
ESPIRITISMO ATRAVÉS DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

A PORTA
ESTREITA

1 - COMO KARDEC CARACTERIZA AS DUAS PORTAS?

RESP.:  No livro O Evangelho Segundo o Espiritismo,  Kardec assim colocou a
lição  da  porta:  "A  porta  da  perdição  é  larga  porque  as  más  paixões  são

numerosas  e  o  caminho  do  mal  é  o  mais  frequentado.  A  da  SALVAÇÃO  é
ESTREITA, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços

para vencer as suas más tendências, e poucos se resignaram a isso. Completa-se
a máxima: "São muitos os chamados e poucos os escolhdos".

2 - QUAL É, PARA O ESPÍRITO, A PORTA LARGA?

RESP.: A porta larga (a da perdição) aponta para as ilusões do mundo: as más

paixões,  os vícios,  os maus hábitos,  as  frustrações,  os desequilíbrios,  as más
tendências,  as concepções errôneas.  Entorpecido pelas vivências exteriores  e

periféricas,  o  Espírito  mergulha  cada  vez  mais  nas  diversões  materialistas,
acreditando  que  tem  em  suas  mãos  as  rédeas  do  destino  e  que  poderá  a

qualquer  momento,  num  "passe  de  mágica",  alterar  os  resultados  das  suas
ações. Equivocado ignora os meandros da Lei da Causa e Efeito, que mais cedo

ou mais tarde o chamará a complexos reajustes.

3 - É FÁCIL PASSAR PELA PORTA ESTREITA? COMO FAZER?

RESP.: O que elegeu a porta estreita, ao contrário, é um Espírito amadurecido e
consciente,  enxergando com os olhos da alma,  que alça vôos mais seguros e

reais.  Já compreendeu que o caminho apertado exige conhecimento,  critério,
vigilância, prudência, humildade e renúncia, para nele permanecer. É o caminho

da vida, da felicidade, da luz.

4 - O QUE SIGNIFICA PARA O ESPÍRITO "SER PERFEITO"?

RESP.: Para o Espírito significa uma perfeição relativa (e não literal) de que ele e
a humanidade são suscetível e que mais pode aproximá-la da Divindade. Esta

perfeição relativa Jesus disse: "Amais os vossos inimigos, fazei bem aos que tem
ódio,  e  orai  pelo  que vos  perseguem e  caluniam".  Como isto,  mostra  que  a

essência da perfeição é a CARIDADE, na sua mais ampla acepção.
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ADULTÉRIO

1 - O ADULTÉRIO NOS MOLDES COMO FOI EXPLANADO POR JESUS CRISTO,

DEVE SER ENTENDIDO NO SENTIDO EXCLUSIVO DESSA PALAVRA, OU TEM UM
SENTIDO MAIS AMPLO?

RESP.: Deste modo, o adultério, nos moldes como foi exposto por Jesus Cristo,
não deve ser compreendido no sentido restrito da palavra ou da forma como é

entendida pelos homens. Deve ser encarado com um sentido mais amplo, pois a
verdadeira  pureza  não  está  apenas  nos  atos,  mas  também  no  pensamento

porque aquele  que  tem  o  coração  livre  de  sentimentos  escusos,  nem  seque
pensa no mal.

2 - A QUEM SE ESTENDE O CONCEITO DE ADULTÉRIO?

RESP.:  Adúlteros,  portanto,  são  todos  aqueles  que  se  entregam  aos  maus

pensamentos em relação ao seu semelhante, não importando se conseguiram
ou  não  realizá-los.  O  homem  evangelizado  que  jamais  concebe  maus

pensamentos em seu íntimo, já conquistou uma posição moral mais elevada;
aquele  de  tais  pensamentos,  mas  consegue  repelí-los,  está  a  caminho  de

alcançar  uma  elevação  espiritual.  Mas  todo  aquele  que  se  compraz  em
pensamentos inferiores, alimentando-os em seu coração ainda está sob o jugo

de influências negativas, e são adúlteros na também acepção da palavra.

3  -  É  CONDENÁVEL  UM  MAU  PENSAMENTO,  MESMO  QUE  NÃO

CONCRETIZADO. COMENTE.

RESP.: Quando Jesus asseverou que quem olhar para uma mulher, alimentando

um  mau  pensamento  em  relação  a  ela,  já  cometeu  adultério  referia-se,
naturalmente, àqueles que se enquadram na última categoria: são todos aqueles

que  se  comprazem com os  pensamentos  inferiores  que aninharam em  seus
corações; e se não chegaram a concretizar seus propósitos, é porque certamente

ainda não se lhes deparou a oportunidade desejada.

 



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

ALMA

1 - O QUE É ALMA?

RESP.: Um Espírito encarnado.

2 - O QUE ERA ALMA, ANTES DE UNIR-SE AO CORPO?

RESP.: Espírito.

3 - AS ALMAS E OS ESPÍRITOS SÃO, PORTANTO, UMA E A MESMA COISA?

RESP.:  Sim,  as  almas não são mais  do  que os  Espíritos.  Antes  de ligar-se ao

corpo,  a  alma  é  um dos  seres  inteligentes  que povoam o  mundo  invisível  e
depois  reveste  temporariamente  um  invólucro  carnal,  para  se  purifica  e

esclarecer.

4 - HÁ NO HOMEM OUTRA COISA, ALÉM DA ALMA E DO CORPO?

RESP.: Há, o liame que une a alma e o corpo.

5 - QUAL É A NATUREZA DESSE LIAME?

RESP.: Semi-material, quer dizer, um meio-termo entre a natureza do Espírito e
a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio

desse liame que o Espírito age sobre a matéria e vice-versa.

ASSIM: O HOMEM É FORMADO DE TRÊS PARTES ESSENCIAIS: 1ª - O CORPO OU

SER MATERIAL,  SEMELHANTE AO DOS ANIMAIS E ANIMADO PELO MESMO
PRINCÍPIO VITAL; 2ª - A ALMA, ESPÍRITO ENCARNADO, DO QUAL O CORPO É A

HABITAÇÃO;  3ª  -  O  PERISPÍRITO,  PRINCÍPIO INTERMEDIÁRIO,  SUBSTÂNCIA
SEMI-MATERIAL, QUE SERVE DE PRIMEIRO ENVOLTÓRIO AO ESPÍRITO E UNE

A ALMA AO CORPO. TAIS SÃO, NUM FRUTO, A SEMENTE, A POLPA E A CASCA.

6 - A ALMA É INDEPENDENTE DO PRINCÍPIO VITAL?

RESP.: O corpo não é mais que o envoltório, sempre o repetimos.

7 - O CORPO PODE EXISTIR SEM A ALMA?

RESP.: Sim; e não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona.
Antes do nascimento, não há união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo

que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que
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a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma,
mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica.

8- O QUE SERIA O NOSSO CORPO, SE NÃO TIVESSE ALMA?

RESP.: Uma massa de carne sem inteligência; tudo o que quiserdes, menos um

homem.

9 - O MESMO ESPÍRITO PODE ENCARNAR-SE DE UMA VEZ EM DOIS CORPOS

DIFERENTES?

RESP.: Não. O Espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas

criaturas diferentes.

10  -  QUE  PENSAR  DA  OPINIÃO  DOS  QUE  CONSIDERAM  A  ALMA  COMO  O

PRINCÍPIO DA VIDA MATERIAL?

RESP.: Simples questão de palavras, com a qual nada temos, Começai por vos

entenderdes.

11  -  ALGUNS  ESPÍRITOS,  E  ANTES  DELES  ALGUNS  FILÓSOFOS,  ASSIM

DEFINIRAM  A  ALMA:  "UMA  CENTELHA  ANÍMICA  EMANADA  DO  GRANDE
TODO". PORQUE ESSA CONTRADIÇÃO?

RESP.: Não há contradição; tudo depende da significação das palavras. Por que
não tendes uma palavra para cada coisa?

12 -  QUE PENSAR DA TEORIA DA ALMA SUBDIVIDIDA EM TANTAS PARTES
QUANTOS  SÃO  OS  MÚSCULOS,  PRESIDINDO  CADA  UMA  ÀS  DIFERENTES

FUNÇÕES DO CORPO?

RESP.: Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por

ela se entende o fluido vital, está certo; se o Espírito, quando encarnado, está
errado. Já dissemos que o Espírito é indivisível; ele transmite o movimento aos

órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir.

13 - NÃO OBSTANTE, HÁ ESPÍRITOS QUE DERAM ESTA DEFINIÇÃO?

RESP.: Os Espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa.

14 - HÁ QUALQUER COISA DE CERTO NA OPINIÃO DOS QUE PENSAM QUE A

ALMA É EXTERNA E ENVOLVE O CORPO?
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RESP.: A alma não está encerrada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Ela
irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou

como o som em redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela
é externa, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios:

um sutil e leve, o primeiro que chamas perispírito; o outro, grosseiro, material e
pesado que é o corpo.

15 - QUE DIZER DA TEORIA SEGUNDO A QUAL, A CRIANÇA, A ALMA VAI SE
COMPLETANDO A CADA PERÍODO DA VIDA?

RESP.: O Espírito é apenas um: inteiro na criança, como no adulto; são os órgãos,
instrumentos de manifestação da alma, que se desenvolvem e se completam.

Isto é ainda tomar o efeito pela causa.

16  -  POR  QUE  TODOS  OS  ESPÍRITOS  NÃO  DEFINEM  A  ALMA  DA  MESMA

MANEIRA?

RESP.: Os Espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões.

Há Espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas abstratas, como
as  crianças  entre  vós.  Há  também  Espíritos  pseudo-sábios  os  que,  para  se

imporem,  como  acontece  ainda  entre  vós,  fazem  rodeios  de  palavras.  Além
disso,  mesmo  os  Espíritos  esclarecidos  podem  exprimir-se  em  termos

diferentes,  que no  fundo têm o mesmo valor,  sobretudo quando se  trata  de
coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer; há então necessidade de

figuras, de comparações, que tomais pela realidade.

17 - QUE SE DEVE ENTENDER POR ALMA DO MUNDO?

RESP.:  O  princípio  universal  da  vida  e  da  inteligência,  de  que  nascem  as
individualidades. Mas os que se servem dessa expressão, frequentemente não

se  entendem.  A  palavra  alma  tem  aplicação  tão  elástica  que  cada  um  a
interpreta de acordo com as suas fantasias.Têm-se às vezes atribuído uma alma

à Terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos Espíritos abnegados que
dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são de certa

maneira os lugares-tenentes de Deus junto ao vosso globo.

18  -  COMO  É  QUE  TANTOS  FILÓSOFOS  ANTIGOS  E  MODERNOS  TÊM

LONGAMENTE DISCUTIDO SOBRE A CIÊNCIA PSICOLÓGICA,  SEM CHEGAR À
VERDADE?
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RESP.:  Esses  homens  eram  os  precursores  da  doutrina  espírita  eterna,  e
prepararamo caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram

pela luz as suas próprias idéias; mas os seus mesmos erros, por meio dos prós e
contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses

erros  se  encontram grandes  verdades,  que um estudo comparativo  vos  fará
compreender.

19 - A ALMA TEM, NO CORPO, UMA SEDE DETERMINADA E CIRCUNSCRITA?

RESP.: Não. Mas ela se situa mais particularmente na cabeça, dos grandes gênios

e de todos aqueles que usam bastante o pensamento; e no coração dos que
sentem bastante dedicando as suas ações à humanidade.

20 - QUE PENSAR DA OPINIÃO DOS QUE SITUAM A ALMA NUM CENTRO VITAL?

RESP.:  Que  o  Espírito  se  encontra  de  preferência  nessa  parte  do  vosso

organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam
naquilo que consideram como centro da vitalidade, a confundem com o fluido

ou princípio vital. Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra
mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais

e morais.

21 - QUAL É O ESTADO DA ALMA EM SUA PRIMEIRA ENCARNAÇÃO?

RESP.:  O  estado  da  infância  na  vida  corpórea.  Sua  inteligência  apenas
desabrocha: ela ensaia para a vida.

22 - AS ALMAS DOS NOSSOS SELVAGENS ESTÃO NO ESTADO DE INFÂNCIA?

RESP.: Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas. Dotada de paixões.

23 - AS PAIXÕES, ENTÃO, INDICAM DESENVOLVIMENTO?

RESP.: Desenvolvimento sim, mas não a perfeição. São um sinal de atividade e

de consciência própria, enquanto na alma primitiva a inteligência e a vida estão
em estado de germe.

24 - POR UMA CONDUTA PERFEITA PODEMOS VENCER JÁ NESTA VIDA TODOS
OS  GRAUS  E  TORNAR-NOS  ESPÍRITO  PURO,  SEM  PASSAR  PELOS

INTERMEDIÁRIOS?
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RESP.:  Não,  pois  o  que  o  homem  julga  perfeito  está  longe  da  perfeição;  há
qualidades que ele desconhece nem pode compreender. Pode ser tão perfeito

quando  a  sua  natureza  o  permita,  mas  esta  não é  a  perfeição  absoluta.  Da
mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela

juventude,  antes  de  chegar  à  maturidade,  e  um  doente  deve  passar  pela
convalescença, antes de recuperar a saúde.

25 - A ALMA HUMANA PODER-SE-Á ELEVAR PARA DEUS TÃO-SOMENTE COM O
PROGRESSO MORAL, SEM OS VALORES INTELECTIVOS?

RESP.: O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará
para  a  perfeição  infinita.  No círculo  acanhado do orbe  terrestre,  ambos  são

classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual, mas, como
estamos  examinando  os  valores  propriamente  do  mundo,  em  particular,

devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo junto,
porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a

parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda,
na  repetição  das  experiências,  enquanto  que  o  avanço  moral  jamais  será

excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas.

26 - SERÁ UMA VERDADE A TEORIA DAS ALMAS GÊMEAS?

RESP.:  No  sagrado  mistério  da  vida,  cada  coração possui  no  Infinito  a  alma
gêmea  da  sua,  companheira  divina  para  a  viagem  à  gloriosa  imortalidade.

Criadas  umas  para  as  outras,  as  almas  gêmeas  se  buscam,  sempre  que
separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de

seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação
das almas que os sustentam, como a provação mais ríspidas e dolorosas, e, no

drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas
que se amam mais intimamente, evolvendo umas para as outras, num turbilhão

de  ansiedades  angustiosas,  atração  que  é  superior  a  todas  as  expressões
convencionais  da  vida  terrestre.

Quando se encontram, no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse
da felicidade real para os seus corações - a da ventura de sua união, pela qual

não  trocariam  todos  os  impérios  do  mundo,  e  a  única  amargura  que  lhes
empana  a  alegria  é  a  perspectiva  de  uma  nova  separação  pela  morte,

perspectiva  essa  que  a  luz  da  Nova  Revelação  veio  dissipar,  descerdade,  os
horizontes  eternos  da  vida.  Emmanuel NOTA:  É  necessário  um  melhor
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entendimento sobre esse tema. Essas palavras foram ditas por Emmanuel mas,
cabe a nós entendermos o que também foi dito na Codificação pelo Espírito da

Verdade: "Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe
entre  todos  os  Espíritos,  mas  em  diferentes  graus,  segundo  a  ordem  que

ocupam, a perfeição que adquiriram: quanto mais perfeitos, tanto mais unidos.
Da discórdia nascem todos os males humanos; da concórdia resulta a felicidade

completa." Sendo que a expressão "metade" é inexata pois, fosse a metade de
outro,  uma  vez  separado estaria  incompleto.  Então  afirmamos  que devemos

entender  "almas  gêmeas"  se  referem  por  afinidades.  Edivaldo
"A  teoria  das  metades  eternas  é  uma  figura  da  união  de  dois  Espíritos

simpáticos; é uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar por isso não
devemos tomá-la ao pé da letra. Seguramente, os Espíritos que a têm utilizado

não pertencem a uma ordem elevada, a esfera de suas idéias é necessariamente
limitada  e  eles  exprimiram  o  pensamento  pelos  termos  de  que  se  tinham

servido durante a vida corporal. Deve-se, pois, rejeitar a idéia de dois Espíritos
criados um para o outro e devendo um dia unir-se fatalmente para a eternidade,

depois  de terem estado separados por  tempo mais  ou menos longo" -  Allan
Kardec.

27 - EXISTE NOS TEXTOS SAGRADOS ALGUM ELEMENTO DE COMPROVAÇÃO
PARA A TEORIA DAS ALMAS GÊMEAS?

RESP.: Somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos
separar o espírito da letra; contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas

do  Antigo  Testamento,  base  da  Revelação  Divina,  está  registrado:  "E  DEUS
CONSIDEROU  QUE  O  HOMEM  NÃO  DEVIA  FICAR  SÓ". NOTA:  Vamos  tentar

explanar nosso pensamento sobre o tema "almas gêmeas"  matematicamente
para  um  melhor  entendimento:  ALMAS  GÊMEAS  não  é:  1/2  +  1/2  =  1

(completo). ALMAS GÊMEAS é: 1 (Espírito) + 1 (Espírito) = 2 se completando
através das afinidades, do amor sublime universal não mais aquele individual,

possessivo. Os textos sagrados, expressam por si só que os seres humanos não
foram  feitos  para  o  individualismo  nato  mas,  para  uma  convivência  em

sociedade não só para a manutenção de sua existência mas, também para a sua
felicidade. Edivaldo

28 - A ATRAÇÃO DAS ALMAS GÊMEAS É TRAÇO CARACTERÍSTICO DE TODOS
OS PLANOS DE LUTA NA TERRA?
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RESP.:  O  Universo  é  o  plano  infinito  que  o  pensamento  divino  povoou  de
ilimitadas e intraduzíveis belezas. Para todos nós, o primeiro instante da criação

do ser está  mergulhado num suave mistério,  assim como também a atração
profunda  e  inexplicável  que  arrasta  uma  alma  para  outra,  no  instituto  dos

trabalhos,  das  experiências  e  das  provas,  no  caminho  infinito  do  Tempo.
A ligação das almas gêmeas repousa, para o nosso conhecimento relativo, nos

desígnios divinos, insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital
do  interesse  das  criaturas  para  as  edificações  da  vida.

Separadas ou unidas, nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham,
ansiosas, pela união e pela harmonia supremas, até que se integrem, no plano

espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão de amor
divino, finalidade de todas as cogitações do ser, no dédalo do destino.

29 - A UNIÃO DAS ALMAS GÊMEAS PODE CONSTITUIR RESTRIÇÃO AO AMOR
UNIVERSAL?

RESP.:  O  amor  das  almas  gêmeas  não  pode  efetuar  semelhante  restrição,
porquanto,  atingida  a  culminância  evolutiva,  todas  as  expressões  afetivas  se

irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é
aquele que o Espírito, um dia, sentirá pela Humanidade inteira.

30 - SE TODOS OS SERES POSSUEM A SUA ALMA GÊMEA, QUAL A ALMA GÊMEA
DE JESUS-CRISTO?

RESP.: Não julgamos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos
meios humanos, num paralelismo injustificável, porquanto em Jesus temos de

observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do espírito. N'Ele cessaram
os processos, sendo indispensável reconhecer na sua luz as realizações que nos

compete  atingir.
Representando para nós outros a síntese do amor divino, somos compelidos a

considerar  que  se  sua  culminância  espiritual  enlaçou  no  seu  coração
magnânimo, com a mesma dedicação, a Humanidade inteira, depois de realizar

o amor supremo.

31  -  PERANTE  A  TEORIA  DAS  ALMAS  GÊMEAS,  COMO  ESCLARECER  A

SITUAÇÃO  DOS  VIÚVOS  QUE  PROCURAM  NOVAS  UNIÕES  MATRIMONIAIS,
ALEGANDO A FELICIDADE ENCONTRADA NO LAR PRIMITIVO?
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RESP.:  Não  devemos  esquecer  que  a  Terra  ainda  é  uma  escola  de  lutas
regeneradoras ou expiatórias, onde o homem pode consorciar-se várias vezes,

sem que a sua união matrimonial se efetue com a alma gêmea da sua, muitas
vezes distante da esfera material. A criatura transviada, até que se espiritualize

para a  compreensão desses  laços sublimes,  está  sumetida,  no mapa de suas
provações,  a  tais  experiências,  por  vezes  pesadas  e  dolorosas.

A situação de inquietude e subsversão de valores na alma humana justifica essa
provação terrestre,  caracterizada pela distância dos Espíritos amados, que se

encontram  num  plano  de  compreensão  superior,  os  quais,  longe  de
desdenharem as boas experiências dos companheiros de seus afetos, buscam

facultar-lhas com a máxima dedicação, de modo a facilitar o seu avanço direto
às mais elevadas conquistadas espirituais.

32  -  SOMENTE  PELA  PRECE  A  ALMA  ENCARNADA  PODE  AUXILIAR  UM
ESPÍRITO BEM-AMADO QUE A ANTECEDEU NA JORNADA DO TÚMULO?

RESP.: A oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com
o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Todavia,  o

coração amigo que ficou aí no mundo, pela vibração silenciosa e pelo desejo
perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura, para os

movimentos  da  vida,  nos  momentos  de  repouso  do  corpo,  em  que  a  alma
evolvida pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o Espírito sofredor

ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento
do  dever,  bem  como  orientá-lo  sobre  a  sua  realidade  nova,  sem  que  a  sua

memória corporal registre o acontecimento na vigilia comum.

33  -  COMO  DEVEMOS  INTERPRETAR  A  SENTENÇA:  "HÁ  EUNUCOS  QUE  SE

CASTRARAM A SI MESMOS, POR CAUSA DO REINO DOS CÉUS"?

RESP.: Almas existem que, para obterem as sagradas realizações de Deus em si

próprias,  entregam-se  a  labores  de  renúncia,  em  existência  de  santificada
abnegação.  Nesse  mister,  é  comum  abdicarem  transitoriamente  as  ligações

humanas,  de  modo a  acrisolarem os seus  afetos  e  sentimentos em vidas de
ascetismo  e  de  longas  disciplinas  materiais.

Quase sempre, os que na Terra se fazem eunucos pra os reinos do céu, agem de
acordo com os dispositivos sagrados  de missões  redentoras,  nas  quais,  pelo

sacrifício e pela dedicação, se redimem entes amados ou a alma gêmea da sua,
exilados  nos  caminhos  expiatórios.
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Numerosos Espíritos recebem de Jesus permissão para esse gênero de esforços
santificantes, porquanto, nessa tarefa, os que se fazem eunucos, pelos reinos do

céu,  precipitam  os  processos  de  redenção  do  ser  ou  dos  seres  amados,
submersos  nas  provas  e,  simultaneamente,  pela  sua  condição  de  evolvidos,

podem  ser  mais  facilmente  transformados,  na  Terra,  em  instrumentos  da
verdade e do bem, redundando o seu trabalho em benefícios inestimáveis para

os entes queridos, para a coletividade e para si próprios.

34 - QUAL A SITUAÇÃO MORAL DA ALMA NO TÚMULO E NO BERÇO?

RESP.: No túmulo, a alma, ainda vinculada ao crescimento evolutivo, entra na
posse das alegrias e das dores que amontoou sobre a própria cabeça; no berço,

acorda e retoma o arado da experiência, nos créditos que lhe cabe desenvolver e
nos débitos que está compelida a resgatar.

AMOR

1  -  HÁ  UMA  GRADAÇÃO  DO  AMOR,  NO  SEIO  DAS  MANIFESTAÇÕES  DA

NATUREZA VISÍVEL E INVISÍVEL?

RESP.: Sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é

a  posição  de  todos  os  seres  na escala  infinita  do  progresso.  O  amor é  a  lei
própria  da vida e,  sob o seu domínio  sagrado,  todas as  criaturas  e  todas as

coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal.
Desde  as  manifestações  mais  humildes  dos  reinos  inferiores  da  Natureza,

observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica,
síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas; nos corpos simples,

vemos as chamadas "precipitações" da química; nos reinos mineral e vegetal
verificamos  o  problema  das  combinações  indispensáveis.  Nas  expressões  da

vida animal observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à
ternura,  nas  manifestações  do  irracional.

No caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da
existência em família e em sociedade. Reconhecida a sua luz divina em todos os

ambientes,  observaremos  a  união  dos  seres  como  um  ponto  sagrado  de
referência  dessa  lei  única  que  dirige  o  Universo.

Das  expressões  de  sexualidade,  o  amor  caminha  para  o  supersexualismo,
marchando sempre para a sublimadas emoções da espiritualidade pura,  pela
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renúncia e pelo trabalho santificantes, até alcançar o amor divino, atributo dos
seres angélicos, que se edificaram para união com Deus, na execução de seus

sagrados desígnios no Universo.

2 - OS ESPÍRITOS EVOLUTIVOS, PELO FATO DE DEIXAREM ALGUM SER AMADO

NA TERRA, FICAM LIGADOS AO PLANETA PELOS LAÇOS DA SAUDADE?

RESP.: Os Espíritos superiores não ficam propriamente ligados ao orbe terreno,

mas  não  perdem  o  interesse  afetivo  pelos  seres  amados  que  deixaram  no
mundo,  pelos  quais  trabalham  com  ardor,  impulsionando-os  na  estrada  das

lutas  redentoras,  em  busca  das  culminâncias  da  perfeição.
A saudade, nessas almas santificadas e puras, é muito mais sublime e mais forte,

por nascer de uma sensibilidade superior, salientando-se que, convertida num
interesse divino, opera as grandes abnegações do Céu, que seguem os passos

vacilantes  do  Espírito  encarnado,  através  de sua peregrinação expiatória  ou
redentora na face da Terra.

3 - O "AMOR AO PRÓXIMO" DEVE SER LEVADO ATÉ MESMO À SUJEIÇÃO, ÀS
OUSADIAS E BRUTALIDADES DAS CRIATURAS MENOS EDUCADAS NA LIÇÃO

EVANGÉLICA, SENDO QUE O OFENDIDO DEVE TOLERÁ-LAS HUMILDEMENTE,
SEM O DIREITO DE ESCLARECÊ-LAS, RELATIVAMENTE AOS SEUS ERROS?

RESP.: O amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno, a todo tempo em
que se faça útil e necessário. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria

pode dilatar os processos da força e da agressividade; mas, ao receber as suas
manifestações, saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e bom

senso,  a  fim  de  que  sejam  exterminadas  em  sua  fonte  de  origem,  sem
possibilidades  de  renovação.

Esclarecer é também amar. Toda questão reside em bem sabermos explicar, sem
expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de

energia,  para  que  o  erro  ou  o  desvio  do  bem  não  prevaleça. 
Quanto aos processos de esclarecimento,  devem eles  dispensar,  em qualquer

tempo e situação, o concurso da força física, sendo justo que demonstrem as
nuanças de energia, requeridas pelas circunstâncias, variando, desse modo, de

conformidade com  os  acontecimentos  e  com fundamento  invariável  no  bem
geral.



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

4  -  O  PRECEITO  EVANGÉLICO:  "SE  ALGUÉM  TE  BATER  NUMA  FACE,
APRESENTA-LHE A OUTRA" - DEVE SER OBSERVADO PELO CRISTÃO, MESMO

QUANDO SEJA VÍTIMA DE AGRESSÃO CORPORAL NÃO PROVOCADA?

RESP.:  O  homem  terrestre,  com  as  suas  taras  seculares,  tem  inventado

numerosos recursos humanos para justificar a chamada "legítima defesa", mas
a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que,

agindo  o  homem  com  a  chave  da  fraternidade  cristã,  pode-se  extinguir  o
fermento  da  agressão,  com  a  luz  do  bem  e  da  serenidade  moral.

Acreditando,  contudo,  no  fracasso  de  todas  as  tentativas  pacíficas,  o  cristão
sincero,  na  sua  feição  individual,  nunca  deverá  cair  ao  nível  do  agressor,

sabendo  estabelecer,  em  todas  as  circunstâncias,  a  diferença  entre  os  seus
valores morais e os instintos animalizados da violência física.

5  -  NAS  LUTAS  DA  VIDA,  COMO  LEVAR  A  FRATERNIDADE  EVANGÉLICA
ÀQUELES QUE MAIS ESTIMAMOS, SE, POR VEZES, NOSSO ESFORÇO PODE SER

MAL INTERPRETADO, CONDUZINDO-NOS A SITUAÇÕES MAIS PENOSAS?

RESP.: De conformidade com os desígnios evangélicos, compete-nos esclarecer

os  nossos  semelhantes  com  amor  fraternal,  em  todas  as  circunstâncias
desagradáveis da existência, como desejaríamos ser assistidos, irmãmente, em

situação idêntica dos que se encontram sem tranquilidade; mas, se o atrito dos
instintos animalizados prevalece naqueles a quem mais desejamos serenidade e

paz, convém deixar-lhes as energias, depois de nossos esforços supremos em
trabalho  de  purificação,  na  violência  que  escolheram,  até  que  possam

experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiarem com as
manifestações afetuosas do amor e da verdade.

6  -  A  TERRA  É  ESCOLA  DE  FRATERNIDADE,  OU  PENITENCIÁRIA  DE
REGENERAÇÃO?

RESP.:  A  Terra  deve  ser  considerada  escola  de  fraternidade  para  o
aperfeiçoamento e regeneração dos Espíritos encarnados. As almas que aí se

encontram em tarefas purificadoras, muitas vezes colimam o resgate de dívidas
assaz penosas. Daí o motivo de a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos

do  mundo,  que  se  lhes  afigura  rude  penintenciária,  cheia  de  gemidos  e  de
aflições.

A verdade incontestável  é que os  aspectos divinos da Natureza serão sempr
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magníficos  e  luminosos;  porém,  cada  espírito  os  verá  pelo  prisma  do  seu
coração. Mas, na  dor como na alegria,  no trabalho feliz  como na experiência

escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo
de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus de sublime aprendizado

fraternal, concedido por Deus aos seus filhos, no caminho do progresso e da
redenção.

7  -  ONDE  A  CAUSA  DA  INDIFERENÇA  DOS  HOMENS  PELA  FRATERNIDADE
SINCERA,  OBSERVANDO-SE  QUE  HÁ  GERALMENTE  EM  TODOS  GRANDE

ENTUSIASMO PELA HEGEMONIA MATERIAL DE SEUS GRUPOS, SUAS CIDADES,
CLUBES E AGREMIAÇÕES ONDE SE VERIFIQUE A EVIDÊNCIA PESSOAL?

RESP.:  É  que  as  criaturas,  de  um  modo  geral,  ainda  têm  muito  da  tribo,
encontrando-se encarceradas nos instintos propriamente humanos, na luta das

posições  e  das  aquisições,  dentro  de  um  egoísmo  quase  feroz,  como  se
guardassem  consigo,  indefinidamente,  as  heranças  da  vida  animal. 

Todavia, é preciso recordar que, após a eclosão desses entusiasmos, há sempre
o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos da precária

hegemonia do mundo, instante esse em que a alma experimenta a dilatação de
suas  tendências  profundas  para  o  "mais  alto".  Nessa  hora,  a  fraternidade

conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o Espírito
possa alçar o grande vôo para os mais gloriosos destinos.

8  -  FRATERNIDADE  E  IGUALDADE  PODEM,  NA  TERRA,  MERECER  UM  SÓ
CONCEITO?

RESP.:  Já  observamos  que  o  conceito  igualitário  absoluto  é  impossível  no
mundo,  dada  a  heterogeneidade  das  tendências,  sentimentos  e  posições

evolutivas  no  círculo  da  individualidade.  A  fraternidade,  porém,  é  a  lei  da
assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo progresso, no

planeta, seria praticamente impossível.

9 - PODE A FRATERNIDADE MANIFESTAR-SE SEM A ABNEGAÇÃO?

RESP.:  Fraternidade  pode  traduzir-se  por  cooperação  sincera  e  legítima,  em
todos os trabalhos da vida, e, em toda cooperação verdadeira, o personalismo

não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa
de si mesmo, dando o testemunho de abnegação, sem a qual fraternidade não se

manifestaria no mundo, de modo algum.
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10 - COMO ENTENDER O "AMOR A NÓS MESMOS", SEGUNDO A FÓRMULA DO
EVANGELHO?

RESP.:  O amor a nós  mesmos  deve ser  interpretado como a  necessidade de
oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Amar a

nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de auto-adoração. Para
nós  outros,  a  egolatria  já  teve  o  seu  fim,  porque  o  nosso  problema  é  de

iluminação  íntima,  na  marcha  para  Deus. 
Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em auto-educação,

em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em
perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único Mestre, que é

Jesus-Cristo.
Quem se ilumina, cumpre a missão da luz sobre a Terra. E a luz não necessita de

outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente
o  tesouro  de  si  mesma.

Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de
que todo bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem

de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e
um só dispensador dos bens, que é Deus.

ANJO DA
GUARDA, 

ESPÍRITO
PROTETOR

1 - OS ESPÍRITOS SE AFEIÇOAM DE PREFERÊNCIA A CERTAS PESSOAS?

RESP.: Os bons Espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de
progredir; os Espíritos inferiores, com os homens viciosos ou que podem viciar-

se; daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações.

2  -  A  AFEIÇÃO  DOS  ESPÍRITOS  POR  CERTAS  PESSOAS É  EXCLUSIVAMENTE

MORAL?
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RESP.:  A afeição verdadeira nada tem de carnal;  mas quando um Espírito se
apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir no caso uma

lembrança de paixões humanas.

3  -  OS  ESPÍRITOS  SE  INTERESSAM  PELOS  NOSSOS  INFORTÚNIOS  E  PELA

NOSSA  PROSPERIDADE?  OS  QUE  NOS  QUEREM  BEM  SE  AFLIGEM  PELOS
MALES QUE EXPERIMENTAMOS NA VIDA?

RESP.: Os bons Espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com
as  vossas  alegrias.  Eles  se  afligem  com  os  vossos  males,  quando  não  os

suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados,
pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo.

4 - QUAL É A ESPÉCIE DE MAL QUE MAIS FAZ OS ESPÍRITOS SE AFLIGIREM
POR NÓS, O MAL FÍSICO OU O MORAL?

RESP.:  Vosso egoísmo e vossa dureza de coração: daí é que tudo deriva.  Eles
riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e

se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova.

5 - HÁ ESPÍRITOS QUE SE LIGAM A UM INDIVÍDUO, EM PARTICULAR, PARA O

PROTEGER?

RESP.: Sim, o irmão espiritual; é o que chamais o bom Espírito ou o bom gênio.

6 - QUE SE DEVE ENTENDER POR ANJO DA GUARDA?

RESP.: O Espírito protetor de uma ordem elevada.

7 - QUAL A MISSÃO DO ESPÍRITO PROTETOR?

RESP.:  A  de um pai  para  com os filhos:  conduzir  o  seu  protegido  pelo  bom

caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar
sua coragem nas provas da vida.

8  -  O  ESPÍRITO  PROTETOR  É  LIGADO  AO  INDIVÍDUO  DESDE  O  SEU
NASCIMENTO?

RESP.: Desde o nascimento até à morte,  e frequentemente o segue depois da
morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas existências corpóreas,

porque essas  existências  não são  mais  do  que  fases  bem  curtas  da  vida  do
Espírito.
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9 - A MISSÃO DO ESPÍRITO PROTETOR É VOLUNTÁRIA OU OBRIGATÓRIA?

RESP.:  O Espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa,  mas

pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Para uns, isso é um prazer; para
outros, uma missão ou um dever.

10  -  LIGANDO-SE  A  UMA  PESSOA,  O  ESPÍRITO  RENUNCIA  A  PROTEGER
OUTROS INDIVÍDUOS?

RESP.: Não; mas o faz de maneira mais geral.

11 -  O ESPÍRITO PROTETOR ABANDONA ÀS VEZES O PROTEGIDO,  QUANDO

ESTE SE MOSTRA REBELDE ÀS SUAS ADVERTÊNCIAS?

RESP.:Afasta-se, quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte

a vontade do protegido em submeter-se à influência dos Espíritos inferiores,
mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe

fecha os ouvidos. Ele volta, logo que chamado.

12 - O ESPÍRITO QUE ABANDONA O SEU PROTEGIDO, NÃO MAIS LHE FAZENDO

O BEM, PODE FAZER-LHE MAL?

RESP.: Os bons Espíritos jamais fazem o mal; deixam que o façam os que lhes

tomam  o  lugar,  e  então  acusais  a  sorte  pelas  desgraças  que  vos  oprimem,
enquanto a falta é vossa.

13 - O ESPÍRITO PROTETOR PODE DEIXAR O SEU PROTEGIDO À MERCÊ DE UM
ESPÍRITO QUE LHE QUISESSE MAL?

RESP.: Existe a união dos maus Espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas,
se  o  protegido  quisesse,  daria  toda  força  ao  seu  bom  Espírito.  Este  talvez

encontre,  em  algum  lugar,  uma  boa  vontade  a  ser  ajudada,  e  a  aproveita,
esperando o momento de voltar junto ao seu protegido.

14 - QUANDO O ESPÍRITO PROTETOR DEIXA O SEU PROTEGIDO SE EXTRAVIAR
NA VIDA, É POR IMPOTÊNCIA PARA ENFRENTAR OS ESPÍRITOS MALÉFICOS?

RESP.: Não é por impotência, mas porque ele não o quer; seu protegido sai das
provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com os seus conselhos, pelos

bons  pensamentos  que  lhe  sugere,  mas  que  infelizmente  nem  sempre  são
ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão
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força aos maus Espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes
opordes resistência.

15  -  O  ESPÍRITO PROTETOR ESTÁ CONSTANTEMENTE  COM  O PROTEGIDO?
NÃO EXISTE ALGUMA CIRCUNSTÂNCIA EM QUE, SEM O ABANDONAR, O PERCA

DE VISTA?

RESP.:  Há  circunstâncias  em  que  a  presença  do  Espírito  protetor  não  é

necessária junto ao protegido.

16 - CHEGA UM MOMENTO EM QUE O ESPÍRITO NÃO TEM MAIS NECESSIDADE

DO ANJO DA GUARDA?

RESP.: Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um

momento  em  que  o  estudante  não  mais  precisa  de  mestre.  Mas  isso  não
acontece na Terra.

17 - POR QUE A AÇÃO DOS ESPÍRITOS EM NOSSA VIDA É OCULTA, E POR QUE,
QUANDO ELES NOS PROTEGEM, NÃO O FAZEM DE MANEIRA OSTENSIVA?

RESP. Se contásseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos e o vosso
Espírito não progrediria.  Para que o  homem possa adiantar-se,  necessita  da

experiência, e em geral é preciso que a adquira à sua custa; é necessário que
exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam

andar sozinha. A ação dos Espíritos que vos querem bem é sempre regulada de
maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivésseis responsabilidade

não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o
ampare, o homem se entrega às suas próprias forças; não obstante, o seu guia

vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo.

18 -  O ESPÍRITO PROTETOR QUE CONSEGUE CONDUZIR O SEU PROTEGIDO

PELO BOM CAMINHO EXPERIMENTA, COM ISSO, ALGUM BEM PARA SI MESMO?

RESP.:  É  um  mérito  que  lhe  é  levado  em  conta,  seja  para  o  seu  próprio

andamento,  seja  para  sua  felicidade.  Ele  se  sente  feliz  quando  vê  os  seus
cuidados  coroados  de  sucesso;  é  para  ele  um  triunfo,  como  um  preceptor

triunfa com os sucessos do seu discípulo.

19 - É ELE RESPONSÁVEL, QUANDO NÃO O CONSEGUE?

RESP.: Não, pois fez o que dele dependia.
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20  -  O  ESPÍRITO  PROTETOR  QUE  VÊ  O  SEU  PROTEGIDO  SEGUIR  UM  MAU
CAMINHO, APESAR DOS SEUS AVISOS, NÃO SOFRE COM ISSO E NÃO VÊ ASSIM

PERTURBADA A SUA FELICIDADE?

RESP.:  Sofre com os seus erros,  e os lamenta,  mas essa aflição nada tem das

angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e
que o que hoje não se fez, amanhã se fará.

21 - PODEMOS SEMPRE SABER O NOME DO NOSSO ESPÍRITO PROTETOR OU
ANJO DA GUARDA?

RESP.: Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais, então,
que só existem os Espíritos que conheceis?

22 - COMO ENTÃO O INVOCAR, SE NÃO O CONHECEMOS?

RESP.: Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um Espírito superior pelo qual tendes

simpatia  e  veneração;  vosso  Espírito  protetor  atenderá  a  este  apelo,  porque
todos os bons Espíritos são irmãos e se assistem mutuamente.

23 - OS ESPÍRITOS PROTETORES QUE TOMAM NOMES COMUNS SÃO SEMPRE
OS DE PESSOAS QUE TIVERAM ESSES NOMES?

RESP.: Não, mas de Espíritos que lhes são simpáticos, e muitas vezes vêm por
ordem destes. Necessitais de um nome; então, eles tomam um que vos inspire

confiança.  Quando  não  podeis  cumprir  pessoalmente  uma  missão,  enviais
alguém de vossa confiança, que age em vosso nome.

24  -  QUANDO  ESTIVERMOS  NA  VIDA  ESPÍRITA  RECONHECEREMOS  NOSSO
ESPÍRITO PROTETOR?

RESP.: Sim, pois frequentemente o conhecestes antes da vossa encarnação.

25  -  OS  ESPÍRITOS  PROTETORES  PERTENCEM  TODOS  À  CLASSE  DOS

ESPÍRITOS SUPERIORES? PODEM SER ENCONTRADOS ENTRE OS DE CLASSE
MÉDIA? UM PAI, POR EXEMPLO, PODE TORNAR-SE ESPÍRITO PROTETOR DE

SEU FILHO?

RESP.: Pode, mas proteção supõe um certo grau de elevação, e um poder e uma

virtude  a  mais,  concedidos  por  Deus.  O  pai  que  protege  o  filho  pode  ser
assistido por um Espírito mais elevado.
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26 - OS ESPÍRITOS QUE DEIXARAM A TERRA EM BOAS CONDIÇÕES PODEM
SEMPRE PROTEGER OS QUE AMARAM E LHE SOBREVIVERAM?

RESP.: Seu poder é mais ou menos restrito; a posição em que se encontram nem
sempre lhes permite inteira liberdade de ação.

27 - OS HOMENS NO ESTADO SELVAGEM OU DE INFERIORIDADE MORAL TÊM
IGUALMENTE SEUS ESPÍRITOS PROTETORES, E NESSE CASO ESSES ESPÍRITOS

SÃO DE UMA ORDEM TÃO ELEVADA COMO OS DOS HOMENS ADIANTADOS?

RESP.:  Cada  homem  tem  um  Espírito  que  vela  por  ele,  mas  as  missões  são

relativas  ao  seu  objeto.  Não  dareis  a  uma  criança  que  aprende  a  ler  um
professor  de  Filosofia.  O  progresso  do  Espírito  familiar  segue o  do  Espírito

protegido. Tendo um Espírito superior que vela por vós,  podeis  também vos
tornar  o  protetor  de um Espírito  que vos  seja  inferior,  e  o  progresso  que o

ajudardes a  fazer contribuirá  para o vosso adiantamento.  Deus não pede ao
Espírito mais do que aquilo que comporte a sua natureza e o grau que tenha

atingido.

28 - QUANDO O PAI QUE VELA PELO FILHO SE REENCARNA, CONTINUA AINDA

A VELAR POR ELE?

RESP.: Isso é mais difícil, mas ele pede, num momento de desprendimento, que

um Espírito  simpático o  assista  nessa  missão.  Aliás,  os  Espíritos  só  aceitam
missões que podem cumprir até o fim.  O Espírito encarnado,  sobretudo nos

mundos de existência  material,  está  demasiado sujeito  ao  corpo para poder
devotar-se inteiramente a outro, ou seja, assistí-lo pessoalmente. Eis por que os

não suficientemente elevados estão sob a assistência de Espíritos que lhes são
superiores,  de  tal  maneira  que,  se  um faltar,  por  um  motivo  qualquer,  será

substituído por outro.

29 -  ALÉM DO ESPÍRITO PROTETOR, UM MAU ESPÍRITO É LIGADO A CADA

INDIVÍDUO,  COM O FIM DE IMPULSIONÁ-LO AO MAL E DE LHE PROPICIAR
UMA OCASIÃO DE LUTAR ENTRE O BEM E O MAL?

RESP.:  Ligado,  não  é  bem  o  termo.  É  bem  verdade  que  os  maus  Espíritos
procuram desviar o homem do bom caminho, quando encontram ocasião, mas

quando um deles se liga a um indivíduo o faz por si mesmo, porque espera ser
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escutado; então, haverá luta entre o bom e o mau vencerá aquele a cujo domínio
o homem se entregar.

30 - PODEM TER MUITOS ESPÍRITOS PROTETORES?

RESP.: Cada homem tem sempre Espíritos simpáticos, mais ou menos elevados,

que lhe  dedicam afeição e  se interessam por ele,como há também os  que o
assistem no mal.

31 - AGEM OS ESPÍRITOS SIMPÁTICOS EM VIRTUDE DE UMA MISSÃO?

RESP.: Às vezes podem ter uma missão temporária, mas em geral são apenas

solicitados pela similitude de pensamentos e de sentimentos, no bem como no
mal.

32 - PARECE RESULTAR DAÍ QUE OS ESPÍRITOS SIMPÁTICOS PODEM SER BONS
OU MAUS?

RESP.:  Sim,  o  homem  encontra  sempre  Espíritos  que  simpatizam  com  ele,
qualquer que seja o seu caráter.

33  -  OS  ESPÍRITOS  FAMILIARES  SÃO  A  MESMA  COISA  QUE  OS  ESPÍRITOS
SIMPÁTICOS OU OS ESPÍRITOS PROTETORES?

RESP.: Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que
quiserdes. O Espírito familiar é antes de tudo o amigo da casa.

34  -  QUE  SE  DEVE  PENSAR  DESSAS  PESSOAS  QUE  PARECEM  LIGAR-SE  A
CERTOS  INDIVÍDUOS  PARA  LEVÁ-LOS FATALMENTE  À  PERDIÇÃO,  OU  PARA

GUIÁ-LOS NO BOM CAMINHO?

RESP.:  Algumas  pessoas  exercem  um  efeito  sobre  outras,  uma  espécie  de

fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus
Espíritos, de que se servem outros maus Espíritos para melhor subjugarem a

suas vítimas. Deus pode permití-lo para vos experimentar.

35 - NOSSO BOM E NOSSO MAU GÊNIO PODERIAM ENCARNAR-SE, PARA NOS

ACOMPANHAREM NA VIDA DE MANEIRA MAIS DIRETA?

RESP.:  Isso  acontece  algumas  vezes,  mas  frequentemente,  também,  eles

encarregam dessa missão outros Espíritos encarnados, que lhes são simpáticos.

36 - HÁ ESPÍRITOS QUE SE LIGAM A TODA UMA FAMÍLIA PARA PROTEGÊ-LA?
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RESP.:  Alguns  Espíritos  se  ligam  aos  membros  de  uma  mesma  família,  que
vivem  juntos  e  são  unidos  por  afeição,  mas  não  acrediteis  em  espíritos

protetores do orgulho das raças.

37 - SENDO OS ESPÍRITOS ATRAÍDOS AOS INDIVÍDUOS POR SIMPATIA, SERÃO

IGUALMENTE  PARA  REUNIÕES  DE  INDIVÍDUOS,  POR  MOTIVOS
PARTICULARES?

RESP.: Os Espíritos vão de preferência aonde estão os seus semelhantes,  pois
nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. O homem

atrai os Espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer constitua
um  todo  coletivo,  como  uma  sociedade,  uma  cidade  ou  um  povo.  Há,  pois,

sociedades,  cidades e povos que são assistidos por Espíritos  mais  ou menos
elevados,  segundo o  seu  caráter  e  as  paixões  que os  dominam.  Os  Espíritos

imperfeitos  se  afastam  dos  que  os  repelem,  e  disso  resulta  que  o
aperfeiçoamento moral de um todo coletivo,  como o dos indivíduos,  tende a

afastar  os  maus  Espíritos  e  a  atrair  os  bons,  que  despertam  e  mantêm  o
sentimento  do  bem  nas  massas,  da  mesma  maneira  por  que  outros  podem

insuflar-lhes as más paixões.

38 - AS AGLOMERAÇÕES DE INDIVÍDUOS, COMO AS SOCIEDADES, AS CIDADES,

AS NAÇÕES, TÊM OS SEUS ESPÍRITOS PROTETORES ESPECIAIS?

RESP.:  Sim,  porque  essas  reuniões  são  de  individualidade  coletivas  que

marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior?

39  -  OS  ESPÍRITOS  PROTETORES  DAS  MASSAS  SÃO  DE  NATUREZA  MAIS

ELEVADA QUE A DOS QUE SE LIGAM AOS INDIVÍDUOS?

RESP.:  Tudo  é  relativo  ao  grau  de  adiantamento,  das  massas  como  dos

indivíduos.

40  -  ALGUNS  ESPÍRITOS  PODEM  AJUDAR  O  PROGRESSO  DAS  ARTES,

PROTEGENDO OS QUE DELAS SE OCUPAM?

RESP.:  Há Espíritos protetores especiais  e que assistem aos que os  invocam,

quando os julgam dignos; mas que quereis que eles façam com o que crêem ser
o que não são? Eles não podem fazer os cegos verem nem os surdos ouvirem.
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41 -  OS GUIAS ESPIRITUAIS TÊM UMA PARTE ATIVA NA TAREFA DE NOSSA
ILUMINAÇÃO PESSOAL?

RESP.:  Essa  colaboração  apenas  se  verifica  como  no  caso  dos  irmãos  mais
velhos, ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do

Além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra,
ou, então, aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia

do  Cristo  e  da  benevolência  dos  seus  enviados,  mas  em  hipótese  alguma
poderão  afastar  a  alma  encarnada  do  trabalho  que  lhe  compete,  na  curta

permanência  das  lições  do  mundo.
Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos?

Além disso, os amigos espiituais não se encontram em estado beatífico. Suas
atividades  e  deveres  são  maiores  que os  vossos.  Seus  problemas  novos  são

inúmeros e cada espírito deve buscar em si  mesmo a luz necessária à visão
acertada  do  caminho.

Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos
do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra

do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertece a cada um.
Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque, de

pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não
nos faltará, em tempo algum, a divina inspiração de sua bondade infinita.

42 - EXISTEM SERES ANGELICAIS?

RESP.:  Em  termos.  A  Doutrina  Espírita  admite,  assim  como  o  Islamismo,  o

Cristianismo  e  o  Judaísmo,  que  os  anjos  atuam  como  prepostos  de  Deus,
intermediários entre o Céu e a Terra. Todavia, não foram criados à parte, com

privilégios de que não desfrutam os homens.

43 - QUE TIPO DE PRIVILÉGIOS?

RESP.: Não teriam passado pelas atribulações humanas. Teriam nascido com a
plenitude  do  conhecimento  e  das  potencialidades  que  fariam  deles  seres

especiais. Semelhante idéia constitui flagrante injustiça. Por que ele e não nós?
Não somos  todos  filhos  de Deus?  Não é  o  Senhor  a  equidade  perfeita,  sem

preferências, sem eleitos, como se espera de um Pai Celeste?

44  -  E  o  que  nos  diz  o  Espiritismo  sobre  os  anjos?
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RESP.:  São  irmãos  nossos,  Espíritos  como  nós,  em  estágios  superiores  de
evolução. Ao longo dos milénios sem fim desenvolveram suas poten-cialidades,

superaram suas imperfeições, harmonizaram-se com o Universo, aprenderam a
vivenciar  as  leis  divinas.

45  -  Se  são  Espíritos  como  nós,  mas  à  nossa  frente  na  jornada  evolutiva,

podemos  dizer  que  são  mais  velhos,  mais  experientes?

RESP.:  Exatamente.  Provavelmente  já  estavam  bem  longe  nos  caminhos  que
levam  à  perfeição,  antes  que  existíssemos.

46  -  E  o  anjo  da  guarda?

RESP.: Mais perto de nós, na jornada evolutiva, geralmente é um familiar nosso,

alguém ligado ao nosso coração, desde existências anteriores, que se propõe a
nos  guiar,  ajudando-nos  a  superar  dificuldades  e  limitações.

47 - Todos têm seu anjo da guarda? E aqueles que se comprometem no vício e

no  crime?

RESP.: Ninguém vive ao desamparo. Mesmo os piores criminosos têm alguém
que  lamenta  seus  desvios  e  busca  reconduzi-los  aos  roteiros  do  Bem.  O

problema  é  que seus  tutelados  comprometem-se  de tal  forma  em caminhos
escusos  que  perdem  a  sintonia  com  eles.

48 - Nos momentos de dificuldade podemos apelar para nosso anjo da guarda?

RESP.: Sem dúvida. Se concentrarmos nosso pensamento em oração, pedindo

que nos ajude, estabeleceremos a sintonia necessária, habilitando-nos a receber
sua  orientação  pelos  condutos  do  pensamento.  Ficaríamos  espantados  se

tivéssemos noção de quantas vezes protetores espirituais se aproximam de nós,
nos  momentos  difíceis,  buscando  inspirar-nos  a  fazer  o  melhor.

49 -  Entidades angelicais,  que atingiram altos  estágios de evolução,  também

encarnam  na  Terra?
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RESP.:  Sim,  e  o  fazem  com  frequência,  em  gloriosas  missões  em  favor  das

coletividades terrestres ou, simplesmente, para ajudar entes queridos. No livro
Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, temos a história de Alcione,

um  anjo  que  transitou,  quase  no  anonimato,  pelas  lides  humanas,  mas
beneficiando todos aqueles que gravitaram em torno de sua figura sublime. É

um romance maravailhoso e inesquecível.

AS 5 ALTERNATIVAS

DA HUMANIDADE
1 - QUAIS SÃO AS ALTERNATIVAS DA HUMANIDADE EM RELAÇÃO AO MUNDO
ESPIRITUAL, SEGUNDO ALLAN KARDEC?

RESP.  As  alternativas  segundo Allan Kardec  são 5:  A-  O  NADA:  SEGUNDO A
DOUTRINA MATERIALISTA; B - A ABSORÇÃO NO TODO UNIVERSAL: segundo a

doutrina  panteísta;  C  -  A  CONSERVAÇÃO  DA  INVIDUALIDADE:  com  fixação
definitiva  da sorte  segundo a  doutrina  dogmática.;  D -  A  CONSERVAÇÃO DA

INDIVIDUALIDADE: com o progresso infinito, segundo a doutrina Espírita; E -
DEÍSMO.

2 - CITE AS CONSEQUÊNCIAS DA DOUTRINA DOGMÁTICA?

RESP.:  As  conseguências  são: 

1°  -  De  onde  vêm  as  disposições  morais  e  intelectuais,  inatas  aos  homens; 
2°  -  Qual  a  sorte  das  crianças  que  morrem  em  tenra  idade?; 

3°  -  Qual  a  sorte  dos  idiotas  que  não  têm  consciência  dos  seus  atos; 
4°  -  Onde  está  a  justiça  das  enfermidades  de  nascença,  uma  vez  que  não

resultam  de  nenhum  ato  da  vida  presente? 
5° -  Qual a  sorte dos selvagens e de todos os que forçosamente morrem no

estado de inferioridade moral em que foram colocados pela natureza, se não
lhes  é  dado  progredirem  ulteriormente? 

6° - Por que criou Deus anjos em estado de perfeição sem trabalho, ao passo
que outras criaturas são submetidas as mais rudes provações de sucumbir do

que sair vitoriosas.
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3 - QUAIS OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA DOUTRINA ESPÍRITA?

RESP.:  A  Doutrina  Espírita,  tem  por  princípios  básicos:

1° - A preexistência da alma ao nascimento e sua sobrevivência após a morte do
corpo  físico,  com  um  corpo  espiritual  ou  perispírito.

2°  -  Pluralidade  das  existências  e  justiça  das  aflições.
3°  -  Progressão  dos  espíritos.

4°  - Comunicação com os Espíritos desencarnados e a intervenção destes no
mundo corpóreo.

BIOLOGIA

1)  Existiriam  no  bioquimismo  cerebral  proteínas  ou  enzimas  especiais  que

fevorecessem  as  recepções  mediúnicas,  de  modo  a  propiciar  as  naturais
variações nos transes que os sensitivos apresentam? A glândula pineal seria a

estação de comando do processo mediúnico na zona física? Podemos ter alguma
idéia de tal processo?

Na extraordinátia glândula cerebral existem enzimas e proteínas especiais que
facultam  a  realização  dos  fenômenos  mediúnicos,  e  que  respondem  pelas

naturais  variações  do  transe  entre  os  diferentes  sensitivos.  Isto  porque  os
estágios evolutivos dos indivíduos não são os mesmos, resultando em ação mais

ou menos consciente exercida pelo Espírito sobre a glândula pineal através de
cuja  capacitação  energética  se  produz  a  recepção  da  mensagem  do

comunicante,  que  sempre  ocorre  perispírito-a-perispírito.  Essas  enzimas,
proteínas e algumas cereblinas se tornam condutores da onda mental captada,

encaminhando-a  aos núcleos  encarregados  de  a  transformarem em palavras
que expressam o seu conteúdo.

A  ocorrência  não  se  dá  apenas  durante  os  fenômenos  da  psicofonia  e  da
psicografia,  mas  também  exerce  poderosa  ação  sobre  os  de  natureza  física,

contribuindo  para  a  exteriorização  do  ectoplasma  e  sua  conseqüente
modelagem no campo das formas.

2) No ato reencarnatório o perispírito molda o corpo físico.  Sua região mais
periférica de contato material (nova formação), seria influenciada pela herança
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física?  Nesse  caso,  que  elementos  forneceriam  o  material  para  sua
complementação?

Não podemos ignorar o fatalismo biológico que se expressa por intermédio do
DNA e  do RNA,  encarregados dos fatores  ponderáveis  da hereditariedade.  O

perispírito  molda  o  futuro  corpo  necessário  ao  processo  da  evolução,
utilizando-se dos recursos genéticos dos genitores, adaptando-os às vibrações

que conduz,  decorrentes  dos atos morais e dos comportamentos mentais  do
Espírito nas suas experiências anteriores.

Por essa razão, é que no momento da eleição do espermatozóide encarregado
da  fecundação,  dá-se  a  ligação vibratória  do  futuro  reencarnante,  fazendo-o

disparar  e  alcançar  o  óvulo  a  ser  fecundado,  em  cujo  campo  energético  se
encontram os demais fatores necessários para a modelagem do organismo que

lhe servirá de domicílio durante a experiência carnal.

3) A aura, que os seres possuem, seria resultado de elementos conjuntos das

irradiações do perispírito, duplo etéreo e corpo físico? Nessas irradiações, que
elementos  comandariam  o  processo  nos  denominados  passes  magnéticos?

Antipartículas do campo de antimatéria?

A  aura  dos  seres  vivos  é  resultado  da  irradiação  que  provém  do  Espírito,

consubstanciada nos conteúdos morais de cada qual exteriorizando-se através
do perispírito pelo corpo físico.

Nas formas mais primárias da vida, tem origem no psiquismo que as vitaliza,
como decorrência de automatismos vibratórios. Nos seres humanos, graças ao

livre-arbítrio que induz aos pensamentos, palavras e atos, resulta do somatório
dos  comportamentos,  produzindo  as  variações  que  tipificam  os  estados  e

estágios em que se encontram.

As  energias  magnéticas  como  as  fluídicas  utilizadas  nos  processos  de  cura,

produzem uma neguentropia orgânica, alterando o comportamento celular para
melhor e revitalizando os campos de irradiação de forças.

Essas são energias eletromagnéticas procedentes do Espírito através da ação
mental do passista e constituídas pelos elementos morais que as potencializam.

Eis por que a conduta moral do magnetizador como do passista espírita é de
relevância nos processos de cura dos pacientes que os buscam.
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Espírito Vianna de Carvalho

BRILHAR A
NOSSA LUZ

1 - NA SUA OPINIÃO, COMO DEVEMOS PROCEDER PARA FAZER "BRILHAR A 

NOSSA LUZ"?

RESP.: Nossa existência é a candeia viva. O nosso procedimento para fazer 

brilhar a nossa luz é o nosso aperfeiçoamento, que significa: 
a - aprendermos tudo que pudermos (lei do progresso);

b - termos fé (vontade) raciocinada;
c - pormos em prática os mandamentos de Deus ditos por Jesus.

CASAMENTO

1 - O QUE É CASAMENTO, NA VISÃO ESPÍRITA?

RESP.: A união pelo casamento reflete as Leis Divinas, leis imutáveis e perfeitas,
que  estabelecem  a  perpetuação  da  espécie  pela  reprodução  e  evolução.  Aí

predomina a Lei do Amor, exclusivamente de caráter moral, que paira acima das
condições  eminentementes  físicas  do  casamento.  Ele  implica  no: 

"regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo
da assistência mútua".

2 - CITE DOIS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO CASAMENTO?

RESP.:

a  -  A  família
b  -  O  namoro

c  -  o  ambiente  doméstico
d  -  A  energia  sexual

e - o compromisso cármico.
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3  -  O  CASAMENTO,  OU  SEJA,  A  UNIÃO  PERMANENTE  DE  DOIS  SERES  É
CONTRÁRIA À LEI DA NATUREZA?

RESP.: É um progresso na marcha da Humanidade.

4 - QUAL SERIA O EFEITO DA ABOLIÇÃO DO CASAMENTO SOBRE A SOCIEDADE

HUMANA?

RESP.: O retorno à vida dos animais.

A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é
um  dos  primeiros  atos  de  progresso  nas  sociedades  humanas,  porque

estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora
nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno

à  infância  da  Humanidade  e  colocaria  o  homem  abaixo  mesmo  de  alguns
animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes.

5  -  A  INDISSOLUBILIDADE  ABSOLUTA  DO  CASAMENTO  PERTENCE  À  LEI
NATURAL OU APENAS À LEI HUMANA?

RESP.: É uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem
modificar as suas leis; somente as naturais são imutáveis.

6 - O CELIBATO VOLUNTÁRIO É UM ESTADO DE PERFEIÇÃO, MERITÓRIO AOS
OLHOS DE DEUS?

RESP.: Não, e os que vivem assim, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a
todos.

7  -  O  CELIBATO  NÃO  É  UM  SACRIFÍCIO  PARA  ALGUMAS  PESSOAS,  QUE
DESEJAM DEVOTAR-SE MAIS INTEIRAMENTE AO SERVIÇO DA HUMANIDADE?

RESP.:  Isso é bem diferente.  Eu disse:  por egoísmo.  Todo sacrifício pessoal é
meritório, quando feito para o bem; quanto maior o sacrifício, maior o mérito.

Deus não se contradiz nem considera mau o que Ele mesmo fez. Não pode, pois,
ver mérito na violação da sua lei. Mas se o celibato, por si mesmo, não é um

estado meritório,  já  não  se  dá  o  mesmo quando  constitui,  pela  renúncia  às
alegrias da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da Humanidade. Todo

sacrifício  pessoal  visando  ao  bem  e  sem  segunda  intenção  egoísta  eleva  o
homem acima da sua condição material.
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8 - A IGUALDADE NUMÉRICA APROXIMADA ENTRE OS SEXOS É UM INDÍCIO DA
PROPORÇÃO EM QUE ELES SE DEVEM UNIR?

RESP.: Sim, pois tudo tem um fim na Natureza.

9 - QUAL DAS DUAS, A POLIGAMIA OU A MONOGAMIA, É A MAIS CONFORME À

LEI NATURAL?

RESP.: A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social.

O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres
que se  unem.  Na  poligamia não há  verdadeira  afeição:  não  há  mais  do  que

sensualidade.

Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural devia ser universal, o que,

entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica
dos sexos.

A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular,
apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer

pouco a pouco.

10  -  COMO  DEVEM  PROCEDER  OS  CÔNJUGES  PARA  BEM  CUMPRIR  SEUS

DEVERES?

RESP.:  O  matrimônio  muito  frequentemente,  na  Terra,  constitui  uma  prova

difícil,  mas  redentora.  Os  cônjuges,  desvelados  por  bem  cumprir  suas
obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho

mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-
lhes  a  felicidade  doméstica,  porque  na  prece  e  na  vigilância  espiritual

encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos
cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas; porém, no sacrifício,

toda alma de santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado
instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se

mister  a  mais  entranhada  fé  em  Deus,  tomando-as  como  espelho  divino  a
exemplificação de Jesus,  no seu apostolado de abnegação e de dor,  à face da

Terra.

11  -  QUE  DEVE  FAZER  A  MÃE  TERRESTRE  PARA  CUMPRIR

EVANGELICAMENTE OS SEUS DEVERES, CONDUZINDO OS FILHOS PARA O BEM
E PARA A VERDADE?
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RESP.:  —  No  ambiente  doméstico,  o  coração  maternal  deve  ser  o  expoente
divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da

família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia
pessoal,  a  mulher  cristã  acende a  verdadeira  luz  para  o  caminho dos  filhos

através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o
Pai de Infinita Bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da

vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo
do ambiente particularista; contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não

viciar  a  fonte  da  ternura.
A  mãe  terrestre  deve  compreender,  antes  de  tudo,  que  seus  filhos,

primeiramente,  são filhos de Deus. Desde a infância,  deve prepará-los para o
trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a

criança  a  fugir  do  abismo  da  liberdade,  controlando-lhe  as  atitudes  e
concertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à

edificação  das  bases  de  uma  vida.
Deve sentir  os  filhos de outras mães como se fossem os seus próprios,  sem

guardar, de modo algum, a falsa compreensão de que os seus são melhores e
mais altamente aquinhoados que os das outras. Ensinará a tolerância mais pura,

mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação,
reconhecida  a  heterogeneidade  das  tendências  e  a  diversidade  dos

temperamentos.
Sacrificar-se-á  de todos os  modos ao seu alcance,  sem quebrar o padrão de

grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda
dor é respeitável, que todo trabalho edificante e que todo desperdício é falta

grave.
Ensinar-lhes-á  o  respeito  pelo  infortúnio  alheio,  para  que  sejam igualmente

amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, comum a todos os
Espíritos  encarnados.

Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar
razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das

questões,  levantando-lhes  os  sentimentos  para  Deus,  sem  permitir  que
estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do

mundo. Será ela no lar o bom conselho sem parcialidade das virtudes cristãs,
transmitindo  aos  que  a  cercam  os  dons  sublimes  da  humildade  e  da

perseverança,  sem  qualquer  preocupação  pelas  gloríolas  efêmeras  da  vida
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material.
Cumprindo esse programa de esforço evangélico,  na hipótese de fracassarem

todas  as  suas  dedicações  e  renúncias,  compete  às  mães  incompreendidas
entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento

do mundo, pois que o Pai de Misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e
abençoará as suas penas, no instituto sagrado da vida familiar.

12 — Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os
processos educativos, como devem proceder os pais?

RESP.: — Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no
trabalho de orientação educativa dos filhos,  é justo que os responsáveis pelo

instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a
manifestação  naa  Providência  Divina  para  esclarecimento  dos  filhos

incorrigíveis,  compreendendo que essa  manifestação deve chegar através de
dores  e  de  provas  acerbas  de  modo  a  semear-lhes,  com  êxito,  o  campo  da

compreensão e do sentimento.

13 - COMO PODERÃO OS PAIS DESPERTAR NO ÍNTIMO DO FILHO REBELDE AS

NOÇÕES SAGRADAS DO DEVER E DAS OBRIGAÇÕES PARA COM DEUS TODO-
PODEROSO, DE QUEM SOMOS FILHOS?

RESP.: Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática
sincera  de  todos  os  processos  amorosos  e  energéticos  pela  sua  formação

espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos,
que não lhes apreenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes

ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso, que é necessário
entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos

tristes  e  violentos  da  educação  do  mundo.  A  dor  tem  possibilidades
desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu

brotar,  não  obstante  o  serviço  inestimável  do  afeto  paternal,  humano.  Eis  a
razão pela  qual,  em certas  circunstâncias  da vida,  faz-se mister  que os  pais

estejam revestidos de se suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que
persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto,

constituido  por  sofrimentos,  remodela  e  aperfeiçoa  com  vistas  ao  futuro
espiritual.

14 - A MENTIRA RETARDA O DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO?
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RESP.:  Mentira  não  é  ato  de  guardar  a  verdade  para  o  momento  oportuno,
porquanto  essa  atitude  mental  se  justifica  na  própria  lição  do  Senhor,  que

recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus
ensinos de amor. A mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si

mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada;
e essa atitude mental  da criatura é das que mais humilham a personalidade

humana, retardando, por todos os modos, a evolução divina do Espírito.

15  -  A  VERDADE  QUANDO  DITA  COM  SINCERIDADE  E  FRANQUEZA  RUDES

PODE RETARDAR O PROGRESSO ESPIRITUAL PELA DOR QUE CAUSA?

RESP.: A verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de

criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas, com o qual se alimentam
as almas nos vários planos evolutivos. O coração, que retém uma parcela maior,

está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas;
todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da

verdade,  porquanto  esses  bens  devem  ser  fornecidos  de  acordo  com  a
capacidade de compreensão do  Espírito a que se destina o ensinamento,  de

maneira  que  o  esforço  não  se  faça  acompanhar  de  resultados
contraproducentes.  Ainda aqui,  podemos examinar os  exemplos  da  natureza

material. A nutrição de um menino deve conter a substância mantenedora da
vida, mas não pode ser análoga à nutrição do adulto. A despreocupação nesse

assunto  poderia  levar  a  criança  ao  aniquilamento,  embora  as  substâncias
ministradas estivessem repletas de elementos vitais.

16 - CONSIDERANDO QUE AS RELIGIÕES INVOCAM O EVANGELHO DE MATEUS
PARA JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO BATISMO EM SEUS CARACTERÍSTICOS

CERIMONIAIS,  COMO  DEVERÁ  O  ESPIRITISTA  PROCEDER  EM  FACE  DESSE
ASSUNTO?

RESP.:  Os  espiritistas  sinceros,  na  sagrada  missão  de  paternidade,  devem
compreender  que  o  batismo,  aludido  no  Evangelho,  é  o  da  invocação  das

bênçãos  divinas  para  quantos  a  eles  se  reúnem  no  instituto  santificado  da
família.  Longe  de  quaisquer  cerimônias  de  natureza  religiosa,  que  possam

significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou
do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos,  o  espiritista

deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de Misericórdia,
para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a
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ele confiadas no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato
de amor e  de compromisso  divino deve  ser  continuado por  toda a  vida,  na

renúncia  e  no  sacrifício,  em  favor  da  perfeita  cristianização  dos  filhos,  no
apostolado do trabalho e da dedicação.

17  -  QUAL  O  PROCEDIMENTO  A  SER  ADOTADO  PELOS  ESPIRITISTAS  NA
CONSAGRAÇÃO  DO  CASAMENTO,  SEM  FERIR  AS  CONVENÇÕES  SOCIAIS,

REFLEXAS DOS CULTOS RELIGIOSOS?

RESP.: Os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios

como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Que o espiritista sincero
e  cristão,  assumindo  os  seus  compromissos  conjugais  perante  as  leis  dos

homens,  busque  honrar  a  sua  promessa  e  a  sua  decisão,  santificando  o
casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos,

ante  os  preceitos  terrestres  e  ante  a  imutável  lei  divina  que  vibra  em  sua
consciência cristianizada.

18 - Compreendendo-se que muitos casamentos resultam em uniões infelizes e,
às  vezes,  até  mesmo  profundamente  antipáticas,  induzindo  os  cônjuges  ao

divórcio,  como  interpretar  a  fase  de  atração  recíproca,  repleta  de  alegria  e
esperança, que caracterizou o namoro e o noivado?

RESP.: Qualquer pessoa que aspire a um título elevado passa pela fase de um
encantamento.  Esfalfa-se  o  professor  pela  ascensão à  cátedra.  Conseguido o

certificado de competência, é imperioso entregar-se ao estudo incessante para
atender às exigências do magistério. Esforça-se o acadêmico pela conquista do

diploma  que  lhe  autorize  o  exercício  da  profissão  liberal.  Laureado  pela
distinção, sente-se compelido a trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na

respeitabilidade em que anela viver. Assim também o matrimônio.

19 - Por mais ríspidas se façam as lutas,  no casamento,é melhor permanecer

dentro delas?

RESP.: Pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição.

20 - Quais são as piores conseqüências das ligações carnais desditosas,  além
daquelas  que  se  apresentam  nos  sofrimentos  das  frustrações  ou  lesões

emotivas?
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RESP.:- É forçoso observar que da afeição sexual descontrolada surgem muitas
calamidades para a vida do Espírito,  dentre as quais destacaremos, a par da

fascinação ou do ódio, nos problemas da obsessão, o suicídio e o aborto, como
sendo as mais lastimáveis.

21 - Como é interpretado o aborto nos planos superiores da Vida Espiritual?

RESP.:-  O aborto provocado,  mesmo diante  de regulamentos humanos que o

permitam, é um crime perante as Leis de Deus.

22  -  Quais  os  resultados  imediatos  do  aborto  para  as  mães  e  pais  que  o

praticam?

Praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos

os recursos de reabilitação e felicidade que lhes  iluminariam,  mais  tarde,  os
caminhos,  seja  impedindo  a  reencarnação  de  Espíritos  amigos  que  lhes

garantiriam a segurança e o ou impedindo o renascimento de antigos desafetos,
com os quais poderiam adquirir a própria tranqüilidade pela solução de velhas

contas.

23 - O aborto oferece conseqüências dolorosas especiais para as mães?

RESP.:- O aborto oferece funestas intercorrências para as mulheres que a ele se
submetem, impelindo-as à desencarnação prematura, seja pelo câncer ou por

outras  moléstias  de  formação  obscura,  quando  não  se  anulam  em  aflitivos
processos de obsessão.

24 - E para os pais?

RESP.:  -  Os  pais  que  cooperam  nos  delitos  do  aborto,  tanto  quanto  os

ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que
praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos

das  próprias  vítimas,  relegadas  por  eles  aos  percalços  e  sombras  da  vida
espiritual de esferas inferiores.

CASAS

ESPÍRITAS
1) O crescimento quantitativo do Espiritismo apresenta, aqui e ali, exemplos de
Casas Espíritas  mais  sólidas,  que passam a servir  de  padrão às demais.  Não
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residiria  aí  o  perigo  do  surgimento  de  uma  hierarquia,  ainda  que  não
institucionalizada?

A  única  hierarquia  que  ressalta  no  indivíduo  é  aquela  que  procede  da  sua
qualidade  moral,  portanto,  a  que  provém  do  Espírito  portador  de  valores

enriquecedores  e  enobrecidos.  Assim,  as  de  mais  hierarquias,  de  natureza
transitória, são de pouca valia nas Casas que se dedicam ao Espiritismo, onde

todos  se  devem  considerar  como  verdadeiros  irmãos,  discípulos  do  único
Mestre que é Jesus, cujas lições devem aplicar no seu dia-a-dia.

Todavia, poderia ocorrer esse risco de surgimento de uma hierarquização entre
as Instituições ou mesmo entre os trabalhadores que não estejam advertidos e

orientados pela Doutrina. Quando se é conhecedor dos próprios limites e das
imensas necessidades de crescimento espiritual e moral, esse perigo cede lugar

à verdadeira humildade, que é característica básica do ser desenvolvido.

As Casas Espíritas mais bem orientadas, mais sólidas doutrinariamente, mais

razões terão para evitar tornar-se superiores às demais, antes ensinando pelo
exemplo e transformando-se numa verdadeira Escola de Doutrina Espírita, ou

numa Casa-Piloto, que sirva de padrão para outras que ainda se encontram em
começo, necessitadas de orientação.

2) Estarão as Casas Espíritas preparadas para acompanhar o intenso progresso
da sociedade em todos os sentidos?

A Lei de Progresso funciona irrefragavelmente. O que hoje constitui dificuldade,
perseverando-se  nos  objetivos  elevados,  amanhã  torna-se  factível,  portanto,

realidade.

É certo que nem todas  as  Casas Espíritas  estão preparadas para atender ao

surto  de  progresso  que se  desenvolve  no  mundo  moderno.  Não obstante,  o
estudo cuidadoso da Codificação Espírita  oferece os recursos básicos para o

atendimento das problemáticas humanas em todas as épocas, particularmente
aquelas que dizem respeito ao desenvolvimento intelecto-moral do ser.

O que ora significa problema, logo mais se torna solução.

Assim,  as  Casas  Espíritas  sinceramente  interessadas  em  servir,  ir-se-ão

equipando de servidores e de recursos doutrinários capazes de contribuir para
o crescimento da criatura em particular e da sociedade em geral.



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

3) O tratamento espiritual processado nas Casas Espíritas atua no psiquismo e
no corpo material através de quais mecanismos? A interferência inicial ocorre

no perispírito? O Espírito recebe também alguma forma de cuidado?

A princípio, as energias prodigalizadas nas Casas Espíritas devem alcançar os

equipamentos sensíveis  do Espírito,  de modo a produzirem impacto positivo
nos pacientes,  que passarão a modificar a atitude mental  e comportamental,

para  que  advenham  resultados  positivos,  que  trabalhem  em  favor  do  seu
reequilíbrio. A indução mental para as ações renovadoras através de ondas que

envolvam o ser, nele produzindo receptividade, são o passo inicial para que o
mesmo  absorva  as  vibrações  de  paz  e  equilíbrio  indispensáveis  à  própria

renovação moral.

Não havendo essa aceitação, as mais belas propostas de harmonia deixam de

florescer,  não  facultando  o  equilíblio  nem  a  saúde,  que  dependem,
essencialmente,  do  próprio  candidato.  Não  obstante,  como  o  amor  de  Deus

funciona em união com a Sua misericórdia,  muitas vezes,  mesmo sem que o
indivíduo  se  resolva  pela  alteração  de  conduta  para  melhor,  as  energias

absorvidas pelo perispírito produzem a estabilização e recomposição da saúde,
que permanecerá ou  não,  de acordo com a forma como o assistido prossiga

conduzindo-se.

Permanecendo  em  atitude  desarmônica  retornam  os  sintomas  ou  surgem

outras enfermidades que fazem parte do seu quadro de provas e expiações, que
ele prefere não alterar, por comodidade, descrença ou perturbação profunda.

Em decorrência, o Espírito torna-se o grande beneficiário da assistência que lhe
é  dispensada,  absorvendo  através  do  perispírito  as  energias  que  lhe  são

dirigidas, desde as vibrações de simpatia às descargas bioenergéticas que lhe
sejam aplicadas.

Espírito Vianna de Carvalho

CENTROS DE
FORÇA

1 - QUAL O PAPEL DOS CENTROS DE FORÇA PARA A VIDA ORGÂNICA?
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RESP.: O homem, cujo universo orgânico se nutre e se mantêm pela absorção de
energias que irradiam de infinitas fontes cósmicas, desde o Sol, a mais próxima,

a que precedem do fundo do espaço infindo, acrescentando-se ainda as energias
produzidas  pelo  meio  físico.  Essas  energias  são  absorvidas  pelos  chamados

"CENTROS VITAIS" ou "CENTROS DE FORÇA", pois, assim como o corpo físico
possui  seus  órgãos  fundamentais  que  lhe  regulam  a  vida  material,  o  corpo

perispiritual  possui  de  forma  equivalente,  determinados  fulcros  de  energia
denominados "centros de força".

2 - QUAIS AS FUNÇÕES DOS CENTROS DE FORÇA CORONÁRIO E FRONTAL?

RESP.:  CORONÁRIO:  Localizado na região  central  do cérebro:  a  -  assimila  os

estímulos  do  Plano  Superior;
b  -  orienta  o  metabolismo  orgânico;

c  -  supervisiona  os  outros  centros  vitais.
FRONTAL:  situado  na  fronte:  a  -  ordena  a  vasta  rede  de  processos  de

manifestações  da  inteligência;
b  -  viabiliza  as  atividades  dos  órgãos  dos  sentidos,  administrando  assim  o

sistema nervoso e o sistema endócrino.

3 - O QUE FAZER PARA MANTER OS CENTROS DE FORÇA HARMONIZADAS?

RESP.:  Através  da  qualidade de nossos  pensamentos  equilibram-se as  forças
vitais, ao passo que viciação da mente desarmoniza os centros de força. Disto

decorre a importância da elevação dos pensamentos no sentido de imprimir
qualidade aos fluxos energéticos que assimilamos dos mananciais do universo.

Pensamentos  saudáveis  vitalizam  o  corpo  físico,  ao  mesmo  tempo  que
dinamizam os  centros de força que ordenam a vasta  rede dos processos de

manifestação da inteligência.

CÉU, INFERNO E
PURGATÓRIO

1 - Os antigos situavam a Terra como a parte central de céus concêntricos que

constituíam a Vida Eterna. Falava-se em "sétimo céu " como o estágio mais alto.
É  mais  ou  menos  isso?

RESP.: Embora as fantasias de que se revestiam suas concepções teológicas, os
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antigos  intuíam  essa  realidade,  hoje  demonstrada  pela  Doutrina  Espírita.
Desdobra-se o plano espiritual em vários planos, lembrando as camadas de uma

cebola.

2  -  Onde  fica  o  primeiro  plano?

RESP.:  Na crosta.  Aqui  permanecem os  Espíritos  recém-desencarnados ainda
vinculados  aos  interesses  humanos,  não  raro  inconscientes  de  sua  nova

situação, a se imiscuírem em nossa existência.

3  -  A crosta  terrestre,  como sabemos,  está  longe de ser um céu,  no  sentido

teológico.  Está  mais  para  inferno.  E  os  demais  planos?

RESP.: Nos livros da série Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o
Espírito  André  Luiz  situa  as  regiões  adjacentes  como  regiões  umbralinas,

habitadas por Espíritos atormentados, às voltas com desajustes e sofrimentos
decorrentes  de  seus  desvios,  durante  a  jornada  humana.  Estagiam  ali,

precariamente,  até  que  possam  retornar  ao  cadinho  purificador  da
reencarnação.

4  -  E  os  planos  mais  altos?

RES.:  São  habitados  por  Espíritos  depurados,  que  já  superaram  impulsos

egoísticos  que  caracterizam  a  Humanidade,  conscientes  de  suas
responsabilidades  perante  o  Criador.

5  -  Todos  chegaremos  aos  estágios  mais  altos?

RESP.: Chegaremos e os transcenderemos, rumo aos mundos divinos, atendendo

à  dinâmica  da  evolução.  Situemos  essa  jornada  como  uma  escada  que  nos
conduz à perfeição. Vamos galgando novos degraus, subindo sempre, na medida

de  nosso  esforço  e  de  nossas  experiências.

6 -  Os  antigos concebiam que as almas virtuosas viveriam em contemplação
eterna,  no  seio  de  Deus.  Como  é  a  concepção  espírita?
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RESP.: Diz Jesus (João, 5:17): Meu desde sempre, e eu também. O Mestre deixa
claro  que  o  trabalho  é  lei  universal.  Inconcebível,  cansativo,  tedioso  e

desajustante, um perene não fazer nada. Trabalho, para Espíritos superiores é
sinônimo  de  bem-aventurança.

7 - E no que consiste o trabalho dos Espíritos puros e perfeitos, que atingiram o

ápice  da  evolução?

Tornam-se  prepostos  de  Deus,  participantes  da  obra  divina,  integrados  nos
ritmos  da  harmonia  universal.  Lembrando,  ainda,  Jesus,  diz  ele,  citando  o

profeta  Oséias  (João,  10:34):  Sois  deuses.

8  -  O  Espírito  puro  e  perfeito  iguala-se  a  Deus?

Obviamente,  não.  Deus  é  o  Eterno,  o  Onipotente,  o  Onisciente.  Por  mais
cresçamos  em  conhecimento,  virtude  e  poderes,  estaremos

sempre nos domínios do relativo, diante do Absoluto, diante do Criador.

9  -  O  Espiritismo  admite  a  existência  do  inferno?

RESP.:  Não como um local  geográfico.  Trata-se de um estado de consciência.

Jesus dizia que o Reino de Deus está dentro de nós. O inferno também. Depende
do  que  fazemos  e  pensamos.  Não  obstante,  se  reunirmos  vários  Espíritos

atormentados  pela  consequência  de  suas  ações,  onde  estiverem  será  um
inferno.

10 - E quanto aos tormentos de fogo, as almas perenemente devoradas pelas

chamas, sem se consumirem?

RESP.:  Trata-se  de  uma  interpretação  ao  pé  da  letra,  envolvendo  textos

evangélicos. Jesus referia-se ao fogo para representar os sofrimentos morais das
almas comprometidas com o mal, ao retornarem à vida espiritual. Nos círculos

mais  esclarecidos,  em  vários  segmentos  do  Cristianismo,  não  há  nenhuma
dúvida  de  que  estamos  diante  de  um  simbolismo.

11 - Os antigos situavam o inferno no interior da Terra.  Há Espíritos por lá?
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RESP.: Os mentores espirituais falam de regiões abismais, habitadas por seres
atormentados, em face dos crimes cometidos durante a existência. Suas penas,

entretanto, não têm o caráter de perenidade. Ali permanecem como doentes em
tratamento de choque para que se lhes desperte a consciência, habilitando-os à

renovação.

12  -  Seria  uma  espécie  de  purgatório?

RESP.: Sim. E uma idéia mais compatível com a Doutrina Espírita e com a Justiça
Divina. A própria Terra, considerada planeta de provas e expiações,  habitado

por  Espíritos  orientados  pelo  egoísmo,  é  um  purgatório.  Aqui,  dores  e
dissabores  desbastam  nossas  imperfeições  mais  grosseiras.

13 - Esses sofrimentos são impostos pela justiça divina?

RESP.: São impostos por nossa própria consciência. Fomos programados para o
Bem. O exercício do mal é uma agressão que fazemos a nós mesmos. A partir

daí, onde estivermos levaremos o nosso purgatório, até que nos ajustemos às
leis  divinas.

14  -  Funciona  o  arrependimento?

RESP.:  Na Terra ou no Além, o arrependimento, a consciência dos males que

praticamos,  aquele  cair  em  si,  a  que  se  refere  Jesus  na  Parábola  do  Filho
Pródigo,  é  o  primeiro  passo  para  que  o  Espírito  deixe  o  purgatório.

15  -  Por  que  o  primeiro  passo?  Não  é  isso  Que  Deus  espera  de  nós?

RESP.: O arrependimento é uma abençoada mudança de rumo nos descaminhos

em  que  nos  envolvemos,  mas  há  que  se  retornar  à  estrada  principal.  Isso
demanda esforço de renovação, reparação dos prejuízos causados ao próximo.

Ainda na parábola,  o  exemplo perfeito.  Após cair  em si,  o  filho pródigo teve
longa jornada pela frente, no retorno à casa paterna.

16  -  Digamos  que  o  Espírito  em  tormentos  purgatoriais,  caindo  em  si,
reconheça-se tão miserável, tão comprometido, em face dos males praticados,

que não se sinta  merecedor da misericórdia divina.  Não estaria justificado o
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tormento  eterno,  não  por  imposição  de  Deus,  mas  por  imperativo  de  sua
própria consciência?

RESP.:  Seria  a  negação  da  Onipotência  Divina.  Deus,  o  Senhor  Supremo  do
Universo, que nos criou para a perfeição, revelaria lamentável incompetência, se

não conseguisse demover um filho da louca idéia de submeter-se a injustificável
sofrimento  perene,  sem  cogitar  da  própria  redenção.  Ouvi,  certa  feita,  um

sacerdote admitir que o inferno irremessível era para ele apenas uma hipótese.
Não  acreditava  que  alguém  estivesse  lá.

CIÊNCIAS
EDUCACIONAIS

I - METODOLOGIA DO ENSINO

1) Como elaborar um mínimo curricular que não sobrecarregue a criança ou o

adolescente de conteúdos supérfluos, mas também, não os deixe despreparados
para os desafios que deverão enfrentar durante sua vida?

Toda aprendizagem é criativa e enriquecedora. O supérfluo de hoje pode tornar-
se de vital  importância  mais tarde.  Como a infância  e a  adolescência  são os

períodos mais propícios para a aprendizagem, nessa época se devem infundir
lições que permaneçam como rota de segurança para toda a existência do ser.

Não obstante, a Educação deve ter em mira equipar o candidato com recursos
hábeis  para  enfrentar  desafios,  solucioná-los  da  melhor  forma  possível

adquirindo  estabilidade  emocional  e  intelectual  sem  olvido,  por  certo,  dos
valores morais que devem ser insculpidos no indivíduo em formação, mediante

roteiros culturais e exemplos morais.

Nesse capítulo, a formação inicial deve ser tão abrangente quanto possível a fim

de  facultar  o  melhor  desabrochar  das  aptidões  individuais  que,  a  partir  de
então, deverão seguir um currículo orientado para as suas possibilidades, sem

esquecimento,  sem dúvida,  de que a especialização exagerada,  se qualifica  o
indivíduo para as profissões, também o limita, quase o robotizando.
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O homem faz parte integrante  do  Universo,  e  quanto  mais se  informe a  seu
respeito, melhor se torna a convivência consigo mesmo, com o seu próximo e

com a Natureza.

Proporcionar  um  currículo  aprazível,  acessível  e  fascinante,  não  significará

apenas reduzir atividades e pesquisas,  tomando-o sem sentido, como se fora
uma simples distração, mas aprimorar-lhe a qualidade sem prejuízo dos valores

da educação.

É indispensável a moderação nos excessos - as exageradas cargas de trabalho

que fatigam e aborrecem o educando, que as atende sob injunções de ameaças
punitivas - e a presença de exercícios, que tornam a aprendizagem agradável,

rica de compromissos e sem necessidade de cuidados perturbadores.

2)  O  ensino  formal  como  vem  sendo  trabalhado  nas  Escolas,  visto  com  a

amplitude que a visão espiritual permite, está conseguindo preparar seres para
assumirem suas responsabilidades na vida terrena ou está confundindo seus

Espíritos  pelo  excesso  de  matérias  teóricas,  desvinculadas  das  reais
necessidades? E sob o aspecto espiritual, de preparação para a Espiritualidade

como poderíamos analisar a Escola?

Merece  consideremos  que  este  é  um  período  de  experiências  culturais

imediatistas,  hedonistas,  com  forte  suporte  materialista.  Embora  muitos
segmentos  da  Educação  se  apresentem  com  aparência  de  fundamentos

espirituais, o comportamento da maioria dos educadores é, lamentavelmente,
oportunista,  face  às  pressões  sócio-econômicas,  sociopolíticas  e  à  ânsia  mal

contida  de  libertação  dos  velhos  cânones  religiosos,  cujos  efeitos  morais  e
sociais foram danosos no passado e o são também no presente.

Periodicamente, têm havido revoluções educacionais que pretendem libertar as
doutrinas do pensamento cultural facultando-lhes o direito de vida própria, sem

vínculos  com  quaisquer  facções  ou  grupos  religiosos,  o  que  é  certamente
saudável. A religião deve ser aprendida no lar e no templo da sua confissão de fé

correspondente.  Sob  todos  os  aspectos  que se  pretenda considerar,  a  Escola
deve  ser  leiga,  livre  de  peias  e  imposições  seitistas,  partidaristas,  a  fim  de

facultar uma livre e feliz escolha por parte dos seus integrantes. No entanto, o
excesso, na área dos programas teóricos, tem prejudicado a aprendizagem real,

porque  faculta  ao  aluno  somente  acompanhar  o  curso  para  conseguir  a
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promoção, desinteressando-se totalmente do seu conteúdo informativo, que ele
acredita jamais necessitar no futuro. Quando a lição não se torna prática, vívida,

perde totalmente o significado e passa a pesar na economia do currículo de
forma  prejudicial  à  escolaridade.  Essas  imposições  ainda  são  resultados  de

atavismos punitivos por parte de educadores e orientadores de programas que
não se libertaram dos condicionamentos escravizadores para as mentes juvenis.

A  Escola,  sendo um  fiel  núcleo  para  a  formação  do  caráter,  da  mente  e  do
sentimento do educando, deve tornar-se cada vez mais nobre: um templo para o

saber,  uma  oficina  para  experiências  culturais  e  vivenciais,  um  lar  de
intercâmbio de informações e de conteúdos comportamentais de modo que a

sociedade ali esteja representada, facultando preparação para os cometimentos
externos,  na  família,  no  grupo,  na  comunidade  em  geral,  do  que  decorrerá

indiretamente,  sem  vinculação  doutrinária,  uma  base  de  segurança  para  a
educação  integral  que  abrange,  naturalmente,  a  do  ser  na  sua  condição  de

Espírito imortal.

3) Como podemos combinar a Educação formal, sistemática, preestabelecida e

as práticas alternativas? É possível essa conciliação?

O  processo  da  educação  deve  sustentar-se  em  bases  dinâmicas,  jamais

estacionando  no  já  feito,  embora  os  resultados  proveitosos  conseguidos.  Os
mecanismos  da  educação  devem  estar  sempre  receptivos  às  novas

contribuições  do  conhecimento,  de  forma  a  evoluir  e  penetrar  mais
profundamente nas raízes das necessidades dos educandos.

A medida que as  experiências  demonstrem a necessidade de novos métodos
compatíveis com a Psicologia da aprendizagem, para a criança e o jovem, novas

grades de experiências edificantes devem ser propostas, sem que se entre em
choque com as técnicas convencionais. Sempre será possível a conciliação dos

métodos  denominados  acadêmicos  com  os  alternativos  que  trazem  uma
contribuição  nova  e,  no  futuro,  se  transformarão  em  científicos,  ao  serem

definidos os seus paradigmas e conceitos.

4)  Que modelo  ético-educacional  formará cidadãos prontos  para legitimar o

sem número de regras  existentes  nas sociedades  atuais,  de tal  forma  que o
sentimento  de  medo  pela  punição  seja  substituído  pela  vergonha  da

transgressão de suas regras, sem necessidade de controle extremo?
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Quando o amor fizer parte da programação de quaisquer atividades humanas,
abrindo espaço para o respeito  pelo  próximo e por si  mesmo,  naturalmente

dentro da consideração e afetividade a Deus,  na Sua condição de Criador do
Universo,  o  modelo  educacional,  sem  vinculação  religiosa  com  qualquer

doutrina,  demonstrará que as regras existentes na sociedade são necessárias
transitoriamente,  já  que o processo de evolução é inevitável  e cada povo se

desenvolve com características mui próprias, todos porém, crescendo em um
período tecnologicamente,  noutro moralmente,  até o momento em que esses

dois  braços  do  progresso  real  se  ampliem  concomitantemente,  sem  as
presenças do monstro da guerra, da escravidão sócio-econômica do homem, ou

qualquer outro tipo de discriminação.

Trabalhando-se a consciência individual do educando - sem lavagem cerebral-

cria-se uma consciência coletiva e, quando essa primeira é nobre, sem dúvida a
que lhe segue é igualmente digna.

O ser, consciente das suas responsabilidades, elimina os monstros do medo, da
punição, da culpa, acabando por conduzir harmonia mental e elevado conceito

de  deveres  para  com  ele próprio,  para  com  o  seu  próximo,  para  com  a
sociedade,  assim  legitimando  as  regras  estabelecidas  e  fundamentadas  em

princípios éticos relevantes.

5)  Entendendo-se  que  o  homem  é  um  ser  que  possui  corpo  físico,  corpo

emocional e corpo mental, como a Educação poderia alinhar esses corpos e não
os dispersar como tem feito?

Quando  a  Educação  for  menos  preconceituosa  e  forem  incluídos  nos  seus
programas os estudos a respeito do homem integral facultando as pesquisas em

torno do ser transpessoal, das Doutrinas Parapsíquicas, da Parapsicologia, da
Psicotrônica,  da  Psicobiofísica,  da  Transcomunicação lnstrumental,  conforme

fizeram  Allan  Kardec,  William  Crookes,  César  Lombroso,  Ernesto  Bozzano,
Alexandre Aksakof, no passado e,  no presente os Drs. Joseph e Louise Rhine,

Elisabeth Kübbler-Ross, Hamendra Nat Banerjee, lan Stevenson e inumeráveis
autoridades, o ser humano passará a ser considerado como Espírito, Perispírito

e  corpo  físico,  ou  conforme  a  linguagem  parapsicológica:  Energia  pensante,
Psicossoma e Soma.
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A Escola será, ao mesmo tempo, laboratório de pesquisa da alma, sem qualquer
conotação religiosa, a fim de ser melhor entendida a vida na sua profundidade e

realidade legítima, permanente.

Assim sendo, a Educação poderá alinhar esses elementos constitutivos do ser,

estudá-los e oferecer orientações para uma vida consentânea com a proposta
imortalista  do  indivíduo  que  se  transfere  de  corpo  e  é  sempre  Espírito

indestrutível.

6) Como educar para a vida e não somente para o mercado de trabalho?

A metodologia da Educação deve revestir-se de profundidade psicológica para
enriquecer  o  educando  com  experiências aplicáveis  no  cotidiano,  assim

desenvolvendo-lhe a capacidade de viverem quaisquer situações, sem a visão
triunfante na glória, nem a aceitação pessimista na dificuldade ou no prejuízo. A

vida  é  uma  realidade  desafiadora  em  qualquer  circunstância  e  a  função  da
Educação é ampliá-la, tornando-a acessível e realizadora.

Os  estímulos  para  a  aprendizagem  devem  permanecer  após  os  currículos
escolares,  desde  que  a  vida  é  a  grande  e  nobre  Escola  permanente  a  ser

conquistada.

Educar, pois, é facultar vida, enriquecê-la de luz e plenitude.

7) Existe um modelo educacional próprio através do qual alcançaremos com
melhores resultados os principais objetivos da Educação, ou seja, a formação do

homem integral, visando sua integração social e evolução espiritual?

Evidentemente  avançamos  para  uma  proposta  educacional  que  ofereça

excelentes  resultados na preparação do educando para lograr uma formação
integral.  Felizmente,  já  se  pensa  em  estabelecer,  na  área  da  programação

escolar, a introdução de disciplinas transversais, que objetivam a inclusão de
doutrinas éticas, sociais, comportamentais, oferecendo uma visão espiritual do

ser  compatível  com  o  pensamento  religioso  de  todos  os  credos:  Deus,
imortalidade, elevação de pensamento.

Um  modelo  educacional  que  construa  um  homem  integral  é  elaborado
mediante  a  visão  espiritual,  graças  à  qual  se  ministram  informações  gerais,

convencionais, mas também se vivem as mesmas no cotidiano das salas de aula,
tomando-se o educador um verdadeiro exemplo daquilo que transmite.
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8) A obrigatoriedade da Educação formal é o meio mais eficaz de preparar o
indivíduo para a sociedade?

No processo da evolução da Escola e da Educação, chega-se a uma etapa das
mais  importantes  para  a  formação dos  indivíduos,  que  é  através  do  ensino

formal, convencional.

A  orientação do  Estado na  educação dos  cidadãos  remonta  à  cultura  grega,

particularmente a Creta, que deu início, no ocidente, à formação de Escolas com
essa  finalidade.  Mais  tarde,  Roma,  no  período  de  Adriano,  estabeleceria  as

vantagens e proporcionaria os meios para esse desiderato. Através dos tempos,
educadores,  e,  mais  recentemente,  fisiologistas  e  psicólogos  contribuíram

valiosamente para que se estabelecessem com segurança as bases da educação
formal,  como  instrumento  de  transmissão  da  cultura  e  da  construção  da

personalidade e do caráter do educando.

9) Só a Educação poderá reformar os homens (O Livro dos Espíritos, questão

796). Como integrar a Educação familiar e a escolar, isto é, como aproveitar as
atuações de ambas as Instituições para que possam contribuir na formação e

ascensão intelectual, religiosa e moral do educando?

Esse conceito  que Allan Kardec  transcreve dos Espíritos  é muito  expressivo,

porém,  o  Codificador  esclareceu  antes  que  será  a  educação  moral  que  se
encarregará de desenvolver os valores pertinentes ao ser humano, e completa:

Não nos referimos porém à educação moral pelos livros e sim à que consiste na
arte de formar os caracteres, à que incute hábitos, porquanto a educação é o

conjunto  dos  hábitos  adquiridos.  Logo  depois  conclui,  o  mestre  de  Lyon:  A
desordem  e  a  imprevidência  são  duas  chagas  que  só  uma  educação  bem

entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar; o
penhor da segurança de todos. (O Livro dos Espíritos, questão 685, 29ª edição

da FEB.)

Na família são formados os caracteres, são incutidos os hábitos saudáveis no

educando, auxiliando-o com o conhecimento escolar a superar a desordem e a
imprevidência, em favor da segurança de todos.

II - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
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10) Quando o modelo pedagógico/tecnológico se propõe a formar indivíduos
inteligentes, autônomos, criativos, críticos e agressivamente ambiciosos, enfim,

vencedores, não estará esquecendo que o mundo necessita de seres efetuosos,
cordiais, tolerantes, condescendentes, enfim, humanos?

Sem  qualquer  dúvida.  A  meta  essencial  da  Educação  é  dar  vida.  Antes  se
acreditava  que  a  sua  tarefa  era  preparar  para  a  vida.  Hoje,  face  à  sua

importância no mundo, ela é uma forma eficiente de dar vida. Desse modo, a
harmonia entre a Tecnologia e a Pedagogia vigentes, deverá ter como proposta

ideal construir o ser inteligente, livre, rico de criatividade e de outros valores,
como  a  sensibilidade  e  o  afeto,  aprofundando,  porém,  as  suas  sondas  nas

estruturas da personalidade do educando,  compreendendo a  sua história  de
Espírito que vem transitando por multifárias reencarnações, e que nem tudo

quanto se pode esperar dele terá que ser, necessariamente, conseguido. Abre-se,
então,  um  elenco  de  valiosas  contribuições  para  as  doutrinas

profissionalizantes,  que manterão o alto nível  moral  e  cultural  do  indivíduo,
equipando-o  também  para  viver  em  outras  áreas  de  realização  humana.  A

grande preocupação, na área da educação, deve ser a de preservar os valores
humanos  com  todos  os  recursos  que  constituem  a  criatura  dignificada  e

dignificadora.

11)  Como  oferecer  à  criança  e  ao  jovem  condições  educacionais  para  o

surgimento do pensamento criativo, verdadeiro, novo?

Os  fenômenos  renovadores  do  pensamento  ocorrem  quando  os  Espíritos

Missionários volvem à Terra, a fim de promoverem o progresso da sociedade.
Naturalmente  se  lhes  fazem  necessários  recursos  que  facultem  o

desenvolvimento  dos  programas  que  devem  desenvolver  e,  nesse  como  em
outros capítulos, a Escola é sempre o admirável laboratório que lhes faculta o

despertamento dos valores adormecidos momentaneamente.

No  caso  em  tela,  a  Escola  deverá  ser  franca  e  portadora  de  recursos  que

desenvolvam  o  sentimento  do  bom,  do  nobre  e  do  belo,  ao  mesmo  tempo
adaptando-se às épocas de renovação, para que não fique estacionada nas bases

ancestrais, que serviram para uma época, não mais se adaptando aos tempos
novos.  Essas  condições  educacionais  serão  resultado  da  observação  do

comportamento  intelecto-moral  dos  alunos,  das  suas possibilidades a  serem
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ampliadas e mediante técnicas  compatíveis  com os valores vigentes,  abrindo
espaços para as realizações futuras.

A Escola deve estar aberta a novos experimentos educacionais, sempre que seja
necessário atualizar métodos de ensino, renovar processos iluminativos, criar

oportunidades de crescimento.

O futuro da Humanidade caminha com os pés do presente idealista e a Escola

não se pode marginalizar, de modo a ficar ultrapassada,

12) Como desenvolver a autoconfiança na criança e no adolescente,  uma vez

que, em quase tudo, espelha-se um na vida do outro?

O estímulo é a base para qualquer ação. Muitos  crimes servem de modelo a

personalidades  psicopatas,  que  desejam  projeção  e,  ante  a  divulgação  pela
mídia  sobre  os  acontecimentos  funestos,  sentem-se  emulados  a  seguirem  o

exemplo nefasto. Da mesma forma, quando forem divulgados os resultados dos
labores edificantes  com entusiasmo:  quando os  homens nobres receberem o

apoio  de  que  necessitam  para  o  prosseguimento  dos  seus  projetos:  quando
houver  propaganda  dos  valores  que  engrandecem.  O  gênero  humano  em

detrimento  dos  escândalos,  dos  jogos  sexuais  explícitos,  da  exaltação  da
violência e do crime, o educando desenvolverá naturalmente autoconfiança nas

suas possibilidades, sentindo-se estimulado a imitar os triunfadores, os gênios,
os sábios, os realizadores, qual ocorre hoje, quando há uma forte tendência para

copiar a frivolidade dourada, as profissões esdrúxulas e aberrantes, que passam
como expressão de Arte e atraem mentes ainda não desenvolvidas, crianças e

jovens  desequipados  de  valores  para  as  excentricidades  da  moda  moral  em
decadência sob o aplauso da insensatez e da vulgaridade.

De alguma forma, a Escola não é somente o lugar onde se aplicam os métodos
pedagógicos e psicológicos da educação, mas também de todo o relacionamento

social  de  todas as  atividades que se expressam na comunidade e se tornam
fundamentais para a vida.

l3)A  tecnologia,  fator  de  aceleração do  processo  educativo,  não  acabará  por
colocar  em  risco  o  equilíbrio  desejável  e  harmnioso  entre  o  intelectual  e  o

afetivo?
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A contribuição dos recursos tecnológicos na área da Educação é de fundamental
importância para o desenvolvimento da mesma. No entanto, como se trabalha

com vidas que pensam e sentem, não se pode robotizá-las, automatizando os
valiosos contributos da metodologia e da pedagogia. Assim, é imprescindível a

vigilância, para que o auxílio que se pode auferir das conquistas tecnológicas
não  mate  o  sentimento,  o  companheirismo,  o  respeito  humano  no

desenvolvimento do programa educacional.

a) Que atividades poderiam ser oferecidas ao educando para que o mesmo não

fosse  só  estimulado  intelectualmente?

A  verdadeira  educação  saiu  do  contexto  de  transmitir  conhecimentos  para
tornar-se fonte de vida, Intelecto e emoção, conhecimento e sentimento andam

unidos no processo educacional.

Seria  viável  que,  nos  curriculos  escolares  fossem  estabelecidas  visitas  a

Hospitais,  Lares  de  crianças  e  de  idosos,  Clínicas  de  Saúde  Mental  e  de
Enfermidades  degenerativas  -  câncer,  AIDS,  sífilis  e  outras  -  a  fim de serem

explicados  os  fenômenos  aflitivos  da  existência  corporal  e  a  necessidade da
solidariedade para com todos aqueles que padecem qualquer tipo de limite, de

dor, de carência, tendo-se em vista, naturalmente, a faixa etária do educando,
bem como as suas possibilidades de entendimento das ocorrências.

Iniciar-se-iam os programas pelos métodos teóricos, partindo-se, depois, para
as  experiências  práticas,  cuidadosas,  com  objetivos  definidos  de  serem

desenvolvidos  os  valores  da  solidariedade  e  do  amor  pelos  sofredores  de
qualquer natureza.

Outrossim,  seria  factível  se  estabelecessem  como  programa  as  tarefas  que
tivessem  por  objetivo  a  promoção  social  de  crianças,  jovens  e  adultos

marginalizados,  tomando  a  Escola  uma  fonte  de inspiração e  de  realizações
constantes, oferecendo recursos mais amplos além dos intelectuais.

14) Percebendo-se, no dia-a-dia, a inércia e o desencorajamento tomando conta
de  considerável  parcela  da  população  estudantil,  pergunta-se:  que  práticas

educativas favoreceriam a reversão desse quadro?

Vivemos os momentos de uma sociedade equivocada nos valores humanos.
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Defrontamos,  por  exemplo,  a  supervalorização  dos  desportos  e  dos
divertimentos em detrimento das conquistas da inteligência e do saber. A ilusão

campeia desenfreada e os novos deuses, que repetem os gladiadores romanos,
se  apresentam  afortunados  nos  veículos  da  mídia,  campeões  do  mundo,

enquanto cientistas,  técnicos,  pedagogos  e  outros  profissionais  são  quase
marginalizados ..  -A indústria dos divertimentos arrebata,  e  os seus ases são

imitados por milhões de pessoas sonhadoras. que se sentem estimuladas em
servi-los e adorá-los literalmente.

Sem estímulos, por falta de apoio e de respeito pela sociedade, os candidatos ao
conhecimento  padecem  hipertrofia  dos  sentimentos,  permanecendo  nas

Escolas apenas em busca de títulos que lhes facilitem o triunfo no mundo, sem
consciência do valor da auto-realização.

Ao mesmo tempo, o abuso de drogas e de sexo na Escola, o desinteresse dos
mestres, face aos salários humilhantes que recebem, fazem que o Educandário

deixe de ser o templo do saber para transformar-se em lugar de encontros para
o tempo passar, enquanto se espera pelo Diploma e não pela capacitação para a

luta no mundo social.

Quando  houver  a  reversão  dessa  ocorrência,  e  a  sociedade  melhor  e  mais

prestigiar o conhecimento em detrimento da astúcia, assim como a cultura, ao
invés da força muscular ou somente da agilidade física, a Escola recuperará o

seu lugar, e os educandos serão emulados a uma mudança de comportamento
com mais eficiência na área dos estudos que levam à conscientização dos seus

deveres e da sua realização interior.

15) Considerando-se que o sistema sócio-econômico e político que temos, está

arraigado na competição, como a Educação poderia influenciar positivamente,
não reforçando atitudes competitivas entre crianças e jovens?

A competição tem, também, um sentido saudável quando não objetiva vencer
para esmagar ou suplantar o outro. Vale como estímulo para conquistar espaços

e realizações dignificadoras. A Escola sempre se utilizará, pelo menos por um
largo período, da avaliação de resultados da aprendizagem por meio de notas

ou outro qualquer critério seletivo, a fim de identificar as suas próprias falhas e
as  deficiências  do  educando,  produzindo,  embora inconscientemente,  um

sentido de competição positiva.
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A competição lamentável é aquela que humilha o vencido, o perdedor, situando-
o  em  posição  inferior.  Por  instinto,  muitos  estímulos  funcionam  através  de

manifestações  competitivas.  Quando está  presente  o  ego  em  primazia,  já  os
valores da competição perdem o significado por caracterizar disputas vazias de

conteúdo e ricas de interesses subalternos.

As  Nações  ricas,  muitas  vezes  carentes  de  valores  éticos,  deram  início  ao

mercado de competições para aquisição de vidas e recursos intelectuais  que
lhes  faltavam,  tornando  o  homem  objeto  de  compra  e  não  instrumento  de

ideais. Os desportos perderam quase o sentido de competição qualificativa para
se tornarem indústrias de profissionais destituídos de sentimentos fraternos,

cujos interesses únicos são o dinheiro e a supervalorização que lhes facultam
granjear  mais  altos  estipêndios.  Ganhar  nas  competições  tornou-se  fator  de

mercado e  não de ideal  ou  de  prazer.  O  mesmo ocorre em outras  áreas  do
comportamento: artístico, cultural, social...

Os estímulos pelo idealismo, as competições para a qualificação do educando,
são  métodos  valiosos  para  a  conquista  de  valores  nobres,  que  devem  ser

preservados.

16) Como o modelo educacional pode favorecer a ampliação da consciência e o

autoconhecimento,  tão  necessários  para  a  convivência  harmônica  entre  as
pessoas?

Supôs-se, no passado, que o conhecimento era responsável pela plenitude da
consciência. No entanto, graças à contribuição da Psicanálise, particularmente

de Karl Gustav Jung, o conceito de consciência evoluiu para uma perfeita síntese
entre conhecer e discernir, quando o ego toma conhecimento de todos os seus

conteúdos psíquicos.

A Educação deve ser uma forma de direcionamento para o autodescobrimento,

essa  inevitável  viagem  interior,  graças  à  qual  o  educando  descobre  as
possibilidades que lhe estão ao alcance, como também o que realmente deseja

da  vida,  evitando  emaranhar-se  pelas  conquistas  exteriores  que  lhe  não
satisfazem a plena realização.

No futuro, o  mestre ideal  deverá ser também conhecedor do Espírito e seus
potenciais, de forma a entender os conflitos e problemas desafiadores que os

educandos enfrentam e para os quais devem receber Orientação de segurança.
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A  conquista  da  consciência,  na  Escola,  caminhará  ao  lado  da  aquisição  do
conhecimento, do discernimento para a ação, de forma que cada aluno descubra

o que fazer, quando e como realizá-lo. Ao mesmo tempo, essa experiência levará
ao auto-descobrimento.

17)  Para  o  ser  humano  crescer  intelectual  e  espiritualmente  com  mais
facilidade  é  necessário  possuir  um  mínimo  de  conhecimentos  gerais  e

específicos. Em que consiste esse conteúdo?

Tendo lugar a reencarnação no mundo das formas, o indivíduo é conduzido ao

conhecimento da Natureza e das suas expressões de vida, ao tempo em que se
equipa de informações a respeito do relacionamento social, moral e espiritual

que lhe facilita o movimento pelos diversos setores em que se vê convidado a
transitar.  A  Escola  convencional  é-lhe  instrumento  valioso  para  a  aquisição

desses ensinamentos,  no entanto, a experiência de vida oferece-lhe os meios
para  aplicá-los  devidamente.  Quanto  mais  instrução  receba,  melhores

possibilidades terá para compreender os objetivos essenciais da existência e a
finalidade da sua jornada terrena.

Outrossim, a compreensão dos deveres e direitos que lhe dizem respeito são de
inestimável  significado  para  um  bom  desempenho  moral  e  alto

desenvolvimento espiritual.

18)  Mesmo  que  o  Estado,  a  família  e  as  Instituições  proporcionem  uma

Educação de qualidade, o que fazer para superar o desinteresse, a indiferença, a
falta de vontade e de empenho dos educandos?

Enquanto prevaleçam o desrespeito pela Cultura geral e a supervalorização dos
esportes e dos divertimentos, permanecerá o desinteresse juvenil pela Escola.

No lar tem início o amor pela aprendizagem, desde que na família se encontra a
primeira escola, formadora do caráter e da personalidade.

Para  que  se  desenvolva  o  interesse  dos  educandos,  faz-se  mister  que  os
indivíduos em particular e o Estado em geral passem a considerar a educação

como de vital importância para uma existência saudável e feliz na Terra.

Tendo-se em vista que os desportistas e os astros dos divertimentos desfrutam

de privilégios e salários exorbitantes, enquanto os profissionais liberais e outras
pessoas que adquiriram cultura universitária se vêm constrangidos a exercer
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tarefas em outras áreas diferentes daquelas para as quais se prepararam, ou
não conseguem oportunidade para aplicar os conhecimentos que possuem, por

falta de respeito pelo que são e têm, é compreensível  que as mentes juvenis
prefiram  os  espairecimentos  e  a  musculação,  a  ginástica  e  os  prazeres,  na

expectativa de alcançarem o pódio do triunfo.

Respeitamos os indivíduos que se destacam em todos os campos humanos e se

tomam líderes das massas, perante as quais assumem graves responsabilidades
morais e espirituais, no entanto, o número daqueles que alcançam o pedestal da

glória é muito reduzido e a Humanidade não pode viver somente da exaltação
dessas conquistas, que são muito transitórias.

Indispensável  portanto,  que a  família e  o  Estado conjuguem esforços para  a
valorização  da  Escola  e  do  seu  grandioso  significado  na  edificação  de  uma

sociedade justa e feliz.

III - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

19) Educação moral- ética social - tema escolar ou familiar?

A  educação moral  na  sua abrangência,  que envolve também a  ética  social  e

outras expressões, não é doutrina desta ou daquela Instituição, mas de todas.
Inicia-se  no  lar,  pelo  exemplo  dos  pais  em  relação  aos  demais  indivíduos,

incluindo,  naturalmente,  os  familiares,  e  alonga-se  na  Escola,  não  como  um
Currículo  obrigatório,  exigindo  memorização  de  regras  para  prêmios  e

promoções,  mas  como  parte  integrante  de  todas  as  disciplinas  que  a  têm
embutida,  aprofundando-se  o  estudo  especificamente  quando  o  educando

estiver em condições de incorporá-la e vivê-la no cotidiano.

20) Considerando-se que a mente do homem atual foi condicionada a ver e a

analisar  tudo  sob  o  prisma  da  separatividade,  como  o  processo  educativo
poderia  trabalhar  as  questões  de  unicidade  entre  o  homem,  a  Natureza  e  a

sociedade?

Felizmente, a Educação Espírita já tem em mira esse objetivo. O homem é um

ser eminentemente social  e dependente da Natureza. O respeito pelas forças
constitutivas  do  Cosmo  é  dever  que,  de  imediato,  todos  identificamos,

particularmente  no  momento  em  que  o  Ecossistema  se  encontra  ameaçado
pelos  abusos dos indivíduos e  das  Nações  desprevenidas ou arbitrárias,  que
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somente  se  têm  utilizado  dos  seus  recursos  sem  retribuir-lhe  com  os
necessários meios de preservação.

A Educação tem por meta promover a união de todos os fatores que propiciam a
vida,  sem  separá-los,  produzindo  harmonia.  Essa  separatividade  resulta  do

período  do  pensamento  egocêntrico,  quando  o  homem  primitivo  ou  em
desenvolvimento  acreditava  ser  merecedor  de  todos  os  favores  e

merecimentos da Vida, da Natureza, construindo as suas sociedades fechadas,
sempre armadas contra as demais, que pensava constituir-lhe ameaça.

Como decorrência dessa conscientização, já se realizam programas dos amantes
do verde, dos zeladores pela integridade do Planeta, dos estudiosos da Ecologia

para melhor integração do homem com a sociedade e, principalmente, com a
Natureza.

A Escola será então, em futuro próximo, como já vem ocorrendo, um campo de
experiências integrais, nas quais se unirão todos os esforços para o equilíbrio

que resulta sempre da harmonia entre o que se é, o que se faz e aquilo a que se
propõe.

21)  No  momento  histórico  atual  do  Brasil,  qual  deve  ser  o  objetivo  geral
fundamental da Educação?

Preparar  homens  e  mulheres  dignos  para  a  condução  do  próprio  como  do
destino da sociedade. A formação do caráter e o desenvolvimento do intelecto

fazem parte  do  programa de evolução da criatura  humana,  sem cujas  bases
muito difícil se lhe faz a ascensão moral e espiritual obrigando-a a estacionar

nas fases primárias do pensamento, sem aspirações de engrandecimento nem
estímulos para o trabalho.

Cabe à Educação, em toda parte e, particularmente no Brasil, a grande tarefa de
renovar  a  sociedade,  partindo  do  educando  bem  orientado,  disciplinado  e

autoconhecedor das suas necessidades.

22) Qual seria o perfil da Escola desejável para o próximo século?

A  Escola  do  futuro  terá  o  aspecto  de  um  lar  transitório,  rico  de  segurança
emocional  e  cultural,  onde  todos  se  estimem  como  verdadeiros  amigos  e

mesmo  irmãos,  movimentando-se em  um  ambiente  de  solidariedade  e
compreensão,  desfrutando-se  de  liberdade  de  pensamento  e  de  ação,  com
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inteira responsabilidade e consciência, de modo que os direitos alheios sejam
respeitados e levados em conta, sem tentativas de se ultrapassar as fronteiras

invisíveis, mas seguramente conhecidas.

23)  A  Educação,  no  próximo  milênio,  será  afetada  pelo  desenvolvimento

tecnológico, repercutindo, conforme alguns imaginam, na eliminação do espaço
físico  da  escola,  do  trabalho,  alterando-o  para  um  espaço  acessivelmente

virtual?

Esse processo já vem ocorrendo, em razão de muitos fatores. A Escola deixa de

ser o edifício onde são ministrados os cursos,  apresentadas as aulas e, numa
visão  mais  profunda,  é  todo  lugar  onde  se  processa  a  aprendizagem  e  se

difundem os conhecimentos.

Graças à contribuição da tecnologia e da computação, os lares se transformarão

em escolas produtivas, utilizando-se dos recursos virtuais para ampliação do
conhecimento e  mais  vivência  das informações,  diminuindo a  movimentação

dos aprendizes, que perdem muito tempo nas viagens aos núcleos centrais de
informação escolar.

24) Como se chegará a uma Educação que observe e respeite a universalização
dos direitos?

Mediante a consideração pelos valores éticos exercitados desde os primeiros
momentos junto ao educando, ampliando-a em direção à sua integridade física,

moral social, econômica: essa conduta fará que o mesmo se sinta digno e passe
a valorizar as demais criaturas, tendo em vista as suas conquistas morais e não

as suas posses ou os fatores circunstanciais de projeção no mundo.

Educadores enriquecidos pelo respeito que a sociedade lhe deve, remunerados

adequada e honradamente, terão oportunidade de atualizar-se sempre, não se
esfalfando  em  trabalhos  acumulativos  para  uma  sobrevivência  financeira

equilibrada, o que sempre dificulta o atendimento ao compromisso junto aos
educandos.  Liberados  e  respeitados,  sentir-se-ão  capazes  de  infundir  nas

mentes novas as diretrizes de respeito à universalização dos direitos.

A educação não deve reduzir-se apenas aos estímulos e às informações da sala

de aula, antes ampliá-la no contato com a Natureza, como também através de
visitas aos museus, a fim de que se examinando o passado, melhor se possa
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construir  o  futuro,  retirando-se  proveito  das  páginas  da  História  ali
imortalizadas na documentação preciosa e nos vestígios das épocas transatas.

Essa lição viva, demonstrando que tudo passa, contribui para a edificação do
futuro que deixará sulcos de nobreza e elevação depois de vencido o seu tempo,

25)  Fala-se  muito  que  a  Educação  começa  no  berço.  Na  atual  conjuntura,
quando a família já não possui a configuração tradicional, qual o momento mais

adequado para iniciar-se a educação da criança em Instituições específicas? Que
tipo de Instituições deveria ser?

O que se faz imediato é a reconstrução da família - célula mater do organismo
social  -.  Não nos referimos àquela tradicional castradora, dominadora, com a

figura  paterna  ou  materna  predominante,  mas  um  conjunto  harmônico  de
indivíduos,  no qual o equilíbrio se estabeleça como base do grupo e os pais

constituam modelos a serem seguidos.

A educação começa a partir do momento em que são insculpidos os hábitos na

criança,  corrigindo-lhe  as  reações  do  instinto  e  modelando-lhe  as
características que a tomarão um ser saudável moral social e intelectualmente.

Enquanto isso não ocorre, naturalmente as Instituições específicas ideais serão
aquelas nas  quais  floresçam o amor e o conhecimento da psicologia  infantil,

transmitindo segurança e afetividade. Todavia, nenhuma Instituição, por mais
bem aparelhada culturalmente, substitui o afeto da família, principalmente dos

pais  em  cujo  relacionamento  as  Leis  da  Reencarnação  proporcionam  os
mecanismos para o aprimoramento do ser, na convivência, nas experiências, na

aprendizagem  recíproca  entre  educadores  e  educandos,  que  se  nutrem  dos
valores  espirituais  e emocionais  que os  reúnem no processo de crescimento

para a Vida.

26) Tem-se observado uma proliferação de propostas educativas com tendência

espontaneísta.  Como  dimensionar  adequadamente,  quando  exigir  e  quando
deixar para a livre criação do indíviduo?

Não  se  pode  facultar  liberdade,  quando  esta  se  encontra  distante  da
responsabilidade.  Enquanto  o  indivíduo  não  disponha  de  equipamentos  de

discernimento  para  saber  o  que  fazer  e  quando  realizá-lo,  conceder-lhe
liberdade  sem  orientação  é  condená-lo  ao  desequilíbrio  gerador  da

libertinagem.  Quando  imaturo,  ele  somente  possui  instintos  não  educados,
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portanto,  passíveis  de  transbordamento  pelas  paixões  que  lhe  assinalam  o
estágio evolutivo.

Não obstante a respeitabilidade do conceito educacional espontaneísta, no atual
estágio  do  desenvolvimento  intelecto-moral  em  que  se  encontram  os  seres

humanos, a orientação do educador é indispensável, encaminhando o aprendiz
pelo  rumo  mais  compatível  com  as  suas  necessidades  de  crescimento.  Sem

cerceamento  da  liberdade  de  escolha  e  direcionamento  do  educando,  pela
preferência que decorre da sua aptidão, cabe ao orientador encaminhá-lo com

segurança,  de  forma  que  adquira  os  princípios  básicos  da  aprendizagem,
criando  condicionamentos  saudáveis  para  uma  vida  equilibrada  no  grupo

social, sem agressividade, sem repressão, porém com capacidade para saber até
onde ir no processo de comportamento e vivência experiencial.

27)  Considerando  a  trajetória  do  homem  através  das  reencarnações  e  a
bagagem  de  conhecimentos  que  ele  traz  arquivados  em  si,  qual  o  modelo

educacional  que  mais  facilitaria  o  aproveitamento  desse  potencial
aparentemente esquecido?

Sócrates preocupava-se em estimular o educando a encontrar as respostas para
os variados quesitos da vida, fazendo-o viajar para dentro, a fim de arrancar o

conhecimento  que  nele  dormia  e  provinha  do  mundo  das  idéias,  por  onde
deambulara antes de vestir a roupagem carnal. Jesus, por Sua vez, o Educador

por Excelência, utilizava-se das parábolas e, sobretudo, das lições vivas, a fim de
que os Seus ensinos permanecessem insculpidos no imo do ser daqueles que O

ouviam. Pestalozzi inaugurou a Escola Nova, restaurando a dignidade infantil,
abrindo espaços para a Psicologia da infância, propondo o amor como base de

uma  boa  educação.  Desse  modo,  sintetizando  Sócrates  e  Jesus,  tomava  o
educando um ser maleável que necessita de direcionamento, ao tempo que tem

capacidade,  quando estimulado com carinho,  para encontrar as respostas no
seu mundo Íntimo.

O modelo educacional ideal seria aquele no qual a criança, sentindo-se amada e
despertada para o crescimento interior, encontre no educador o guia e o amigo

para a grande viagem do descobrimento da realidade de si mesma e do mundo
no qual  se  encontra.  Essa  será,  no  entanto,  trabalhada  através  da  educação

moral que é a base para uma existência feliz.
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IV. - ENSINO RELIGIOSO

28) Devemos ter um currículo específico de Educação religiosa nas Escolas? Ou

cabe à família conduzir seus filhos no caminho dos valores religiosos? Se essa
tarefa  cabe  à  Escola,  como  atender  às  diferentes  crenças  numa  mesma

Instituição?

A função primordial e específica da Escola é oferecer equipamentos próprios

para o desenvolvimento intelecto-moral do educando, recorrendo aos métodos
psicopedagógicos  mais  compatíveis  com  a  faixa  etária  e  o  desenvolvimento

mental do mesmo.

Essencialmente  leiga,  a  Escola  deve  primar  pela  inteireza  moral  dos  seus

mestres, que se constituem modelos vivos para os alunos, jamais estabelecendo
currículos de orientação religiosa,  o  que viria a constituir  uma agressão aos

direitos  das  doutrinas  minoritárias,  que teriam dificuldade em proporcionar
educadores especializados para que ministrem em todos os educandários  os

princípios  que  lhes  constituem  as  bases.  Ademais,  o  tempo  aplicado  em
programa religioso seria retirado do horário que deve ser preenchido com as

atividades pertinentes ao currículo leigo.

A família cabe, aliás, não somente a tarefa da condução dos filhos à religião que

os seus pais professam, senão, também, e principalmente, da educação em geral
constituindo-se suporte-exemplo para o trabalho complementar da Escola que,

além de instruir, amplia o seu labor com os recursos da educação no sentido
mais amplo.

Toda tentativa de levar a orientação religiosa à Escola, a fim de que ministre
cursos  doutrinários,  constitui  ameaça  à  liberdade  do  aluno,  gerando-lhe

constrangimento,  quando  não  lhe  impondo,  em  razão  da  intolerância  que
predomina  em  a  natureza  humana,  atitudes  incompatíveis  com  o  seu

desenvolvimento moral.

29) Como atender a necessidade da formação ecumênica, sem tendenciosidade?

A criança ou o jovem deve receber informações sobre as diferentes religiões ou
isso deve ficar para quando tiver maturidade? Qual a idade ideal para isso?

A Escola, sendo a célula importante da construção da personalidade intelectual,
moral e social do educando, deve apresentar na sua programação convencional
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lições de ética a respeito da consideração que merecem todos os cultos, como
todas  as  Doutrinas  religiosas,  sem  que  se  faça  necessário  adentrar-se  pelos

temas  específicos  de  qualquer  uma  delas.  A  abordagem  deve  ser  ampla,
favorecendo a  compreensão dos  direitos  individuais  à  eleição da crença que

melhor lhe convenha, sem a submissão a essa ou àquela que tenha prevalência
no contexto do povo ou da época em que se viva. Essa contribuição ética, no

entanto, deve abarcar, quanto possível, temas pertinentes à liberdade de todos
os indivíduos, nas diferentes áreas de movimentação a que sejam convocados:

política,  arte,  esporte,  cultura,  evitando-se  coações  que  são  sempre
reminiscências do primarismo que se pretende impor pela força do poder, sem

os valiosos recursos dos conteúdos nobres.

O  Ecumenismo  deverá  ser  ensinado  nos  lugares  reservados  a  cada  culto

religioso, mediante a tolerância que demonstrem os seus ministros, sacerdotes
e pastores,  afirmando a necessidade de ser mantida a  fraternidade entre  os

indivíduos,  mesmo que pertencendo a Doutrinas religiosas  diferentes,  e  que,
não obstante, os seus fundamentos têm por objeto ensinar o amor a Deus, ao

próximo e a si mesmo ...

Dessa forma, no lar e no templo de cada religião, a criança, desde muito cedo,

deve receber instruções e orientação sobre as diferentes religiões, bem assim
esclarecimentos que lhe facultem distinguir os valores e comportamentos do

seu próximo no mundo de relações.

Todo o empenho deve ser feito por  mestres  e  pais  para que a  liberdade de

religião seja preservada, e especificamente cada aluno seja orientado no lar e no
seu núcleo de fé a respeito da Doutrina espiritual que deverá seguir.

A  religião  faz  parte  da  vida  para  todos  aqueles  que  crêem  em  Deus  e  na
imortalidade. Desse modo, os apontamentos devem ser oferecidos à criança a

partir  do  seu  nascimento,  desde  que,  nessa  fase,  o  Espírito,  ainda  se
encontrando no processo da reencarnação, registra as ocorrências em torno da

sua nova experiência com bastante lucidez.

Educar, portanto, sob qualquer aspecto, é conduzir com segurança, liberdade e

responsabilidade, equipando o educando com valores que o capacitem para a
vida, para a vitória sobre as paixões dissolventes, preparando-o para os passos

mais agigantados da evolução.
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30) De que forma o ensino religioso poderia fortalecer a criança em sua parte
divina, isto é, internamente?

A  Religião  tem  por  meta  produzir  a  religação  da  criatura  com  o  Criador.
Variando os seus métodos e conteúdos, os objetivos que alberga são sempre

nobres, embora nem sempre lógicos ou racionais.

Considerando-se,  no entanto,  os diferentes níveis  de consciência das massas,

sempre  ocorrerá  a  afinidade  entre  o  crente  e  a  Doutrina  que  abraça  como
necessidade de apoio, de conforto, de catarse psicológica.

Por isso mesmo, o templo dedicado a cada expressão de fé é o lugar ideal para o
ensino  dos  seus  postulados,  sem  agressão  aos  das  outras  confissões,  em

respeito ao direito de pensar que é concedido a cada criatura, e mesmo por uma
razão  de  natureza  ético-moral  e  espiritual.  Cada  um  ama  e  serve  a  Deus

conforme  suas possibilidades  e  não segundo as  determinações  dos  outros  -
pastores, rabinos, sacerdotes, pregadores ...

O conhecimento dos objetivos espirituais da vida, a eternidade do Espírito e a
sua não consumpção ao fenômeno biológico da morte física,  o destino que a

cada um espera após a conclusão da breve etapa carnal oferecem oportunidade
de  iluminação  íntima  e  sintonia  na  parte  divina  do  educando  com  a  Fonte

Geradora de Vida.

Essa crença, estribada na razão, exerce função definida no comportamento do

ser, que passa a experienciar por antecipação as alegrias e realizações elevadas
que certamente o aguardam após a morte. Não somente o preparam para fruir a

felicidade depois da disjunção molecular, mas também para viver as emoções
que terão continuidade, sem que a desencarnação interrompa.

31) Qual deve ser a postura do espírita diante de uma imposição do Estado
referente à Educação religiosa nas Escolas?

O Estado não tem o direito de interferir uma educação religiosa dos cidadãos
em geral dos educandos em particular, porque seria uma intromissão violenta

nos direitos da liberdade de escolha, da liberdade de consciência. Mesmo que se
ministrem aulas que atendam aos diferentes interesses religiosos dos alunos, a

Escola  se  descaracteriza,  porque  lhe  toma  carga  horária  que  deveria  ser



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

aplicada na função específica de educar para a vida. A atitude do espírita deverá
ser, no caso, contrária a essa imposição descabida.

V. - MAGISTÉRIO

32)  Qual  deveria  ser  a  principal  meta  daquele  que  decide  ser  Professor?

Podemos acreditar que pelas suas mãos se dará a mudança social tão almejada?
Por onde começar?

A  meta  a  ser  atingida  por  todo  aquele  que  se  candidata  a  ensinar  é  criar
condições no educando para que possa viver com dignidade, resolvendo com

sabedoria  os  problemas  que  enfrentará  durante  a  sua  caminhada  evolutiva.
Para tanto,  deve o professor  estar enriquecido pelos  conhecimentos que irá

transmitir, como também investido de valores morais que possam confirmar a
excelência da mensagem educativa que pretende oferecer aos seus alunos. Sem

o exemplo que se expressa pela vivência equilibrada e saudável as melhores
lições  perdem  o  seu  significado  profundo  para  se  tornarem  somente  um

amontoado  de  informações  culturais  sem  sentido  prático  de  aplicação  no
cotidiano.

Mediante  a  educação será  realizada  a  transformação social.  O  indivíduo é  o
resultado  do  que  fez  de  si  mesmo,  do  que  aprendeu  no  grupo  por  onde

transitou, pela formação educativa que recebeu no lar, na Escola, na sociedade.
Conjugados  esses  fatores  teremos,  inevitavelmente,  a  transformação  da

Humanidade para melhor.

Sem dúvida.  o  começo da  transformação social  se  dará no  amoldamento  da

criança  à  vida  e  às  suas  imposições,  de  modo  a  tomá-la  segura  e  amada,
observando as  metas  a  conquistar  e  vinculada  aos  exemplos  que  lhe  forem

ministrados pelos educadores. Quanto mais cedo tiver início esse mister, mais
rápidos serão conseguidos os resultados que se perseguem.

33) Como os educadores devem agir para a não reprodução dos valores, idéias e
crenças doentias da sociedade atual?

A construção do homem ideal começa na educação formal e na experimental.
Pais e mestres deverão trabalhar unidos no mesmo ideal da educação. Uma das

maneiras práticas de serem evitados os males que ora afligem a sociedade, no
que diz respeito a valores, idéias e crenças enfermiças é a de não transferir para
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a  Escola  toda  a  responsabilidade  pela  formação  ética,  moral  e  cultural  da
criança e do jovem.

Com freqüência, pais inconseqüentes ou desatentos, ignorantes ou indiferentes
crêem que a tarefa da educação é exclusivamente da Escola, no que se tornam

antimodelos  para  os  filhos.  Mesmo  quando  a  Escola  fornece  os  melhores
exemplos e métodos de construção do caráter sadio,  o lar se lhes  apresenta

como  exemplo  do  desequilíbrio,  da  falta  de  respeito,  da  agressividade,  da
desconsideração  pelos  valores  que  constituem  a  harmonia  social.  Enquanto

esses  pais  pretendem  transferir  para  a  Escola  toda  a  responsabilidade  pela
condução  dos  filhos,  outros  existem  que desrespeitam  as  propostas

educacionais  que os  filhos lhes apresentam, informando que ninguém tem o
direito de interferir na formação moral daqueles que lhes são dependentes, sem

a condição mínima de lhes oferecerem o necessário para um comportamento
condigno.

Assim,  o lar e  a Escola são termos da mesma equação educativa,  e somente
quando esses dois núcleos de vida estejam em sintonia e trabalhem em união é

que se poderão manter os valores em alta, as idéias nobres em consideração e
as crenças na dignidade humana como base para o progresso individual e geral

da sociedade.

34)  Quais  os  aspectos  mais  importantes  que  devem  ocupar  o  centro  das

preocupações dos educadores, visando a formação de cidadãos do Universo?

Jesus sintetizou toda a tese do comportamento humano em uma frase lapidar: -

Não fazer a outrem o que não gostaria que outrem lhe fizesse.

Ao  educador  cabe  desenvolver  os  valores  ético-morais  do  educando,

demonstrando-lhe,  pela  lógica  e  pelo  amor,  que  a  vida  tem  um  significado
profundo, mais que imediato, de difícil consumpção: que é de natureza eterna, e

onde ele  se  encontre  a  defrontará,  refletindo todos  os  seus  atos  na  própria
consciência, o lugar onde está escrita a Lei de Deus, conforme responderam os

Espíritos  superiores,  a  Allan  Kardec,  em  O  Livro  dos  Espíritos,  questão  de
número 621.

Desse modo, trabalhar o universo infantil com os instrumentos do amor e da
razão,  incutindo-lhe  no  imo  a  certeza  da  sua  imortalidade,  tanto  quanto

informá-lo  e  conscientizá-lo  de  que  é  membro  atuante  da  família  universal
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constitui  o grande desafio de urgência para a educação, que possui recursos
valiosos para dissolver  os  cânceres do  egoísmo,  do  orgulho,  da  prepotência,

geradores da miséria de vária ordem.

Espírito Vianna de Carvalho

CIÊNCIAS
FILOSÓFICAS

CIÊNCIAS FILOSÓFICAS E PSICOLÓGICAS

I - PSICOLOGIA

1) Atualmente se constata uma grande crise no relacionamento entre homens e

mulheres especialmente no que se refere ao casamento. Como se analisa isso?

Toda vez que a cultura se liberta da escravidão ou dos preconceitos, as mágoas

guardadas surgem em forma de reação quanto ao status e,  normalmente,  há
exagerada  vivência  da  liberdade,  o  que,  quase  sempre  se  transforma  em

libertinagem,  como  reação  inconsciente  às  limitações  amargamente
experienciadas.

Em feliz oportunidade a mulher se liberta da sujeição absurda ao estigma de
inferioridade  em  relação  ao  homem,  a  quem  esteve  submetida  por  largo

período, adquirindo o lugar que merece na sociedade competitiva e lutadora.
Possuidora  de  todos  os  requisitos  exigíveis  para  uma  vida  em  comum,

perfeitamente concorde com os direitos de ser humano, destaca-se, ainda mais,
pela sensibilidade e pelas imensas possibilidades da maternidade, que sempre a

enriquece e mais a dignifica. No entanto, inevitavelmente vem tombando nos
resvaladouros de alguns desequilíbrios, até que o ajustamento à nova ordem de

valores  se  faça  com  normalidade,  recuperando  a  sua  real  liberdade,  sem
exageros  nem  lutas  por  supremacia  ou  uso  abusivo  das  suas  faculdades  e

funções fisiopsicológicas.

Nesse  contexto,  o  matrimônio  propicia  a  dignidade  de  uma  existência

monogâmica, respeitando-se o parceiro, mas que à mulher sempre foi imposta,
sem que se lhe ouvissem os interesses e aspirações, como também ocorreu a

muitos  homens,  cujos  consórcios  conjugais  lhes  eram  determinados  por
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interesses  do  Estado,  como outros de natureza econômica e  social,  sem que
fossem auscultados os envolvidos, que teriam de viver a situação proposta. Essa

conduta gerou muita desgraça oculta e pública adultérios vergonhosos e crimes
horrendos-mas  que,  hoje,  com  a  liberdade  de  escolha,  os  indivíduos  vêm

preferindo inicialmente a experiência do relacionamento íntimo para depois a
eleição do matrimônio.

O  casamento,  no entanto,  não  é  apenas  um vínculo  legal,  porém,  é  a  forma
constitucional de responsabilizar os parceiros pela união, aproximando-os mais

e honrando a prole através do amor que deve prevalecer em qualquer situação
como normativa de vida digna.

Acreditamos  que  o  casamento  permanecerá  na  sociedade  humana,  por
constituir-se uma das grandes e belas conquistas da inteligência e da emoção,

superando as paixões perturbadoras que ainda predominam no ser humano.

2)  Com  o  aprimoramento  do  conhecimento  poderão  ocorrer  mudanças  no

comportamento dos indivíduos? O que se conhece como família será mantido?

A medida que o indivíduo se aprimora, naturais mudanças se operam no seu

comportamento. Aquilo que, em determinado momento, lhe constituía base e
parâmetro de atitude modifica-se diante dos valores novos adquiridos e das

realizações operadas no seu mundo interior. O crescimento íntimo dita normas
e atividades que se alteram para melhor, ampliando-lhe e enriquecendo-lhe o

entendimento do ser, em relação a si mesmo, ao seu próximo e à vida. É natural
portanto, que mudanças profundas se operem na sua conduta.

Como a família é a pedra angular do edifício da sociedade, ela sobreviverá ao
caos  do  momento,  ressurgindo  com  valores  ora  esquecidos  e  inspirada  no

código  do Evangelho de Jesus,  tendo como alicerce o  amor,  e  como colunas
mestras  do  relacionamento  doméstico  a  verdadeira  fraternidade,  o  bem e  o

respeito recíproco entre todos os seus membros.

No  lar  são  forjados  os  heróis  ou  modelados  os  criminosos,  graças  ao

comportamento do grupo, especialmente tendo-se em vista os Espíritos que o
constituem. Por isso mesmo, todo o empenho deve ser direcionado à família, a

fim de harmonizar os interesses de todos que ali se encontram vinculados pelo
sangue, membros, no entanto, da grande família universal.
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3) Quando compreenderá o homem que tudo se resume na busca da felicidade
e, então, orientará sua vida de forma coerente com essa busca?

Essa  ocorrência  se  dará  quando  haja  o  real  despertar  da  consciência  das
responsabilidades,  quando o indivíduo compreeender lucidamente que a sua

felicidade é infinita, e que o prazer de que desfruta, pela sua transitoriedade, é
apenas ilusão com doloroso despertar. Portanto, esse fenômeno evolutivo terá

lugar no momento em que se deseje.

4) A alegria é manifestação de um estado íntimo. Poderia nos definir como se

manifesta esse sentimento no mundo espiritual?

Expressa-se como paz de espírito, sem mágoa do passado nem ansiedade pelo

futuro. É um estado de harmonia interna, rico de júbilos, que leva à plenitude.

5)  Qual  a  importância  da  nossa  participação  em  atividades  comunitárias,

principalmente em países como o nosso?

Quando o ser desperta para o valor de si mesmo, descobre-se membro atuante

da  sociedade  e  que  de  si  depende  a  felicidade  do  grupo  social  no  qual  se
encontra. Com essa consciência vem a necessidade imediata de participação na

comunidade em que se encontra.  A contribuição de cada um, sem qualquer
preconceito de raça, de credo, de política, tendo apenas o objetivo de servir, é

dos mais relevantes serviços a que se pode entregar aquele que pensa e deseja
auxiliar a Humanidade no seu processo de desenvolvimento, sem o que estará

trabalhando egoisticamente e contribuindo para que o mal predomine, já que o
seu é um bem inoperante, portanto, inútil.

6) As motivações do ser humano para continuar a viver poderão ser outras no
futuro?

Essa alteração de conduta vem sucedendo lentamente nas sociedades menos
materialistas,  mais  humanitárias  e  eticamente  constituídas.  As  necessidades

biológicas da sobrevivência são apresentadas as de natureza espiritual, porque
a  função  da  reencarnação  na  Terra  é  desenvolver  os  valores  que  dormem

latentes no Espírito, auxiliando-o a limar arestas e a crescer na fraternidade, no
sentimento do amor.

O mundo é escola de bênçãos, na qual o ser se engrandece e se aprimora.
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Desse modo, se lhe desenvolvem lentamente outras aptidões e necessidades de
viver na Terra, motivado por outras buscas, outros valores, outras conquistas.

7)  Em vista  de descobertas  recentes  a  respeito de alterações  da arquitetura
cerebral presentes em alguns casos de homossexualismo, haveria modificação

no  nível  de  responsabilidade  dos  Espíritos  encarnados  insertos  nesse
comportamento?

O homossexualismo é processo natural de experiência evolutiva, através do qual
o  Espírito,  portador  de  uma  psicologia  diferente  da  sua  anatomia,  deve

desenvolver  valores  pertinentes  a  ambas  manifestações,  sem  que,
necessariamente,  deva  corrromper-se,  entregando-se  a  comportamentos

sexuais perturbadores.

O  Espírito  imprime,  nas  sutis  tecelagens  do  cérebro,  aquilo  que  lhe  é  mais

importante para o desenvolvimento próprio. É natural portanto que, em alguns
casos, estejam presentes na estrutura cerebral alterações compatíveis com os

processos da sua reencarnação, de modo a expressar-se nas preferências, nas
manifestações comportamentais, na forma de encarar a vida. Isso, porém, não

lhe faculta o direito de perverter-se, permitindo-se uma conduta agressiva ao
próprio organismo.

Da  mesma  forma,  o  heterossexual,  pelo  fato  de  enquadrar-se  no  equilíbrio
biológico  de  uma  anatomia  idêntica  à  sua  psicologia,  não  se  pode  propor

conduta  vulgar,  desrespeitando  aquele  com  quem  se  une,  produzindo
dilacerações  nas  almas  e  gerando  graves  transtornos  para  o  seu  futuro

espiritual.

O Apóstolo Paulo, por duas vezes (I Coríntios 6: 12 e 10:23) refere-se: Todas as

coisas me são lícitas, mas nem todas convêm: todas são lícitas, mas nem todas
edificam.

Ensina o grande pregador  que o problema da licitude não deve estimular o
comprometimento  do  Espírito,  porquanto,  muitas  atitudes  permitidas,  que

ferem os Códigos Soberanos, não edificam, antes perturbam o ser.

8) A dor utilizada como forma de aprendizado para esta e para vidas futuras.

Como se processa a internalização desse aprendizado? Existem processos mais
brandos na busca evolutiva? Quais as opções?
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O mecanismo da evolução dá-se através das experiências que fazem parte da
vida. A aprendizagem resulta da fixação dos métodos que produzem bem-estar,

que  estimulam  ao  progresso  intelecto-moral  ampliando  os  horizontes  e
possibilidades do Espírito em crescimento na Terra.

Em toda parte vige a presença do amor de Nosso Pai, conclamando à ordem, ao
trabalho, ao dever.

Quando o Espírito se equivoca por ignorância repete a lição, a fim de aprender a
discernir o que deve daquilo que lhe não é lícito realizar. Insistindo, porém, no

equívoco  por  teimosia,  revolta  ou  desafio  às  Leis  que  regem  a  Vida,
desarmoniza-se interiormente e abre espaço para a instalação da dor, que se lhe

torna um convite áspero à renovação.

Descobrindo-se  em  sofrimento  e  percebendo  que  do  seu  próprio  esforço

depende a libertação, desperta para a realidade e empenha-se em liberar-se,
trabalhando pela aquisição dos valores malbaratados.

Assim,  a  dor  tem  uma  função  educativa,  que  decorre  da  necessidade  de
aprendizagem e de afirmação de valores internos que devem ser desenvolvidos.

Não obstante,  a Divindade, que é Amor, dispõe de recursos inumeráveis para
que o Espírito evolua sem a necessidade do sofrimento, tais como a obediência,

o trabalho,  o devotamennto ao Bem, a  eqüidade,  o  serviço desinteressado,  a
elevação mental, produzindo a sintonia com a Ordem Universal.

A  dor  não é  mecanismo punitivo,  mas agente  estimulante  para o progresso,
mesmo  porque,  muitos  Espíritos  Nobres  periodicamente  mergulham  nas

sombras da Terra a fim de sofrerem espontaneamente, de forma a ensinarem
aos  demais  que  o  sofrimento  conduz  à  reflexão,  ao  equilíbrio,  tornando-se,

portanto, metodologia dignificadora.

II - FILOSOFIA

9) É possível introduzirmos alguma premissa nova, nesta afirmativa de Hegel:
Dialética  é  um  modo  de  perceber  o  real  em  evolução  (vir-a-ser)  por

movimentos contraditórios (tese-antítese-síntese) em ciclos sem fim?

Com a introdução do pensamento filosófico de Jesus, a respeito do amor a Deus

acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, temos o mais seguro
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paradigma de transformação da sociedade e do seu desenvolvimento em uma
linha  ascensional  que  segue  ao  Infinito  para  a  aquisição  da  perfeição.

Considerando-se que o homem e a mulher são seres essencialmente espirituais
e que a vida na Terra é transitória, faz-se indispensável que sejam trabalhados

socialmente esses indivíduos integrais, de modo a alterar para melhor o grupo a
que pertencem, que ampliará a sua capacidade de crescimento na razão direta

em  que  se  encontre  desenvolvido  interiormente,  como  manifestação  da
Essência  Divina,  e  não  como  fruto  espúrio  do  acaso.  A  visão  dialética  do

indivíduo cede lugar à espiritual, em que o ser tem uma destinação estabelecida
anteriormente, que lhe cumpre alcançar mediante o esforço que empreenda.

Não desejamos aqui  referir-nos a uma Religião institucionalizada, que se faz
instrumento de poder e autoritarismo, de cujos efeitos danosos,  que vêm do

passado, ainda sofre a sociedade. Essas doutrinas religiosas, que se aliaram ao
Estado  para  governar  e  impor  os  seus  postulados,  estão  distantes  do

pensamento  de  Jesus  Cristo,  que  não  propôs  nenhuma  delas,  mas  viveu  e
ensinou a amar sem qualquer imposição ou interesse de ordem política. O amor,

na colocação do Mestre Galileu, é o hálito divino sustentando a vida em toda
parte.

10)  As  modernas  abordagens  da  Ciência  Experimental  apontam  para  um
Universo  probabilístico,  isto  é  indicação  de  que,  mesmo  nas  partículas

infinitesimais a Inteligência Divina se faz, restando alguma parcela de decisão
em  todos  os  níveis  evolutivos?  Implica  em  dizer  que  não  existe  apenas

automatismo absoluto em qualquer nível da Criação ?

O que denominamos automatismo é resultado de uma Lei de Causa e Efeito

muito bem trabalhada, a fim de que se repita dentro do campo da ordem que foi
estabelecida.

Em nível algum da Criação encontra-se ausente a Divina Inteligência que tudo
permeia e vitaliza, encaminhando à harmonia vibratória mesmo as partículas

infinitesimais que constituem o Universo.

11) Observa-se uma crise de paradigmas no âmbito da Ciência e das Religiões,

levando  aos  graves  conflitos  de  identidade  dos  indívíduos.  De  que  forma
poderão ser superados esses conflitos?
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O  homem  moderno  encontra-se  em  crise  de  afirmação,  enfrentando  os
problemas por ele mesmo gerados e que o surpreenderam com novos conceitos

em torno da vida e da evolução. Assim, onde quer se encontre, leva-os consigo, e
refletem  seu  estado  interior,  apresentando  as  suas  dificuldades  e  conflitos,

insatisfações  e  ansiedades.  Eis  porque  vemos  nos  diferentes  grupos  sociais,
políticos  e  religiosos,  científicos  e  filosóficos,  artísticos  e  tecnológicos,  os

desafios, as dificuldades e os problemas avolumando-se.

Nas religiões em geral, esses conflitos se manifestam em forma de rebeldia ou

de  fanatismo,  atendendo  às  necessidades  íntimas  de  auto-afirmação  e  auto-
satisfação.

Somente quando o indivíduo compreender o real sentido da sua presença na
Terra e o alto significado existencial, é que superará os conflitos e estabelecerá

paradigmas novos, que tenham por base a vida e o ser humano em prevalência,
desaparecendo os conflitos que assolam em toda parte.

Espírito Vianna de Carvalho

CIÊNCIAS

TECNOLÓGICAS
I - TECNOLOGIA

1)  O  conhecimento  tecnológico  por  parte  de  alguns  povos  não  provocará

domínio cada vez maior sobre o restante da Humanidade?

Esse fenômeno sempre tem ocorrido e não seria novidade que prosseguisse por

mais algum tempo. Isto porque, o indivíduo imediatista sempre procura retirar
proveito pessoal de tudo que encontra em detrimento dos demais. Apesar disso,

o progresso impõe suas próprias regras de comportamento e como se manifesta
simultaneamente em toda parte, a competição inicial em torno das conquistas

realizadas  sempre  abre  portas  a  um  sentido  de  identidade  internacional  e
intercâmbio inevitável, graças aos quais, os povos prepotentes e dominadores

cedem lugar aos solidários e fraternos conforme vem ocorrendo através dos
tempos.
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2) Tendo em vista novas tecnologias que permitem se faça cada vez mais coisas
sem sair de casa, como pode o homem conciliar sua vida em grupo?

A criatura humana é um animal social, que se sente atraída uma pela outra a
partir  do  instinto  gregário,  ampliando  a  área  de relacionamento  graças  aos

valores do Espírito e da cultura. Infelizmente, a violência que grassa na Terra, na
atualidade, tem contribuído para que o ser humano se refugie em lugares onde

pensa  encontrar  segurança,  através  dos  mecanismos  próprios  vigentes  na
sociedade,  isolando-se  cada  vez  mais.  O  medo  impede  os  indivíduos  de  se

aproximarem uns dos outros. Mas isso é um mecanismo transitório do processo
da evolução.

Quanto  mais  moralizado  o  ser,  mais  tem  necessidade  de  relacionar-se,  de
crescer em grupo, auxiliando o seu próximo e contribuindo para o progresso da

Humanidade.

3)  Tendo  em  vista  ser  o  avanço  tecnológico  superior  ao  avanço  moral  da

criatura humana, como será a ética da era pós-tecnológica?

Indubitavelmente  o  homem  cresce  também  no  sentido  moral,  embora  esse

desenvolvimento  esteja  aquém  das  conquistas  tecnológicas,  mas  que  o  não
impedem de compreender  os  objetivos  essenciais  da  existência,  que  não se

resumem apenas na comodidade,  no prazer.  Em toda parte  encontram-se os
convites para a meditação em torno da transcendentalidade da vida e do ser,

propondo  revisão  dos  velhos  conceitos,  ora  ultrapassados,  e  de  uma  nova
conduta moral compatível com os passos largos dados pelo conhecimento.

Será  inevitável  o  despertar  para  uma  nova  ética  mais  consentânea  com  o
progresso alcançado na área tecnológica. Também deveremos ter em conta que

as reencarnações dos promotores da felicidade humana dão-se amiúde, e que o
Senhor da Vida zela pela sociedade terrestre.

4) A tecnologia poderá controlar a mente das pessoas,  podendo programá-la
com o intuito de evitar a ocorrência de atos criminosos e maléficos à sociedade?

Não nos parece possível. Além do mais, seria terrível violação ética aos direitos
humanos,  robotizando  as  criaturas,  mesmo  que  sob  a  justificativa  de

dignificação e de terapia preventiva contra o crime. O livre-arbítrio do ser seria
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violentado e  o  seu  processo  de  evolução ficaria  paralisado,  a  depender  dos
agentes que o manipulassem.

Ademais, em caso de ser conseguido esse controle, por certo, cairia também em
mãos  criminosas,  que  poderiam  utilizar-se  do  recurso  para  processos

totalmente opostos.

É  inconcebível,  portanto,  que  a  tecnologia  possa  transferir  de  um  cérebro

humano  para  outro,  mesmo  utilizando-se  de  mecanismos  altamente
sofisticados, os recursos que somente o pensamento - elaboração da mente em

si mesma - pode produzir.

5) Nas últimas décadas temos observado que o conhecimento tem alimentado

em progressão geométrica. O desenvolvimento continuará alimentando nessa
velocidade? Teremos períodos de crises ou mesmo retrocessos?

Não  se  pode  negar  que  as  conquistas  da  inteligência  têm  superado  as
realizações do sentimento. No entanto, os valores do conhecimento formam a

horizontal do progresso, enquanto que as realizações da moral se apresentam
como  a  grande  vertical  das  aspirações  e  conquistas  humanas.  Esse

desenvolvimento tecnológico e intelectual constitui uma necessidade imediata e
faz parte de uma etapa do desenvolvimento da Humanidade. Logo depois, as

realizações  espirituais  do  ser  imporão  as  necessidades  do  equilíbrio  moral,
estimulando  às  conquistas  superiores  do  ser,  à  superação  do  egoísmo,  do

orgulho, das paixões perturbadoras.

A Lei de progresso funciona mediante etapas e especificidades. Em um período

da  História  o  ser  conquista  determinados  valores  que deverão ser  postos  à
prova,  enquanto  se  desenvolvem  outras  aptidões  e  se  generalizam  novas

realizações.

As aquisições logradas não se perdem jamais; por isso, não haverá retrocesso,

mesmo  que  os  indivíduos  se  perturbem, tentem  obstaculizar  a  marcha  do
progresso.  Os  valores  adquiridos  permanecerão  como  paradigmas  de

sustentação para o surgimento de outros mais nobres e elevados.

6)  O  desenvolvimento  tecnológico,  como  instrumento  de  transformações

políticas e sociais no mundo, seria ou ainda será no futuro uma cópia do que já
existe em mundos mais adiantados, mesmo no plano superior?
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O avanço tecnológico, para cumprir a missão que lhe está destinada, não pode
dar-se  sem  o  correspondente  desenvolvimento  moral  daqueles  que  se

encontram à frente do progresso. O primeiro pode ser considerado como uma
conquista  na  horizontal  dos  valores,  porque  o  imediatismo  e  a  prepotência

podem tomar-lhe as rédeas, como vem ocorrendo através dos tempos e gerar
terríveis conflitos entre as criaturas, entre os povos.  O segundo é visto como

uma  vertical  que  emerge  e  alcança  os  altiplanos  do  Bem  Sem  Limite,
conduzindo  o  pensamento  e  os  indivíduos  ao  respeito  mútuo,  ao  amor,  à

verdadeira solidariedade e à legítima fraternidade que a todos unirá em um só
grupo na porvindoura sociedade feliz.

Esta deve ser a meta dos que se empenham nas conquistas tecnológicas, tendo
em vista o processo de crescimento da sociedade do futuro.

7)  A  precisão  que  o  desenvolvimento  tecnológico  apresenta,  conseguirá
permitir  a  comprovaçâo  da  vida  após  a  morte  através  da  comunicabilidade

entre os dois planos pelos meios eletrônicos?

Para as pessoas que negam por sistema, nenhum recurso é confiável já que os

conflitos  individuais  inibem  a  aceitação  das  experiências  alheias,  duvidando
igualmente  das  próprias  sob  alegações  absurdas  e  lógica  sem  sustentação

racional.  Se nos reportamos, por exemplo, à ressurreição de Jesus,  embora o
atestado inequívoco de Maria de Magdala, a dúvida permaneceu no coração e na

mente de outros discípulos,  qual  ocorreu  com Tomé,  que foi  convidado pelo
Mestre a que O tocasse, a fim de que não permanecesse a incerteza em torno da

Sua aparição como se houvera sido um fenômeno alucinatório ...

Allan Kardec,  utilizando-se da observação acurada e cuidadosa,  da lógica  de

bronze de que era constituído o seu raciocínio,  já demonstrou para qualquer
pessoa lúcida, a legitimidade do fenômeno imortalista, mediante a comunicação

dos  Espíritos  após  a  morte  do  corpo  físico.  As  investigações  realizadas  por
cientistas de nomeada, que puseram em jogo a sua credibilidade de pessoas

insuspeitas,  igualmente  não  convenceram  os  renitentes  adversários  da
sobrevivência da alma. Da mesma forma ocorrerá com as transcomunicações

eletrônicas,  que passarão à categoria de divertimento sem resultados morais
conforme  aconteceu  com  as  mesas  girantes  que,  no  entanto,  facultaram  ao

Codificador  a  constatação  da  Doutrina  Espírita,  enquanto  os  demais
observadores ali nada mais viam que frivolidade sem maior significado.
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8)  A  sociedade  da  inteligência  terá  acesso  à  comprovação  científica  das
verdades  espíritas,  como  a  questão  da  reencarnação  e  sobrevivência  do

Espírito?

Já existem comprovações da sobrevivência do Espírito à disjunção molecular,

assim  como  da  reencarnação,  em  diversas  áreas  das  Doutrinas  psíquicas,
parapsíquicas  e  parapsicológicas,  que  resistem  às  dúvidas  sistemáticas  e

teimosas.

A Psicologia transpessoal, através de eminentes investigadores insuspeitos que

procuravam  terapias  alternativas  para  problemas  graves  de  transtornos
psíquicos e emocionais, detectou a causalidade do Espírito em todos eles, como

sendo os seus atos pretéritos responsáveis pelas ocorrências de dor e sombra
nas quais o indivíduo atual  se encontra envolvido. Aprofundando a sonda da

pesquisa,  constatou  a  preexistência  da  vida  ao  corpo e a  sua  sobrevivência,
assim como também a interferência de mentes espirituais no comportamento

dos seres humanos, identificando, de maneira inconfundível,  a psicopatologia
das obsessões.

Por  outro  lado,  a  Transcomunicação  Instrumental  vem  comprovando  a
imortalidade da alma e a reencarnação como conseqüência da eternidade do

ser.

9) Considerando que a Ciência adota a metodologia  da pesquisa associada à

experimentação,  e  que  os  fenômenos  transcendentes  dependem  de  outras
inteligências que não as nossas, haveria algum meio de conquistar a adesão ao

trabalho científico,  segundo  a  nossa  metodologia,  por parte  daquelas  outras
inteligências?

Essa adesão tem ocorrido com freqüência, particularmente quando os objetivos
da investigação fazem-se caracterizar pela nobreza de propósitos, pelo respeito

a  essas  inteligências,  que  são  os  Espíritos,  tendo  início  um  intercâmbio
cooperativo, cujos resultados são sempre positivos.

Foi o que ocorreu durante as investigações realizadas por Allan Kardec, assim
como  por  inumeráveis  cientistas  do  passado  e  do  presente,  que  souberam

conduzir-se ética e moralmente, granjeando a simpatia dos seus inspiradores da
Espiritualidade.
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Os  Espíritos,  naturalmente,  não  se  submetem  aos  caprichos  e  exigências
descabidas  de  alguns  estudiosos  e  pesquisadores,  porque  não  têm  pressa

compulsória  para confirmar a imortalidade da alma, desde que sabem ser a
morte  inevitável  para quem se encontra  no  corpo,  e cada qual no momento

próprio constatará a sua irrefragável legitimidade.

II - FÍSICA NUCLEAR

10) O controle do processo de fissão nuclear será obtido brevemente?

A questão do tempo, como sabemos, é sempre muito relativa. Como decorrência

das conquistas  já  logradas  outros passos avançados  serão dados  com maior
facilidade, abrindo espaço para realizações jamais imaginadas, e nesse setor de

investigações, as perspectivas de crescimento são quase infinitas.

11) A sociedade atual está preparada para utilização dos benefícios da energia

nuclear com fins pacíficos?

Na raiz de todos os males de ordem moral predomina o egoísmo,  que é um

câncer  a  destruir  o  indivíduo  de  dentro  para  fora.  Enquanto  não  forem
mobilizadas todas as forças, a fim de ser combatido esse terrível adversário do

ser  humano,  as  atitudes  em  geral  estarão  conduzidas  pelas  suas  sutis  ou
desregradas ambições de caráter sempre destrutivo ou centralizador. Todavia,

reconhecemos que a energia nuclear aplicada pacificamente poderá modificar a
paisagem  da  Terra,  melhorando  enormemente  a  vida  e  proporcionando

condições  mais  equilibradas  para  os  seres.  A  fim  de  que  esse  objetivo  seja
conseguido,  faz-se  indispensável  que  se  tomem  medidas  urgentes  de

preservação do meio ambiente ameaçado, e mais amplas técnicas de segurança
sejam aplicadas, de modo a se evitar catástrofes como as que já sucederam e

outras  que  pairam  sobre  a  civilização,  exatamente  por  causa  de  governos
arbitrários e ambiciosos que somente pensam no seu poder e no conforto dos

seus povos, sem nenhuma preocupação com a Humanidade como um todo.

12) A transmissão de energia em grandes blocos poderá ser feita sem meios

físicos? Quando?

Os  admiráveis  avanços  da  tecnologia  aplicados  em  todas  as  áreas  do

conhecimento levam a resultados imprevisíveis. O progresso multiplica-se por
si mesmo, facilitando as conquistas em todos os campos da vida, o que dificulta



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

estabelecer  data  ou período.  Podemos  afirmar,  entretanto,  que  já  nos
encontramos  a  caminho  de  realizações,  nessa  área,  que  ultrapassam  tudo

quanto foi conseguido até o momento.

Dia chegará, na Terra, em que o homem psíquico ultrapassará os limites do ser

físico, e muitas realizações serão produzidas sem os mecanismos convencionais
ora em uso.

III - AUTOMAÇÃO

13) A sociedade conseguirá desenvolver novas tecnologias para automatizar os

serviços  repetitivos  ou  prejudiciais  ao  homem  sem  provocar  o  aumento  do
contingente de desempregados?

Na fase inicial do processo de aplicação de novas tecnologias, particularmente
naquelas  que  reduzem  o  número  de  servidores  em  atividades  repetitivas,

automatistas, cresce o desemprego com graves danos para a economia social e
moral  da  Humanidade.  No  entanto,  na  realização  de  uma  tecnologia

dignificante, os valores éticos não podem ser esquecidos, e à medida que forem
sendo encontrados recursos que humanizem mais a máquina, que diminuam o

desgaste  do  ser  nos  trabalhos  estressantes,  novos  recursos  serão  propostos
para  que  a  mão  de  obra  não  fique  ociosa  com  os  danos  que  essa  situação

sempre traz para a comunidade.

Acreditamos que serão desenvolvidas novas tecnologias de trabalho, nas quais o

homem  será  imprescindível,  não  mais  como  sendo  máquina  a  agir,  mas
sobretudo pensamento e ação a produzir.

14) Será possível as máquinas tornarem-se conscientes?

A  consciência  é  patrimônio  do  Ser  Espiritual  imortal,  e  jamais  qualquer

máquina,  por  mais  sofisticada,  poderá  pensar por  conta  própria.  Ela  sempre
exigirá a intervenção da inteligência humana, a fim de atingir a finalidade para a

qual foi concebida e organizada.

A  característica  essencial  do  Espírito  é  a  capacidade de pensar,  que  não  se

encontrará nunca nos equipamentos por ele desenvolvidos.
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15) A tendência atual do desenvolvimento tecnológico leva a pensar em uma
sociedade futura, na qual todos os trabalhos serão executados pelas máquinas.

Neste caso, teremos o paraíso na Terra? O que fará o homem?

Convém jamais nos esquecermos de que a Terra é um planeta onde o Espírito

desenvolve  as  suas  aptidões,  porém,  escola  transitória,  por  onde  se  passa,
retornando-se sempre ao Mundo Causal, que é o espiritual.

Por maiores sejam as conquistas logradas pelo homem na área da tecnologia,
serão necessárias as realizações morais, a fim de propiciar-lhe equilíbrio e paz.

O  poder  passageiro  perde  o  sentido  ante  a  aproximação  da  morte.  De  que
adiantam  todos  os  confortos  e  comodidades,  todos  os  valores  amoedados  e

recursos tecnológicos no enfrentamento com a saudade dos seres que partiram
de  retorno  à  Pátria,  ou  da  mortificante  experiência  das  enfermidades

degenerativas,  daquelas  outras  de  natureza  mental  das  deficiências
coronarianas, todas decorrentes da fragilidade da própria organização física do

ser humano?

Jesus  estabeleceu  um  paradigma  extraordinário  que  merece  reflexão,  entre

muitos  outros,  ao asseverar:  O  meu  reino não é  deste  mundo,  ao que Allan
Kardec adicionou com muita proopriedade, informando que A felicidade não é

deste mundo, em termos de plenitude e de ausência de sofrimento.

O paraíso, portanto, estará sempre na mente tranqüila e no coração pacificado,

resultantes dos deveres retamente cumpridos, e para esse mister o homem e a
mulher  estão  convocados,  crescendo  na  direção  de  Deus  e  da  sua  própria

imortalidade.

IV - INFORMÁTICA

16) A velocidade do desenvolvimento da indústria da Informática ameaça, de
alguma sorte, as estruturas do poder vigente?

O desenvolvimento da indústria da Informática de forma alguma perturbará as
estruturas  do  poder  vigente.  Antes  possibilita  maior  conhecimento  das

ocorrências do dia-a-dia, facultando um melhor controle dos abusos e desaires.
Graças  a  essas  conquistas,  as  pessoas  permanecerão  mais  bem  informadas,

inclusive,  sobre  as  suas  responsabilidades,  direitos  e  deveres,  diminuindo  a
ignorância em torno da própria cidadania.
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Naturalmente, os governos totalitários poderão exercer maior pressão sobre as
massas,  amargurando-as  e  controlando-as.  Por  sua  vez,  também  poderão

tornar-se vítimas das suas próprias artimanhas.

O desenvolvimento tecnológico, quando orientado dignamente, sempre oferece

à Humanidade as bênçãos do progresso, da cultura e da civilização.

17) A Tecnologia através do computador da multimidia,  da Internet -  dando

acesso  imediato  a  todos  os  bancos  de  dados  e  troca  de  informações  em
qualquer parte do mundo -não nos estará dando a visão próxima de um mundo

sem Escolas e sem professores?

Haverá sempre a necessidade de Escolas, cada vez mais amplas e belas nos seus

aspectos  de  cultura  e  de  moralidade.  O  contato  humano,  o  intercâmbio  de
experiências e de emoções com as criaturas serão sempre fundamentais para o

desenvolvimento  do  ser  em  formação.  A  multimídia  poderá  facilitar  a
aprendizagem,  ampliar  a  capacidade  de  conhecimentos,  proporcionar

comodidades culturais, no entanto, a Escola será sempre o Laboratório vivo de
atividades  e  convívio  dos  seres  humanos,  onde se  haurirá  a  sabedoria  dos

professores  nas  lições  ministradas,  mas  também  na  convivência  saudável  e
orientadora, que as máquinas, por mais perfeitas, pelo fato de não possuírem

alma nem calor humano, jamais poderão substituir.

18) A Home School, as compras on-line, missas, cultos, sexo via Internet, não

estarão evidenciando um comportamento socialmente doente? Estarão criando
uma geração de indivíduos neuróticos e solitários cuja vida se restringirá a uma

tela de computador?

O grande pensador francês Anatole France afirmou que o homem, submetido

por  muito  tempo  a  qualquer  tipo  de  sujeição,  quando  se  liberta  permite-se
exageros extremos, que o levam depois de volta ao equilíbrio, à conduta ideal.

Anuímos com o eminente escritor, porquanto, tentando fugir da violência e do
desamor  que  predominam  na  conduta  atual,  as  criaturas,  em  nome  da

preservação da vida e em busca de segurança, passaram a tentar viver em ilhas
de solidão,  tendo,  porém,  o mundo da tecnologia  a que se acostumaram, ao

alcance de um controle remoto, de um computador de última geração.

A  solidão,  todavia,  é  antinatural,  e  o  indivíduo  foge  para  Clubes  exclusivos,

praias  também próprias,  recreações  de  alto  nível  e  preço,  sendo,  mesmo aí,
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vítima de si e de outros companheiros portadores de transtornos neuróticos e
comportamentais,  que  não  se  encontram  apenas  nas  ruas,  sendo  uma

problemática  estrutural  da  personalidade,  em  outras  palavras,  do  Espírito
enfermo  ...  Ver-se-á,  como  efeito,  induzido  a  romper  as  muralhas  do

isolacionismo  e  voltar  à  convivência  social  ampla,  fraternal,  sem  distâncias,
trabalhando-se  interiormente,  de  modo  a  arrancar  as  raízes  do  mal,  que  se

encravaram nas estruturas profundas do seu ser.

Esse comportamento que se amplia, enfermo pela própria formação egoística,

terá na Escola, o seu antídoto, por ensejar ao educando a convivência agradável
com outras pessoas, de que sentirá falta quando a não tiver, ampliando o círculo

social  em  relação  aos  interesses  cultivados,  desse  modo  afetando  todo  o
conjunto da sociedade.

19) Apesar do desenvolvimento da informática já ser bastante expressivo nos
dias  de  hoje,  verifica-se,  por  outro  lado,  que  não  se  altera  a  situação  do

desemprego  e  miséria,  mesmo  nas  sociedades  mais  desenvolvidas.  Como
reduzir os seus efeitos?

Pergunte-se ao amor o que se deve fazer, a fim de diminuir a penúria que aflige
as vidas em todos os setores do mundo e ele responderá: anulação do egoísmo e

desenvolvimento do altruísmo. Quando as criaturas forem solidárias o excesso
de  algumas  atenderá  às  necessidades  de  todas,  criando-se  uma  sociedade

equilibrada,  que  compreenderá  ser  a  felicidade  um estado  interior  e  não  o
acumular  de  bens  que  nunca  se  fazem  utilizados,  dormindo  em  depósitos

subterrâneos  sob a  guarda  terrível  da  avareza  e  da  impiedade para  com as
demais criaturas.

Espírito Vianna de Carvalho

CLONAGEM

à luz do
Espiritismo
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1.  Sem  fazer,  neste  momento,  referência  ao  reino  vegetal,  sabemos  que  a
Doutrina Espírita diz que todo ser vivo, nascido ou oriundo da união macho e

fêmea do reino animal, inclusive o homem, é formado de corpo físico, alma e
perispírito:

a) Dentro deste ensinamento, pode-se dizer que todo clone, como ser vivo, é

necessariamente  formado  de  corpo  físico,  alma  e  perispírito?

b)  O nascimento de almas diferentes,  com tendências de comportamento em
corpos aparentemente iguais pela origem genética, pode ser considerado como

uma  prova  da  preexistência  da  alma,  antes  do  nascimento?

Resposta:

Vamos  então  em  partes.  Para  que se  chegasse a  este  instante  que a  ciência
encarnada está a tratar houve um caminho. Este caminho é o que se esteire a

experimentar através do primeiro ser vivo ou primeira situação de vida que foi
o ser vegetal, por isto que queríamos começar pelo vegetal. Vamos observar que

esta  clonagem  humana,  ela  é  uma  continuidade  de  um  dos  instantes  dos
experimentos  que  foram  surgindo  através  do  próprio  vegetal,  onde  se  foi

observando situações necessárias em que se poderia transmutar um vegetal a
outro, experiências de um vegetal incorporar a outro, no sentido de dar a este

resistência e esta resistência, pudesse ser mantida e desenvolvida "'.

E neste trabalho, nesta continuidade foi-se aperfeiçoando para que se chegasse

ao reino animal. Não vamos ainda parar para analisar o corpo humano. Vamos
começar analisar este corpo da parte vegetal e animal. Neste instante, vamos

então  observar  a  situação  existente  dos  transgênicos.  Ok.

Nota:
(1)  O  Espírito  faz  referência  às  primeiras  experiências  de  melhoramento

genético  realizadas  com  plantas.

2.  Podemos  dizer  que o  transgênico é  o  ser  de uma  espécie  vegetal  ou  um
animal  que  sofreu  uma  alteração  genética?
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Resposta:  -"Sim.  Esta  alteração  genética  foi  inicialmente  observada,
desenvolvida  naquilo  que  era  o  primeiro  ser  vivo  que  poderia  não  trazer

consequências muito... deturpadas para a constituição geral. Aquilo que poderia
ser mais fácil de ser analisado sem trazer riscos para outras ligações futuras.

Então dentro disto, foram feitos experimentos para observar o que um poderia
servir  ao outro,  o que uma só delas poderia estar agora,  sendo analisada de

forma, a dar mais resistência, ao outro. Ok?

Para quê? Para que o homem pudesse ter um recurso através do qual a sua

própria condição física se mantivesse dentro de uma postura mais firme, mais
forte, mais equilibrada para fazer frente aos problemas que a vida física estaria

a apresentar.

NOTA:  1  -  Neste  ponto,  provavelmente,  o  Espírito  faz  referência  aos

experimentos precursores da Engenharia Genética, que envolveram bactérias e
a transferência de genes de resistências à antibióticos.

3 - Ao fazer todas estas manipulações genéticas,  principalmente nas plantas,
não  estaríamos  interferindo  na  Lei  Natural  e  gerando  problemas,

consequências, que ainda nem sabemos quais são?

Resposta: -"A alimentação aí está, embora com aqueles que ainda são cépticos

dizendo  "não,  isto  não  pode,  isto  vai  trazer  grandes  consequências,  outras
consequências". Tudo é um processo de análise que vem desde aquele primeiro

instante em que nós, Espíritos, estivemos a evoluir. Através da experimentação
do vegetal chegou-se na grande explosão que é a nossa querida..Dolly. O homem

ficou embevecido. Sim, a nossa Dolly e outros e outros que muitas vezes não
foram divulgados, mas aconteceram. Muitos foram jogados fora porque não se

encontrou aquela verdadeira comprovação".

4 - Para que se chegasse à Dolly houveram muitos erros sob o ponto de vista

espiritual?

Resposta: -"Muitas roupas, usando a colocação no livro anterior, foram sendo

jogadas  fora.  Por  quê?  Porque  não  serviam.  Porque  o  tecido  não  estava
combinando.  Então  não  se  usava,  se  foi  descartando  e  aí  usavam  o  termo

comum hoje: "descartável". E houve o descartável vegetal, houve o descartável
animal,  ok?  Dentro  desse  descartável  animal,  o  homem  atrevido  parou  e

verificou: "Eu posso agora também partir para um passo mais além, eu tenho
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essa condição".  Daí o ensinamento dizendo:  "Somos deuses" -  não foi este o
ensinamento evangélico? Sois deuses, ou seja, sois descobridores de algo que

está a ser revelado.

NOTA:  1  -  Referência  ao  livro  Reprodução  Assistida  à  Luz  do  Espiritismo  -

Edições FEESP

5 - O vegetal que está sendo trabalhado em laboratório, ele também tem um

princípio espiritual?

Resposta: -"Sempre existe princípio espiritual. Analisem bem: Existe o princípio

espiritual que vai aproveitar estes recursos para ir pouco a pouco assimilando,
acompanhando  o  desenvolver.  Então  esses  pequenos  elementos  que  estão

sendo coordenados também por estes princípios que vão se aglutinando, que
vão  também  observando,  vão  se  juntando,  vão  se  moldando,  vão  também

acompanhando e contribuindo para que o fechamento da problemática ou da
realização se complete, ok?

6  -  Pode-se  dizer  que  toda  esta  intervenção  do  homem  nos  genes,  nos
transgênicos e na clonagem é uma co-criação?

Resposta: - "Irmãos, hoje o homem está abrindo a sua visão para este problema
clonagem, nome pomposo, mas se nós observamos esses experimentos, vêm de

muitos milênios. É que as equipes maiores foram experimentando qual a forma
ideal para poder fazer frente ao mundo que estava em formação. Tudo isso que

hoje  a  mente  humana  já  está  capacitada,  gabaritada,  para  um  pequeno
atendimento,  e  isso  já  vem  sendo  trabalhado  pelos  engenheiros  do  Mundo

Espiritual,  emissários  do  alto  das  equipes  maiores,  que  trabalharam,  que
verificaram, que harmonizaram, que jogaram fora aquilo também que não podia

ser observado.  Notemos os grandes vegetais,  os grandes animais,  que foram
descartados.

7 - Há uma dúvida entre os estudiosos da Doutrina Espírita a respeito de uma
célula ser ou não um princípio inteligente, uns dizendo que sim, outros que não.

O que poderia ser dito a respeito?

Resposta: -"Dentro desta dúvida, caminhem comigo, dentro destas células que

vão se multiplicando existe ali também estes princípios espirituais que estariam
gerenciando...  Não vamos discutir, vamos analisar esta situação agora. Dentro
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desta situação, deste ser que estaria agora recebendo esta carga energética para
poder  manter  a  sua  vida,  como o  companheiro  disse,  dentro  daquele  corpo

existe a vida, as células vão se multiplicando, elas vão-se encaminhando, elas
vão  tomando  a  conformação,  de  acordo  com  o  projeto,  de  acordo  com  o

instrumento que estaria sendo o molde para ela. E ela vai seguindo este molde,
se  não  seguir  o  molde,  extrapola.  Então,  dentro  disto,  observemos  que  os

princípios espirituais que nada mais são que os princípios inteligentes estão ali
trabalhando para a multiplicação, para o gerenciamento."

8 - Se não seguir o molde, extrapola. Pode explicar melhor?

Resposta: -"É a mesma coisa que acontece com a enfermidade que é o câncer: E

o que é o câncer? Não é uma desorganização? Não são elementos que tomaram
outro rumo? E tomando outros rumos começaram a criar situações por conta

própria, diremos assim, sem gerência, é necessário que sejam elimandos e outra
vez se estabelecer a harmonia?

9 - O conhecimento cada vez maior do genoma humano dará condições técnicas
ao homem de selecionar melhores embriões libertos de defeitos genéticos. A

humanidade está preparada para isto?

Resposta: -"O Planeta está em um estágio que nós diríamos entre o primitivo e

adentrando expiação e provas.  Estamos verificando que o homem ainda está
muito imperfeito. A perfeição do corpo físico está na dependência do quê? Da

perfeição do espírito. O espírito! Esses já estão todos puros? Maravilhosos? Não.
Então, perfeição não existe!  Então,  nós não podemos nesta situação,  embora

tenhamos os corpos os mais anatômicos possíveis, mas estes corpos anatômicos
têm  jungidos,  ou  ligados  a  eles  aquele  que  é  ou  que  vai  administrá-lo.

Dependendo do "administrador", ele poderá levar esta maravilha para situações
as mais variáveis possíveis na dependência da sua situação.

10 - Como os Espíritos justificam, neste momento, esta tentativa dos cientistas
obterem corpos perfeitos, sem contar com as imperfeições espirituais?

Resposta:  -  "O  homem  busca  corpos  perfeitos.  O  homem  busca  corpos
anatômicos  os  mais  perfeitos  possíveis,  mas  atrás  disso,  existem  as

necessidades expiatórias, que aquele a encarnar tem. Ele tem que passar por
certas  situações.  Vai  começar  a  conviver  com  seus  erros,daí  -  os  corpos

imperfeitos, que servirão daquilo que constantemente se diz - as prisões - para
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que aqueles Espíritos possam através do sofrimento, porque é a única maneira
através da qual o Espírito vai sentir mais de perto a necessidade de mudança ou

através dos corpos imperfeitos que estão automaticamente ligados ao mapa, e
agora veio o mapa cromossômico espiritual. Existe o mapa cromossômico físico

em que o homem procura liberar todos os erros, mas há junto neste mapa estão
gravados todos os procedimentos que aquela criatura realizou e, em cima disso,

vai  surgir,  diríamos,  os  momentos  que  poderiam  ser  corrigidos  ou  não
corrigidos na dependência da evolução espiritual de cada um. ok!

11.  A  correção  do  mapa  cromossômico  físico,  realizado  pelo  cientista,
interferiria  no  mapa  cromossômico  espiritual?

Resposta:-"Este mapa cromossômico que aí vem, é que o homem hoje tem a sua,

grande descoberta em observar que ele pode corrigir, em termos, desde que
aquele  espírito  realmente  tenha,  diríamos  assim,  aquela  necessidade  de  ser

liberto do problema. Houve aí, aquilo que se diria, um... crescimento. Houve aí...
um, merecimento. Este merecimento é que vai dar condição de correções neste

mapa  espiritual  e  neste  mapa  físico.  Ok!

12. No trabalho do cientista humano, do homem encarnado, ele ao elaborar um
clone, ou um ser mudado, ele pode criar um corpo totalmente defeituoso...  O

Espírito  pode  aproveitá-lo?

Resposta:-"Sim,  e  neste  corpo  defeituoso  ele  seria  aproveitado  por  aqueles
espíritos que imperfeitamente se encontram, que se destruíram, e que agora

vão ter neste corpo a oportunidade de começar a construir algo a retificar, a
harmonizar,  a  dar  a  sua  contribuição.  De  acordo  com  estas  necessidades

espirituais  surgem  as  enfermidades,  surgem  os  problemas,  surgem,  as
deformidades, surge toda uma situação individual. Tudo está registrado. Tudo

está maravilhosamente gravado.

13.  Como  explicar  este  processo  de  gravação  da  vida  que  passa?

Resposta:-"A  idéia  é  que,  cada  um  ao  reencarnar,  recebe  um...  diríamos  um

"chip"... não, um "chip" não, perdão, receberia um. "disquete". Disquete virgem
e, neste disquete vão ser gravadas todas as ações desenvolvidas para que no

instante do retornar ao campo espiritual vai se ter a oportunidade de ter ali
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marcado  todos  os  problemas  realizados  -positivos  e  negativos  -  a  serem,
corrigidos, a serem encaminhados. Para quê? Para que o Espírito possa, agora,

com este programa, esta visão, e/e agora possa dizer: Eu errei aqui! Agora eu
quero corrigir aqui. Agora, eu vou eliminar esta parte. Vou fazer todo o possível

para  me  corrigir...  Entendem?  Estão  caminhando  neste  raciocínio?
Então, dentro desta idéia nós vamos observando que esta situação que aqui foi

colocada  —  os  corpos  defeituosos  —  não  são  jogados  fora.  Eles  são
aproveitados por aqueles que são chamados dizendo: Olha, de acordo com a sua

ficha, este corpo seria ótimo para que você começasse agora a refletir nos danos
causados  e  você  vai  ter  que  reorganizar-se  perispiritualmmte  através  desta

união  -  corpo  físico  e  perispírito.

14. É possível de fato que o cientista construa corpos perfeitos, ou isto é uma
ignorância  de  sua  parte  ou  é  uma  fantasia  porque  não  conhecem  o

funcionamento  dos  genes  na  sua  totalidade ou  achando  que conhecendo os
genes poderão, um dia, chegar à perfeição do corpo. Isso é realmente possível,

do ponto de vista biológico?

Resposta:-"Para o cientista,  no nivelamento que eles  se acham, encontramos

perfeição,  mas a  perfeição não existe.  Aperfeição absoluta,  para  as  questões
espirituais está muito além. Perfeito é aquilo sem doença, aquilo que o homem

estabeleceu como perfeição. De acordo com a situação do cientista. O cientista
diz: Isto é perfeito! Será? A perfeição no nível do seu grau de entendimento e, é

por isso que vamos observando que as questões vão se alterando, modificando
e  voltando  a  crescer  e  a  se  refazer,  a  verdade  absoluta  que  muitos  dizem:

Encontrei!, mas ao ver todo o problema amanhã aquilo se desfaz por que ainda
não  é.  Ok!

15.  Ao  assistir  um depoimento  de um  geneticista  francês,  que  não era  nem

espiritualista,  ouvi  dele  que  o  homem  pode,  num  determinado  momento,
utilizar conhecimento para criar um corpo perfeito mas, como a humanidade

não é  perfeita,  a  natureza  encontrará  os  seus  meios  através  de  acidentes  e
micro-organismos  de  gerar  imperfeições  que  a  humanidade  ainda  tem  que

vivenciar.  Concorda  com  isso?

Resposta:-"Resposta perfeita.  Por aí então observamos - a humanidade ainda
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não está  perfeita.  A maciça  maioria  ainda está  marchando arrastando-se no
campo  do  primitivismo.  Vejam  quantos  focos  e  problemas  surgem  em

determinadas regiões do  globo onde aquelas  necessidades,  agora gerais,  são
para  aqueles  Espíritos  que  ali  se  reuniram  com  esta  proposta  de  estarem

convivendo com aqueles  desequilíbrios  para  aprenderem. Muitos,  ainda,  não
aprenderam: Por que embora alguns tenham conhecimento, outros não têm.

16. Se a maioria dos homens se arrasta no campo do primitivismo e não está
preparada para conviver com corpos perfeitos, quando poderá compreender e

analisar  a  questão?

Resposta:-"A  análise  virá  no  amadurecimento  da  sua  dor  e,  é  por  isso  que
diríamos que a dor é o maior crescimento para o homem. Então, diante disto,

mesmo que este  homem receba  esta  organização que,  para o cientista  seria
perfeita,  dentro dos parâmetros científicos,  mas virão os  problemas daquele

que está a utilizar, a administrar este corpo. Se ele não estiver perfeitamente em
equilíbrio tal qual aqmle corpo, ele próprio vai criar situações que vão trazer

momentos  de  dor  para  ele,  Espírito.

17.  O  problema  da  AIDS  está  neste  contexto?

Resposta:  -"A AIDS foi  trazida,  por  quê?  Pelo  procedimento  do  homem,  que
embora  com os corpos  maravilhosos,  mas  agora  trouxe para,  si,  muitas  das

vezes sofrimento que não estava para este programa, atual. Mas, através da sua
inexperiência,  dos seus valores  negativos ainda não aproveitados,  ele  trouxe

para si, dor, sofrimento e inclusive a abreviação do seu tempo de vida através
daquilo que O Livro dos Espíritos fala e todos nós bem sabemos - suicídio! Ok!

Vejamos,  agora,  esta  organização  composta  de  todos  estes  elementos  vivos,
estes  princípios  espirituais,  estes  corpos  que  ali  estão  tendo  vida,  cada  um

sendo coordenados por aquele administrador que é o espírito, que não soube
bem administrar e deu permissão para que houvesse as brechas, e em cima das

brechas surgiram as destruições que deram a falência dessa organização que,
inicialmente, era perfeita. E, por esta falência trouxe ou introduziu estes vírus

que  são  nada  mais  nada  menos  que  elementos  negativos,  elementos  ainda
destruidores  que  aí  estiveram  a  enfraquecer  toda  esta  organização.
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18. O mapa cromossômico espiritual é parte integrante do corpo espiritual, do
perispírito,  e  é  por  isso  que  ele  interfere  no  mapa  cromossômico  humano?

Resposta: -"Sim, sim! Vejam cada uma das vossas ações, diria das nossa ações,

pois  também  nós  temos  o  nosso  "mapinha  "guardado  esperando  a
oportunidade para colocarmos em prática. Queridos companheiros, a correção

também se faz do lado de cá. Não pensem que correção somente é feita quando
reencarnamos. Não, aqui também nós vamos corrigindo. A cada momento que a

nossa mente vai desabrochando que vamos observando, que não era aquilo que
devíam  fazer,  vamos  corrigindo.

19. Poderia explicar mais detalhadamente este mapa cromossômico espiritual?

Resposta: -"Ele é como um disquete que está impregnado de todas as ações

constantemente,  vamos  às  reuniões,  somos  chamados  para  assistir  nosso
mapinha e, observar de acordo com isso, a necessidade de trabalhar mais neste

ponto, mais naquele, para que desta maneira se possa corrigir. E veja o grande
assombro, o grande espanto para o homem de ciência.  Achava, que ele tinha

descoberto uma maravilha e parou e observou que o seu mapa cromossômico
era quase que semelhante ao de todos os animais. Ok, companheiros! Então aí

foi, aquilo que diríamos, a água fria que chegou a esse homem, dizendo, fizemos,
corremos  tanto,  e  não  chegamos  aonde  esperávamos  ter  grande  sucesso.

Apenas descobrimos que, na questão animalesca — todos somos iguais. E, ai a
vaidade,  o  orgulho  se  desfaz.  Ok!

20.  Estamos falando que o perispírito traz em si  o  mapa cromossômico  e o

paralelo que foi feito, é a elaboração do disquete. Mas, da mesma forma que o
disquete arquiva aquilo que um ser inteligente coloca, o períspirito, na verdade,

ele  não  passa  de  um  reflexo  daquilo  que  o  espírito  é.  Não  é  isto?

Resposta: -"Sim. Coloquei "disquete" como a questão mais atual, mais dia-a-dia.
Por que hoje o homem, trabalha em cima desta máquina, destes aparelhos e

destes  elementos,  que  são  elementos  que  auxiliam  o  seu  avançar,  o  seu
deslanchar mais rápido. Ok? Então, dentro disto, esta comparação, que estamos

estabelecendo  apenas  em  nível  comparativo.  Ok?  Dentro  desta  comparação
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diríamos: tudo o que está gravado naquele disquete para análise posterior do
Espírito.  O  homem  de  ciência,  pára  e  observa:  nós  podemos  eliminar  esta

enfermidade. Sim! No nível em que aquele Espírito, percebam, já se corrigiu, já
não tem mais necessidade de passar por aquela situação. Então, para aquele

corpo pode-se eliminar esta situação, por que já houve um amadurecimento,
houve uma correção perispiritual e agora esta correção perispiritual pode ser

projetada para este corpo em formação.

21. O Amigo Espiritual falou de um mapa cromossômico espiritual e um mapa

físico.  Deveria  haver  entre  os  dois,  não  sei  se  a  palavra  seria  esta,  uma
"semelhança", uma afinidade. Havendo esta afinidade, se tivermos vários clones,

vários corpos, em série, que têm uma constituição genética semelhante, estes
Espíritos que vão reencarnar, eles vão ter, de alguma forma, alguma semelhança

pela  fato  de estarem reencarnando em corpos  semelhantes  ou isto  não tem
nada  a  ver?

Resposta: -"Dois gêmeos são iguais? Não. Carinhas iguais, corpinhos iguais, tudo

igual  mas  cada  um,  tem  a  sua  individualidade.  Se  fizermos  dez  clones
iguaizinhos,  cada  um  terá  sua  individualidade.  Por  quê?  Porque  são

"indivíduos". São Espíritos individualizados. Cada um crescendo na proporção
da  sua  necessidade.  E  por  isso  que  observamos  cada  um  de  nós,  que  nos

encontramos  aqui,  estamos  num  nível  evolutivo,  variável,  de  acordo  com  a
nossa  razão,  de  acordo  com  a  nossa  maneira,  de  ser.

22. Qual a finalidade de existir um óvulo (ou alguns) e uma quantidade enorme

de  espermatozóides?  É  para  garantir  o  sucesso  da  reprodução?

Resposta:  -"Não!  E  uma  condição  natural  para  termos  elementos  para
trabalharem  de  acordo  com  as  necessidades  do  Espírito.  Por  que  só  um

consegue, ou só alguns conseguem, outros não? Porque aqueles que conseguem,
são  aqueles  que  foram  "induzidos  "  para  poder  chegar  lá.  Aquele  que  está

induzido para poder dar realmente condições nessárias para aquele Espírito,
que terá naquela encarnação, ou reencarnação, as oportunidades para atingir os

seus objetivos mais nobres. E dentro desta, situação teríamos, de acordo coma
experiência, e aí volta o "mapa", esta encarnação você vai trabalhar esta etapa.

Então, para trabalhar esta etapa você não pode nesta encarnação ir de smoking.
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Esta  encarnação  você  vai  com  uma  roupa  daquelas...  mais  próprias  para
aguentar  a  "graxa  "(1).

Nota: (l) Este mesmo Espírito, ao utilizar a palavra smoking, faz referência ao
livro Reprodução Assistida à Luz do Espiritismo, Edições FEESP, onde disse que

os  embriões  que  estavam  sendo  trabalhados  pelos  cientistas  na  proveta  ou
críopreservados  nada  mais  eram  que  roupas  guardadas  num  guarda-roupa,

utilizáveis,  neste  ou  naquele  momento,  segundo  a  vontade  e  interesse  do
homem, conforme a ocasião. Exemplos: um macacão, um terno, um smoking.

23.  Se  existe  esta  inter-relação  bem  estreita  entre  o  Espírito  -  que  está

reencarnando,  e  o  corpo,  podemos  pensar  então  que  corpos  que  têm  uma
constituição  genética  semelhante,  vão  atrair  Espíritos  semelhantes,  ou  não?

Resposta: -"Semelhantes, não! Espíritos que serão afinados. Aqui é um processo

de afinidade. Afinidade, tanto positiva como negativa. Quando se diz "afinidade"
todos pensam,: "Espíritos bonzinhos". Não! Afinidade também negativa. Por que

aqueles Espíritos, aquelas famílias, aqueles grupos que se desorganizaram, que
se desviaram, vai se afinando daí a hereditariedade. O que é a hereditariedade?

É aquilo que estes grupos, estas famílias espirituais vão juntas caminhando e
tendo estas situações em que um passa, para o outro a necessidades básicas que

o grupo precisa conviver.  E  aí existe atras  da expiação a  prova.  Provas,  sim!
Porque  existem,  aqueles  que  agora  vão  provar,  ou  analisar,  ou  se  testar.

24.  Permita-nos  fazer  uma  colocação  importante.  Espíritos  sintônicos  são

semelhantes.  Espíritos  afins  são  aqueles  que  não  são  necessariamente
semelhantes  mas  estão  afim  pois  necessitam  de  provas  e  expiações

semelhantes.  Está  correta  esta  análise?

Resposta: -"Exatamente! Provas e expiações que poderão surgir entre aqueles
que  estão  hoje  ocupando  uma  organização,  temos  de  usar  este  termo,  '

'disforme",  enquanto  os  pais  são  equilibrados.  E  neste  instante  em  que
aconteceu,  estes  pais  equilibrados,  estes  "pais  perfeitos"  (entre  aspas)  estão

também  passando  por  uma  experiência.  Por  que  eles  estão  agora  cuidando
deste Espírito para que ele tenha condição de ultrapassar a dificuldade. Por isso

é  que  muitas  vezes  o  tom,  a  hereditariedade  se  desequilibra,  e  "pais
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perfeitos"geram  "filhos  imperfeitos".

25. O envelhecimento precoce, ou mais rápido, das células dos seres clonados,
como  se  observou  na  Dolly,  decorre  de  uma  falha  da  ciência  ou  tem  uma

explicação espiritual diferente?

Resposta: -"A ciência pegou o quê? A ciência pegou um corpinho novinho para

trabalhar?
Não, pegou uma célula adulta já cansadinha. Ok! Então, dentro disso vai gerar o

quê?  Alguém  novo?  Perfeito?  não.  E'  uma  continuidade.  Por  que  existe  um
período, existe um tempo-celular.  Cada célula tem seu tempo de vida. Muitas

daquelas células vão sendo renovadas a cada instante. A organização de vocês,
agora,  é  a  mesma,  daquela  lá  trás?  Não!  E'  uma  outra.  Mas  dentro  desta

renovação também ela vai caminhando dentro de um período a atingir aquilo
que diríamos, não o final, mas o "término" daquela etapa. Essas células, embora

estejam "novas" (em termos), elas estão apenas substituindo uma no mesmo
nível. As duas estão trabalhando iguais. E' isso que o homem, não parou para

analisar. Ele vai trabalhar com o quê? Com elementos, vamos usar o termo um
pouco grosseiro, elementos "já cansados". Elementos que estão num caminho

de  "falência"  e,  por  isso  é  que  o  envelhecimento  "precoce",  não!  E'  um
envelhecimento normal, porque esse é o nível que está se chegando. E, é por

isso que o cientista parou e observou: não vai dar para termos uma vida maior
do que aquela  que precisávamos. E aí  a grande expectativa:  vamos produzir

alguém, e este alguém será alguém muito mais novo que o outro? Não! E alguém
igualzinho  a  este.

26. Este problema poderá ser corrigido? Esta é uma falha momentânea, porque

o cientista ainda não compreendeu,  não sabe como contornar,  ou isto é uma
coisa que não tem solução?

Resposta: -"Tudo vai ser aproveitado para que o Espírito possa utilizar deste
momento, até o instante em que o homem de ciência amaducer-se e começar a

perceber valores diferentes, algo diferente atrás da matéria. Observar que existe
alguma  coisa  atrás  da  matéria.  Alguma  coisa  além  da  matéria.

Comentário:  Objetivamente,  esta  resposta,  pelo  menos  no  momento,  não  é

animadora para aqueles que por este ou aquele motivo quisessem perpetuar
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sua imagem através da clonagem, por que se se tomasse um homem 70 anos ou
quase  80  e  tentasse  cloná-lo  a  partir  de  uma  célula  adulta  diferença  seria

mínima  na  vida  do  clone.

27. Existe a possibilidade de num determinado momento, no futuro, o homem
conseguir  trabalhar  a  célula  especializada  fazendo  com  que  ela  retorne  à

"quilometragem zero"? Ou, ainda, será que o homem vai conseguir aquilo que a
natureza  já  faz  com  a  união  do  óvulo  e  espermatozóide?

Resposta: -"A Natureza já está fazendo isto. O homem está tendo a oportunidade

de  ser  um  "semi-deus"  e  trabalhar  também.  No  "zero"  poderá  fazer
futuramente, quando o Espírito estiver mais evoluído quando o Espírito tiver

necessidade de ter agora, sim, corpos mais perfeitos, porque ele - Espírito —
está mais perfeito! Ele vai desmaterializando, aí chegamos em Paulo que diz: Aí

chegará, o momento em que a morte deixará de existir. Por quê? Porque não
precisará mais deste corpo. Estaremos trabalhando em uma outra dimensão,

numa  outra  situação,  num,  outro  estágio.  Ok!

28. A clonagem é simples orgulho e vaidade do homem ou tem algum objetivo
especial?

Resposta: -"Todas as descobertas humanas, em todos os campos, estão todas

perfeitas? Todas as descobertas humanas o homem diz: Cheguei no ponto ideal?
Não, logicamente. Se as coisas mais concretas, o homem observa que ele pode

ainda gerenciar um pouco mais para se beneficiar. Por que, qual é o objetivo da
clonagem? E apenas o primeiro instante dizer:  Eu consegui!  E o orgulho e a

vaidade... Mas tem que ter o objetivo. Qual o objetivo? A nobreza. Qual o objetivo
nobre que realmente isto vai trazendo ? O homem de ciência não parou para

observar. Ele apenas está dizendo: Eu estou conseguindo, eu estou realizando.
Mas, vamos parar e analisar qual o objetivo fundamental de tudo isto ? Hoje, os

grandes  instrumentos  tecnológicos,  eliminando  esta  situação  clonagem,  mas
todas as descobertas havidas em todo o cenário humano, foram pouco a pouco

se atualizando para melhor servir ao homem, para que este homem pudesse ter
tempo para poder se descobrir e, se descobrindo se projetar, e se projetando se

amar.  Esse  é  o  grande  objetivo.
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29.  Gomo  o  homem  pode  descobrir  tudo  isto  numa  só  existência?

Resposta:-"  E'  por  isso  que  existe  esta  maravilha  chamada  "reencarnaçâo.

Porque se hoje eu reencarno como físico, amanhã eu já tenho que reencarnar
como lavrador. Porque conheço a física, mas não conheço a agricultura não sei

como  cuidar  da  terra,  como  cuidar  do  amanho  da  terra.  Ok!  São  estas
experiências. Hoje eu experimento uma situação, amanhã ou situação, depois

outra, depois outra... e neste somatório, espiritualmente vamos atingindo este
ponto  básico,  fundamental,  de  virmos  nos  aproximando  do  Criador,  nos

tornando Espíritos Puros, isto lógico, é uma grande meta, mas estamos longe
dela.  Mas  -  é  esta  a  grande  meta.  Por  sso,  é  que  a  reeencarnação  é  a

oportunidade de aprendizado.  E  por isso que,  deixem de lado,  por caridade,
nomes  pomposos  de  companheiros,  por  isso  que  não  vou  declinar  o  meu

nome... Não há necessidade disto... Não, não, não... Esqueçam... Vamos trabalhar!
Isto  é  o  fundamental.

30.  Será  possível,  que  num  futuro  próximo,  a  Medicina  tradicional  seja

substituída  pela  medicina  regenerativa  na  qual  os  órgãos  doentes  sejam
substituídos por órgãos sãos? Isto estaria interferindo nas provas que teremos

de  fazer?

Resposta:  -"Se  nós  estamos  neste  mundo  em  que  temos  a  necessidade
experimentar,  de expiar,  ou seja,  expiação que vem não só para aqueles que

estão  encarnados,  mas  a  expiação  também  para  os  desencarnados.  Não  é
porque deixou a "vestimenta material" que não precisa mais passar por esta

expiação. A expiação é, nada mais nada menos, que um chamamento à mente
em desarmonia,  à mente em que se desviou, para buscar o caminho correto,

para a sua corrigenda, sua evolução e a sua projeção a um mundo melhor.

Comentário:  A  resposta  evidencia  que  não  são  os  órgãos,  mais  ou  menos

perfeitos,  que  regem  a  expiação,  tendo  em  vista  que,  também  no  Mundo
Espiritual,  ela  ocorre  por  derivar  de  um  processo  de  reajustamento  mental

imposto  pela  Lei  de  Causa  Efeito.

31.  Que  recomendações  os  amigos  espirituais  podem  dar  aos  educadores  e
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cientistas  para  tratarem  do  assunto  ''clonagem"?

Resposta: -"A Medicina atual está trabalhando para trazer corpos mais perfeitos,
eliminando a dor, eliminando a enfermidade, eliminando o sofrimento. Esta é a

proposta. Ótimo! Esta proposta é maravilhosa, porém, não é para o momento
atual.  Porque  observamos  que  o  homem  ainda  está  construindo  ações

negativas,  ações  que  comprometem,  basicamente  o  seu  corpo.  Que  está
danificando corpo e mente. Portanto, se este mundo é um mundo como foi aqui

dito, em que o homem é ainda inferior, que o homem ainda está muito ligado às
questões animalescas, que o homem ainda está muito ligado às coisas materiais,

óbvio que, a Medicina atual não consegue ainda encontrar toda uma condição
básica para trazer a  este homem uma  situação de harmonização para o seu

veículo  físico.  Ok?

32. O amigo espiritual falou que a Medicina ainda não está preparada para fazer
órgãos perfeitos e corpos perfeitos. Mas, no futuro a tendência é essa? A minha

pergunta é: A Medicina está se transformando?

Resposta:  -"Sim,  claro!  Porque  tudo  é  um,  processo  evolutivo.  Tudo  é  um

processo  de  amadurecimento.  Mesmo  biólogos,  médicos,  químicos  e  outros
mais  hão  de  perceber  claramente,  principalmente,  levando  questão  para  a

situação de continuidade da vida. Sim., ele vai aprendendo a utilizar melhor a
matéria. Ele vai agora conduzindo melhor a matéria e aí,  ele vai obviamente

tendo corpos mais perfeitos. O homem teve oportunidade de aprimorá-lo, em
função de sua própria inteligência, porque ele também é um co-criador. Por isso

vamos  colocar  de  uma  forma  geral,  encarnados  e  desencarnados,  são  co-
criadores.

33.  O  homem  como  co-criador  poderá  produzir  órgãos  novos  a  partir  da

Medicina  de  regeneração?  Isto  é  uma  utopia  ou  é  possível  para  ele?

Resposta: -"Voltando à situação do "clone", por que essas experiêcias? Por que
se  busca  formas  anatômicas  mais  perfeitas?  Os  elementos  anatômicos  mais

perfeitos? Órgãos mais  perfeitos? Mas, este órgão perfeito só será realmente
utilizado  por  aquele  Espírito  que  só  verdadeiramente  trabalhar  com  aquele

órgão.  Desta  maneira,  analisemos  juntos:  O  que  valeria  para  uma  criatura,



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

envolvida, a no campo da viciação, peguemos um vício comum, material, bem
geral  a  toda  a  sociedade  -  o  tabagismo  -por  exemplo.  Vamos  supor  que  o

homem, conseguisse "construir " (vamos colocar desta forma bem "matérial]")
um pulmão "maravilhoso"  e entregá-lo a  determinada criatura  que ainda  se

encontra  envolvida  no  tabagismo?  Trouxe  algum  benefício?  Vai  acontecer  o
quê? A criatura vai continuar dentro do mesmo vício agora prejudicando mais

um outro corpo aumentando o quê? A sua responsabilidade. A responsabilidade
aumentou!  Então,  desta  forma,  observamos:  estas  organizações  poderão  ser

utilizadas por aqueles Espíritos ou por aquelas criaturas :rie basicamente estão
acompanhando dentro de um. processo de ele-'•jção mora/. E por isso que as

descobertas  aí  estão  mostrando  que  as  questões  primitivas  da  enfermidade
poderão  ser  alteradas,  mas  desde  que  aquela  criatura  deseje  ter  uma

organização  melhor  para  fazer  frente  à  sua  necessidade  de  evolução.

34.  A  pergunta  era,  realmente,  se  esta  clonagem  de  órgãos  teria  uma
possibilidade  de  progredir  rapidamente,  no  momento,  ou  é  só  um  sonho?

Resposta: -"Não, não seria um sonho. Seria um. "projeto humano ". Ok! Não um

"sonho".  Sonho é algo fantasioso, algo que desaparece.  E'  um projeto porque
companheiros, os três que aí estão, que trabalham no campo material notaram

já uma solução grandiosa nos seus experimentos, ok? ou não? Quanta coisa foi
descartada mas, quanta coisa trouxe benefícios para que se observasse: este é o

caminho,  através  do  qual  alcançaremos  algo  melhor.  Esta  é  a  postura  que
devemos utilizar, esta não é a forma certa, deixemos de lado esta e utilizemos

agora esta. São os experimentos para que a clonagem possa atingir o êxito. O
êxito  em  todos  os  campos.  Por  isso,  desde o  primeiro  encontro,  analisamos

aquele processo que hoje é mais comum, onde observamos a partir do vegetal, a
partir da forma animal, para depois se projetar e se desaguar no homem. Isto

está  longe,  ainda,  muito  longe  ainda,  por  quê?  Porque  o  homem  ainda  não
evoluiu, o homem, ainda está muito pequeno moralmente. Este homem não tem

condição  vestir  uma  roupa  nova,  melhor  e  poder  utilizá-la  bem.

35. A ação da mente sobre a matéria, ou seja, a favor de do espírito, seria de
vital  importância para o bom desempenho do órgão clonado ou a ação seria

meramente  material,  dentro  do  campo  da  genética?
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Resposta: -"Relembremos o que Jesus disse ao Cego de Jericó. Ele que ver. Eu

quero ver! Não foi esta a solicitação daquele companheiro? Eu estou cansado de
ficar nas trevas, diríamos assim. Eu quero um órgão, através do qual eu possa

agora  fazer  frente  às  minhas  necessidades  básicas  encarnatórias.  Vamos
continuar a conversa, que Jesus disse: Então, veja! O órgão esta aí, utilize-o bem,

aplique  o  bem,  aproveite-o  bem  para  que  possa  verdadeiramente  gozar  a
alegria, da felicidade de ter se libertado de uma ação danosa que você mesmo

criou.  Ok!

36. Isto nos faz pensar que a clonagem regenerativa como remendo novo numa
roupa  velha.  E  melhor  viver  remendado  do  que  rasgado,  não  é?

Resposta:-  "Vamos voltar a esta clonagem regenerativa.  Não percam de vista

algo básico e fundamental que é: A cada um segundo as suas obras. Claro, então
é isto que precisa. O homem de ciência esquece desta situação porque quer ver

coisas  palpáveis.  Ele  quer  ver
somatórios de fórmulas, de números, de elementos, mas... e obras? E as obras?

Estamos aqui  para quê? Para apenas pararmos no corpo físico? Ou qual  é o
objetivo fundamental do Espírito? Não é a evolução espiritual? Para que serve o

corpo  físico?  É  apenas  uma
vestimenta, do homem, num processo, diríamos, ainda pequeno, porque quando

este  homem  evoluir,  este  corpo  já  não  terá  mais  necessidade  para  ele.

37. Um dos grande temores da sociedade humana é que um cientista menos
criterioso, ou menos moral, possa utilizar-se desta tecnologia e produzir seres

em série. Pergunta: no momento em que ele pode materialmente produzir seres
em série, contratar senhoras ou mulheres para gestação destes embriões, ele

poderia  dar  origem  a  uma  "família  especial".  Esta  família  especial  teria  um
reflexo  super  diferente  na  sociedade.  Isto  seria  válido  sob  o  ponto  de vista

social?  Sob  o  ponto  de  vista  Espiritual?  Gostaria  de  um  esclarecimento  a
respeito.

Resposta: -"Vamos tomar o livro "Maravilhoso Mundo Novo ", Dentro deste livro

observamos ali, há um o processo de criação em, série. Então vamos observar
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juntos. Eu gosto de pegar coisas bem rudimentares. Vamos a uma indústria de
roupa - vamos pegar "roupa" porque o corpo físico nada mais é que "roupa".

Vamos formar "uniformes".  Uniformes maravilhosos,  todos prontinhos,  todos
para ser entregues, àqueles que vão utilizar estes uniformes. E, colocamos todo

mundo uniformizado.  Beleza!  Ótimo!  Todo mundo igualzinho!  Uniformizado!
Mas,  no decorrer do  desenvolvimento das atividades,  o  que vai  acontecendo

com estes uniformes? Vão se tornando diferentes. Vamos colocar um termo bem
rasteiro: aquele que for um pouquinho mais desajeitado, irá sujar todo o seu

uniforme. Já aquele que for mais organizado, mais voltado a uma questão de
limpeza, vai lavar muito o seu uniforme que vai, com o tempo, desbotar, ficar um

uniforme diferente do outro. Aquele que não souber utilize bem este uniforme,
vai com o tempo rasgar o uniforme. Então observemos, mesmo que o homem

seja colocado em série, a série pode ser física, mas as atitudes serão individuais
de cada um dos  Espírita  que se  utilizarão  desses  corpos.  Vamos pegar  uma

pessoa bastante notada no meio físico.  Peguemos aí um Einstein,  que é uma
figura mais observada no meio científico. Vamos fazer dez Einstein. Igualzinhos,

bonitinhos,  com sua lingüinha de fora.  Ok Ente clonamos estes dez Einstein.
Mas, chega um Einstein que vai dizer Que feio colocar a língua para fora! Não

posso fazer isto. Vai ter um outro Einstein que fala:  Eu não posso ser muito
rebelde. Eu preciso cuidar mais de minha família. Vai ter outro Einstein que vai

dizer: Não, este não é o procedimento. Eu encontrei Deus mas não esta forma de
Deus. Então, vamos observando que os Einsteins são iguais mas terão posturas

diferentes e, com o correr do tempo vamos ter Einsteins de formas e aplicações
as mais variadas possíveis. Nenhum deles vai ter a mesma forma. Porque quem

está.  '"embutido"  nesta  vestimenta  de  Einstein?  São  aqueles  Espíritos  que
realmente virão, com este comprometimento. Muitos até poderão vir dizendo:

Olha: Você vai vestir esta roupa de Einstein, vê o que você vai fazer, porque que
você vai estar colocado numa situação muito séria. Porque sabemos que, antes

da reencarnação, cada Espírito é orientado. Cada Espírito é melhor direcionado.
Cada Espírito é dito a ele: E este teu plano de vida. Vê o que você vai fazer. Quer

voltar  atrás?  Pode!  Porque  o  Espírito,  no  momento  básico,  pode  dizer:  Não
quero mais!

Vou  parar  por  aqui!  E  muito  difícil!.  Quantos  irão  deixar  de  lado  também.
Quantos  irão  dizer:  Eu  não  quero  esta  forma.  Eu  quero  outra!  E  muita

responsabilidade estar trazendo esta imagem. Não, não, não! Vou deixar para
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uma outra encarnação. Nesta não vai me fazer bem. O k? Por que já estamos no
estágio de acão. De descoberta ou seja, de escolha. E, dentro desta escolha, cada

um. vai escolher, e cada um vai querer ou não. Por isso, esta situação em, série é
uma situação física que o homem, na proporção em for amadurecendo, ele não

se  importa  com  fisionomias.  Ele  vai  se  importar  com  "ações".  Ok!

Nota:

(1)  O  Espírito  fez  referência  ao  livro  de  Aldous  Huxley,  que  em  língua
portuguesa recebeu o nome de Admirável Mundo Novo, lançado no Brasil pela

Editora  Globo,  em  1941.  Do  prefácio  feito  pelo  próprio  Aldous  Huxley,  6a.
edição,  extraímos dois  excertos  que revelam seu  pensamento e  preocupação

com a vida  humana.  Podemos dizer que estão  em plena  consonância com o
tema  e  propostas  deste  livro  -  Clonagem  à  Luz  do  Espiritismo:

"a)  Todos  os  moralistas  estão  de  acordo  em  que  o  remorso  crônico  é  um

sentimento dos mais indesejáveis. Se uma pessoa procedeu mal, arrependa-se,
faça as reparações que puder e trate de comportar-se melhor na próxima vez.

Não deve,  de modo nenhum, pôr-se a remoer suas más açóes.  Espojar-se na
lama  não  é  a  melhor  maneira  de  ficar  limpo;

b) O tema de Admirável Mundo Novo não é o avanço da ciência em si mesmo; é

esse avanço na medida em que afeta os seres humanos. Os triunfos da física, da
química  e  da  engenharia  são  tacitamente  dados  por  supostos.  Os  únicos

progressos científicos descritos especificamente são os que se relacionam com a
aplicação aos seres humanos dos resultados de futuras pesquisas nos terrenos

da biologia, da fisiologia e da psicologia. É somente por meio das ciências da
vida que se pode mudar radicalmente a qualidade desta. As ciências da matéria

podem  ser  aplicadas  de  tal  modo  que  destruam  a  vida  ou  a  tornem
impossivelmente complexa e desconfortável; mas, a não ser que sejam usadas

como  instrumentos  pelos  biologistas  e  psicólogos,  nada  podem  fazer  para
modificar as formas e expressões naturais da própria vida".

38.  Que  recomendações  os  amigos  espirituais  podem  dar  aos  educadores  e
cientistas para tratarem do assunto "clonagem", tendo em vista a Lei de Causa e

Efeito?
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Resposta: -"De nada vale ser um grandioso dirigente de uma nação, se nesta,

nação  falta  a  "clonagem,  do  amor  ",falta  a  "clonagem  do  coração  "falta  a
líclonagem do Espírito "falta a clonagem da "razão moral" e onde se vê, única e

exclusivamente,  a  questão  "passageira"  material.

39. O processo de ligação da alma ao embrião é igual para todos os Espíritos?

Resposta:  -  "Varia  de  acordo  com.  a  necessidade  de  cada  Espírito:  de
aprimoramento, de união, de ligação entre o corpo material materno e o corpo

material  filho.  De  acordo  com  sua  organização,  muitos  Espíritos  poderão,
obviamente, estar ligados naquele instante da concepção, porque eles têm uma

necessidade básica de irem, pouco apouco se aclimatando a esta nova forma, a
esta nova situação. Eles vão cair naquele "processo de esquecimento ",  de ir

abafando, de redução do corpo,  ele vai mudando a sua conformação, porque
este Espírito terá que ir, pouco a pouco, se aclimatando de acordo com a sua

postura. Outros Espíritos já não têm esta necessidade de entrar nesta situação.

40. Em uma de nossas reuniões anteriores, foi dito que há no Mundo Espiritual,
muitos cientistas ligados ao trabalho que ainda não acreditam na reencarnação.

Isto  é  normal?

Resposta: -"Esta foi uma colocação de um companheiro nosso, que esteve aqui,
dizendo isso. Existe, sim! Porque veja. Processo reencarnatório é algo que está

em  nosso  meio.  Vamos  pegar  a  Doutrina  que  estão  abraçando.  Todos  os
espíritas acreditam, na reencarnação? Todos acreditam? Sim, acreditam quando

as coisas caminham às mil maavilhas. Quando as coisas complicam, vão dizer:
Não, não, não.... isso não! Da mesma forma! Muitos Espíritos não aceitam voltar

outra vez! Muitos Espíritos dizem: Chega! Eu já fui uma vez, tenho quer voltar
de novo, para quê? Isto é bobagem! Posso ficar aqui mesmo! Mas é a lei! A lei

que eles ainda não conseguiram despertar. Todos os Espíritos estão no nível de
conhecimento  geral  de  tudo?  Não!  Existem  aqueles  que  ainda  estão  muito

calcados no seu egoísmo, em sua vaidade, aqueles que ainda estão parados em
toda uma situação e não permitem, inclusive, que algo seja desenvolvido de uma

forma  mais  dinâmica.
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41. Para o homem, que não tem uma consciência mais ampla da vida espiritual,

ainda é justificável a dúvida, mas para os Espíritos não é tão compreensível. Por
que isto acontece, se eles sabem destas duas realidades?

Resposta:  -"  Como  dissemos,  nem  todos  os  Espíritos  estão  no  nível  de
conhecimento  geral  de  tudo.  Existem  os  Inferiores  que  embora  com

conhecimento  avançado  de  ciência,  impedem  que  algo  melhor  possa  trazer,
porque esse algo melhor estaria  destruindo aquela  imagem que ele colocou.

Aquela imagem que ele trouxe. Aquela imagem que ele imprimiu inclusive em
até algumas obras suas, que poderão agora, ser colocadas à margem. E isso ele

não quer. Ê por isso que ele "envolve" aquelas criaturas que se afinam com o seu
processo menteal  dizendo: Nós não podemos mudar! Deixe de lado isto! Por

isso que nosso companheiro,  em reunião passada, disse: Muitos são trazidos
para  observar.

42.  Além  das  características  genéticas  e  comportamentais,  as  experiência

passadas  do  clonado  transferem-se  para  o  clone,  como  tem  evidenciado  a
novela  "O  Clone  da  TV  Globo?

Resposta:  -"Esta  questão  deveria  até  ser  retirada,  não.  Por  quê?  Porque  se

falando em visão espírita, obviamente há de se concluir que isto é impossível. A
experiência de um vai servir  para outro? Se cada um é uma individualidade,

cada  um é  um  Espírito,  cada,  um  tem  a  sua  própria  elevação.  Olha  a  lição
preparatória  da  nossa  reunião  hoje(1)  e  observa  as  situações  em  que  nos

encontramos, as experiências as que cada um está ainda por viver. Cada um com
sua experiência que poderá servir  de "exemplo",  não que isto vá dar para o

outro todo o patamar para o seu desenvolvimento. Ok?

Nota:

(l)  O  tema  lido  e  comentado  no  início  da  reunião  foi  Sede  Perfeitos,  de  O
Evangelho Segundo o Espiritismo, Capítulo XVII, item 2: Desde que Deus possui

a  perfeição  infinita  em  todas  as  coisas,  esta  máxima:  "Sede  Perfeitos,  como
vosso Pai celestial é perfeito", tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade

de atingirmos a perfeição absoluta.  Se fosse dado a  criatura ser tão perfeita
quanto  o  seu  próprio  Criador,  ela  o  igualaria,  o  que  é  inadmissível.  Mas  os

homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se
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limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para
atingi-lo.  Devemos, pois,  entender,  por essas palavras, a perfeição relativa de

que a  humanidade é  suscetivel,  e  que  mais  pode  aproximá-la  da  Divindade.

43.  Pode  nos  dar  uma  idéia  mais  ampla  do  que  seja  concepção,  dentro  da
Doutrina  Espírita?

Resposta: -"Quando se fala em "concepção", como já foi falado anteriormente,

dava-se a entender uma ligação direta, naquele instante do acontecimento. Não!
Concepção é algo que vai caminhando no tempo. Concepção é o instante que

vamos começando a nos adaptar ao novo corpo que vai nos sendo oferecido.
Concepção significa o instante de aproximação, de envolvimento, de ligação, de

trabalho, de desenvolver, para que se atinja o ponto final que é o "nascimento ".
É todo este período que vai desta ligação da vida "latente" com que o Espírito

vai  se  envolvendo  gradativamente,  é  por  isso  que  o  próprio  O  Livro  dos
Espíritos diz: "Que todos os elementos vão se ligando um a um", não há uma

ligação  total.  Cada  elemento  vai  se  ligando  um  a  um  ao  corpo  que  vai  se
formando gradativamente. É este o instante em que se fala. "concepção ". É este

o momento em que se fala concepção. E nesta situação que se pode entender
"concepção ". Ok?

44.  Todos  os  Espíritos  participam da  preparação do  corpo  espiritual  para  a
reencarnação?

Resposta: -"Somente os Espíritos já mais trabalhados poderão aproveitar esta

"vestimenta";  não  um  Espírito  "qualquer"  que  poderá,  "danificar"  tudo,  que
poderá destruir tudo. E algo importante para análise. Então, neste período de

análise, estes Espíritos que realmente têm consciência para acompanhar, para
também, estar trazendo a sua contribuição no processo que irá se desenvolver.

Ok?

45.  Há  possibilidade  de  um  só  gameta  dividir-se,  por  partenogênese,  e  dar
origem  a  um  indivíduo  com  46  cromossomos?

Resposta: -"Não. Estão querendo já avançar muito. Estão se envolvendo naquela

questão:  "Sois  deuses"  e  com  o  deuses  já  querem  dar  passe  adiantados.  A
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natureza  pode  ser  realizada  assim,  pergunto?  Na  natureza  não  existe  uma
progressão  contínua,  e  relativa,  pergunto?  Na  natureza,  ela  pode  ser

desenvolvida de um momento para o outro? Então, tudo tem que seguir uma
determinada ordem. Isto é ordem, não é indisciplina como o homem, gosta de

fazer.  Perante  as  Leis  Divinas  -  tudo  é  ordem!  Embora  o  homem  possa
acompanhar; mas tudo dentro de um processo de ordem. Deu para entender?

46. No momento não, mas no futuro será viável ao homem criar um ser humano

sem os  componentes  -  macho e  fêmea  -  que  fazem  parte  desta  lei  natural?

Resposta:  -"Veja!  A lei  básica para a  formação de novos corpos,  não é ainda
através do sexo? Não é ainda através dos dois elementos formadores? Não há

necessidade  desses  dois  elementos?  Então,  obviamente,  embora,  esteja  se
descobrindo outras realizações, outras condições, mas ainda a maciça maioria

vai  ainda  necessitar  destas  duas  situações.  Embora  alguns  homens  se
encontrem, na pontinha do iceberg, descobrindo algo inovador, mas isto não é

ainda  o  procedimento  geral  para  toda  a  criação  humana.  Então,  embora  se
possa observar recursos outros,  formas outras  que poderão trazer vida,  mas

isto  é  alguma  coisa  ainda  "pálida  ".  Por  quê?  Porque  a  grande  maioria  da
humanidade  ainda  tem  necessidade  daquela  lei  ainda  material  que  o  Pai

concedeu  a  todo  o  processo  de  criação,  desde o  vegetal  culminando com o
homem.

47. O fato do espermatozóide não participar da formação do clone,  acarreta
problemas  para  o  clonado?  Quais  seriam  estes  problemas?

Resposta:  -"O  espermatozóide  não  participa  de  uma  forma,  direta.  Mas

indiretamente, porquanto já está contido na célula especializada do indivíduo
que vai ser clonado.

48. A questão da ligação de um Espírito humano àque vida em formação ainda
está  sendo examinada  pelo  Mundo Espiritual  já  que ainda  não  se  cogita  de

encarnação  de  Espíritos  em  clones.  Não  é  isto?

Resposta: -"E' isto mesmo. Embora tenhamos dado uma visão mais ampla, de
todo  o  processo  futuro,  de  tudo  aquilo  que  poderá  acontecer  de  toda  esta

situação  abrangente,  isto  é  alguma  coisa  futura.
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49. Sabemos que o Mundo Espiritual  dirige o Mundo Físico.  Sabemos que o

homem  recebe  as  informações,  estas  revelações  e  vai  descobrindo
paulatinamente a  realidade espiritual.  A  pergunta  é:  A clonagem vista  pelos

Amigos  Espirituais  é  um  caminho  para  o  homem  descobrir  a  existência  do
espírito?

Resposta: -"Dentro desta idéia,  o  espírito é alguma coisa,  diríamos melhor,  o

perispírito é alguma coisa que o homem vai começar a descobrir. O homem vai
começar a entender. O homem de ciência vai começar a perceber que além do

corpo físico,  outros elementos não observáveis,  não visíveis,  não detectáveis
existem..  Não  é  um  procedimento  que  diríamos  que  poderia  acontecer

instantaneamente.  Porque o homem tem ainda os  seus  conceitos.  O  homem
ainda tem o seu argumentos. O homem tem ainda a sua vaidade. O homem tem

ainda a sua prepotência.. O homem ainda se acha "senhor absoluto ". O homem
não aceita inclusive a Inteligência Suprema". Então, dentro desta caminhada, vai

depender, única e exclusivamente, do amaciar destes espíritos, estas mentes e
estes  corações,  para  que  depois  possam  ir  pouco  a  pouco  entendendo  e

aceitando.

50. As terapias alternativas que hoje em dia estão em moda, já é o início dessa
mudança de paradigma dos cientistas que já começam a acreditar nas terapias

florais,  na  homeopatia  ...  Tudo  isto  já  é  um  início  de  mudança  desse
pensamento?

Resposta: -"Essa situação é a situação do retornar. Não é uma mudança! E um

retornar!  Porque  é  o  homem,  que  se  afastou.  Porque  o  homem  se  afastou
achando que isto era uma balela. Hoje ele se aproxima, observando: este é o

caminho da  lei  divina.  Estas  descobertas,  estes  elementos,  não  foram  vistos
agora.  Sempre  existiram.  Acompanhando  o  processo  histórico  do  homem,

notamos  que  os  homens  sempre  tiveram,  estas  orientações.  Todas  estas
situações que hoje o homem de ciência — com os seus diplomas, com os seus

anéis — estão aí falando de cátedra, é uma coisa que o homem mais simplório já
sabia.  Observando a questão histórica acadêmica notamos as duas situações,

das duas ciências, das duas medicinas — a Medicina alternativa e a Medicina
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ortodoxa - uma aceitando, por quê? Porque é aquilo que o homem, realmente
quer. O que o homem quer com a clonagem.? Ele quer o quê? O bem estar! Ele

quer o quê? A vida fácil! Ele quer o quê? A vida sem doenças. Ele quer a vida
sem problemas. E por isso que o homem está se deitando na clonagem, ou seja,

agora eu quero corpos maravilhosos. Mas, e suas ações anteriores? Para quem
fica? E seu procedimento anterior a danificar todas as estruturas que lhe foram

oferecidas, para quem fica? Essa é a Lei divina.

 

COMUNICAÇÕES E

ARTES
I - COMUNICAÇÃO: MÍDIA

1)  Nos  dias  atuais,  tem-se  observado uma  verdadeira  guerra  comercial  nos

canais de TV pela penetração da religião nas residências.  A permanecer este
estado de coisas, no amanhã poderemos entender que haverá uma separaçâo de

veículo  na  mídia  por  produtos  diferenciados,  atendendo  à  segmentaçâo
(produtos  comerciais  e  conteúdo  programático)  que  a  religião  está

provocando ?

Os Espíritos Lúcidos e os Benfeitores Nobres não compartem dos métodos que

são apresentados nas televisões com o objetivo de levar a mensagem de vida
eterna aos interessados . . Não se pode divorciar a proposta da religião da ética

de apresentá-la. Somente os meios dignos podem responder pelas realizações
dignificadoras.

Algumas das técnicas que vêm sendo apresentadas, em determinados setores
das  denominadas  religiões  eletrônicas,  ferem  frontalmente  a  qualidade  do

ensino de Jesus às criaturas, que jamais se utilizou de lavagem cerebral ou de
mecanismos  equivalentes  para  atrair  simpatizantes.  A  Sua  autoridade  e  a

profundidade dos conceitos por Ele emitidos, cativavam e despertavam para a
realidade transcendente da vida. Quando faltam esses valores, apelam-se para

os recursos da sugestão, do engodo, do fanatismo e da acusação em nome da
Verdade.
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Igualmente,  a utilização da proposta religiosa para a distribuição e venda de
produtos  terrenos,  com  a  possibilidade  de  enriquecimento  dos  seus  líderes

agride o Evangelho, que preconiza a renúncia aos bens materiais, a superação
das ambições desordenadas que a ganância desenfreada propõe.

2) Considerando-se o imenso poder da mídia em nosso tempo e também o atual
estágio da Humanidade, onde ainda preponderam os vícios sobre as virtudes,

como se dará a evolução conquanto forças antagônicas exerçam total controle
sobre a mídia?

O progresso é inevitável no processo de desenvolvimento da sociedade. O que
hoje se apresenta como desafio ou sonho, amanhã se tornará realidade, abrindo

espaços  para  conquistas  ainda  mais  audaciosas.  O  fanal  do  ser  humano é  a
plenitude.  O  estágio  atual  mesmo  se  apresentando  caótico,  também  revela

extraordinárias conquistas que beneficiam sobremaneira o ser, ampliando-lhe
os horizontes  da vida e diminuindo-lhe inúmeros sofrimentos  que antes  lhe

constituíam verdadeiras tragédias.

Certamente,  no que diz respeito à mídia, vive-se o período da transição e da

conquista de novos valores.

O abuso leva ao cansaço do uso e, por conseqüência, ao abandono do recurso

perturbador.

Desse  modo,  surgem,  a  cada  momento,  propostas  renovadoras  e  realidades

inesperadas que vão  modificando a estrutura da comunicação e  propondo a
melhora das anteriores apresentações,  que já não têm como renovar-se para

manter-se no estágio em que se encontram.

3) Com o surgimento e crescimento de novos meios de comunicação, como por

exemplo as redes de computadores e video-conferências, qual será o destino da
mídia impressa (jornais e revistas) nas próximas décadas?

Não nos encorajamos a fazer futurologia. Não obstante, os periódicos - jornais e
revistas  -  sobreviverão  às  admiráveis  conquistas  da  moderna  comunicação,

facultando  análise  dos  fatos  com  mais  calma  e  possibilidades  amplas  de
reflexão.  Ao  mesmo  tempo,  em  razão  da  facilidade  de  serem  conduzidos,

propiciarão melhor intercâmbio de idéias. Constata-se que, embora o grandioso
progresso  da  Informática  e  demais  ciências  encarregadas  de  simplificar  a
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comunicação, aumenta o número de títulos e a tiragem de periódicos, que se
multiplicam  com  velocidade,  em  tipos,  propostas  culturais  e  áreas  de

informação.  É  provável  que  se  adaptem  a  novas  fórmulas  e  apresentação,
conforme já vem sucedendo.

4)  Nos  dias  atuais  Observamos  de maneira  tímida  nas  novelas  televisivas  a
presença da mensagem espírita,  com conteúdo,  muitas  vezes,  incorreto,  mas

divulgando a mensagem. Como será no amanhã essa participação? Continuará
tímida?

Vivemos sob a inexorável Lei do progresso, e tudo marcha para o equilíbrio e a
perfeição.

A ciência e a tecnologia, embora não aplicadas exclusivamente para o bem, têm
promovido o crescimento do ser humano, elevando-o a pontos culminantes no

seu  processo  de  evolução  cultural,  apesar  de  ainda  não  haver  alcançado  o
patamar moral  superior.  São recursos valiosos  para a  felicidade humana,  ao

lado  de  outras  conquistas  que  vêm  diminuindo  as  dores  e  os  sofrimentos,
proporcionando alegria e discernimento, beleza e paz ...

Acreditamos que, no futuro,  a televisão contribuirá de forma positiva para a
sociedade feliz, quando aqueles que a comandam modificarem a sua visão em

torno da vida e do ser nas suas variadas expressões.

A  televisão,  em  si  mesma,  é  neutra.  O  uso  que  dela  se  faz,  é  que  a  torna

educativa  ou  perniciosa.  Assim,  portanto,  à  medida  que  as  criaturas  se
modifiquem  para  melhor,  sob  o  ponto  de  vista  moral  mais  amplas

possibilidades  serão  aplicadas  para  a  realização dos  objetivos  elevados  que
todos perseguimos.

5)  Como  usar  a  força  dos  meios  de  comunicação,  na  construção  de  uma
sociedade menos massificada?

A  preservação  da  individualização  do  ser  humano  será  sempre  efeito  da
educação em bases de profundo respeito pela criatura e pela sua identidade.

Enquanto prevaleçam os preconceitos e as diferenças de classes na estrutura da
sociedade,  essa,  naturalmente,  estabelecerá  parâmetros  separatistas,

envolvendo  todos  aqueles  que  não  lhe  compartem  as  regalias  em  uma
expressão massificada,  a  fim  de  ser  facilmente  manipulada.  Infelizmente,  os
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meios  de  comunicação  têm  exercido  esse  papel  amputador  dos  valores
individuais e da dignidade pessoal.

A medida que o homem se desenvolva moralmente perceberá que a vida é um
direito à disposição de todos e que lhe cumpre o dever inalienável de auxiliar

aqueles que se encontram em estágio de menor desenvolvimento, a fim de que
possa crescer e contribuir mais vigorosamente em favor do progresso geral.

Para  tanto,  utilizando-se  da  educação  por  intermédio  dos  veículos  de
comunicação que,  sem perderem a sua finalidade informativa,  promotora de

interesses  pessoais  e  de  grupos,  também  contribuirá  para  a  iluminação  das
consciências  e  harmonia  dos  sentimentos  humanos.  As  suas  programações

terão finalidades elevadas, buscando sempre a edificação moral e não apenas a
sensação que nivela os seres pelo inferior: auxiliarão no desenvolvimento das

aptidões inatas - as de natureza divina que jazem no imo dos seres - erguendo-
os para a conquista da sua realidade espiritual.

Assim, é possível uma proposta para programas pelos veículos de comunicação
como fórmula ideal  para a  construção de uma sociedade menos massificada,

menos perturbada.

6) Qual a responsabilidade dos profissionais da comunicação e dos defensores

dos direitos de divulgação?

Graves responsabilidades lhes pesam sobre a consciência. O indivíduo é sempre

o resultado das ações praticadas livremente,  assim como pelos pensamentos
que projeta  no  espaço,  e  que,  hoje  ou  mais  tarde,  retornam ampliados pelo

potencial  da  energia  semelhante  de  que  se  nutrem.  No  que  diz  respeito  à
liberação  dos  costumes,  à  apresentação  das  cenas  de  violência,  de

agressividade,  de  sexo  explícito  e  vícios  que  ultrapassam  os  limites  do
suportável  os  seus  aficionados,  em  nome  da  liberdade  promovem  a

libertinagem,  estimulando  os  instintos  que  deveriam  ser  educados  e
desenvolvendo o cinismo, que pretende substituir a compostura, eliminando a

razão e o discernimento, e a todos reduzindo à condição primária de objetos
para o prazer mórbido.

Educar  é  criar  hábitos  considerados  saudáveis.  Todos  os  costumes  que
pervertem e levam à consumpção, longe se encontram de ter caráter educativo,
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antes  conspirando  contra  os  valores  humanos  e  os  princípios  da  ética  e  da
moral, gerando desordem, fomentando o caos.

7)  É  lícito  ao  Estado  estabelecer  censura  à  divulgação  de  comportamentos
contrários aos princípios morais adorados pela média de sua população?

Ao  Estado  é  lícito  o  dever  de  disciplinar  o  abuso  em  quaisquer  áreas  do
comportamento dos seus cidadãos, estabelecendo Leis compatíveis com o seu

nível de progresso e desenvolvimento. Em um Estado fragilizado pelas licenças
morais,  os  direitos  humanos  derrapam  no  desrespeito  e  as  pessoas  mais

indefesas  -  crianças,  idosos,  enfermos  -  ficam  à  mercê  dos  dominadores  e
exploradores  de  todo  gênero.  A  preservação  dos  valores éticos  deve  estar

presente  em  todas  as  Constituições,  não  apenas  escrita,  mas  sobretudo
respeitada e vivida, estabelecendo-se diretrizes de preservação da dignidade e

da  honra  da  criatura  humana  como  essenciais  à  própria  existência.  Quando
assim  não  ocorre,  as  autoridades  governamentais  perdem  a  compostura,

adotando as mesmas condutas dissolventes daqueles que exploram e aniquilam
a esperança da vida social estabelecendo o retorno do primarismo à civilização,

que facilmente derrapa em guerras lamentáveis, em condutas excêntricas, em
comportamentos de indiferença humana pela própria sociedade.

Não propomos que seja adotada uma conduta semelhante à da média ou da
maioria  da  população,  porque  onde  prevalecessem  a  licenciosidade,  o

despautério, a hediondez, aí teríamos a medida-padrão para o procedimento de
todos ...

As  conquistas  espaciais,  no  macrocosmo,  e  das  micro-partículas,  no
microcosmo,  demonstram  a  presença  da  ordem,  do  equilíbrio  de  um

Pensamento  Causal  e  Ordenador  de  todas  as  coisas,  assim  conclamando  à
harmonia e ao equilíblio, portanto, ponto de partida para a elaboração de um

código  que  regulamente  tudo  aquilo  que  agrida,  que  fira,  que  ultraje,  que
perturbe, que induza ao crime e à decadência, tendo como modelo a harmonia

vigente no Universo e na Vida.

8) O desenvolvimento dos sistemas de comunicação informatizados elimina as

distâncias físicas, as fronteiras dos países e dificulta ou impede a retenção de
informações secretas com segurança. Existe alguma tendência no sentido de se

tornar a vida material semelhante à vida descrita nos planos espirituais?
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Sem dúvida avançamos para a Unidade. Todas as informações, nos diferentes
campos do conhecimento, têm por objeto equipar o homem de esclarecimentos

que  lhe  facultem  o  crescimento  na  direção  de  Deus.  Da  mesma  forma,  as
tecnologias  modernas,  que  objetivam  o  progresso,  são  inspiradas  por

Missionários que se reencarnam com objetivos de aproximar a vida na Terra
àquela que pulsa fora do corpo físico nas esferas espirituais.

Graças aos recursos da Eletrônica e da Física Quântica se pode ter uma idéia das
ondas  e  vibrações  que  compõem  o  mundo  parafísico,  no  qual  os  Espíritos

vivemos.

A existência física se sutiliza cada vez mais, lentamente assemelhando-se à vida

espiritual embora a distância vibratória que ainda as medeia.

9)  Diante  de  tudo  que  temos  visto  pela  Imprensa,  até  onde  chegarão  os

representantes  religiosos  para  arrebanhar  adeptos?  Qual  será  a  reação  das
crianças ao futuro a uma tentativa de formação religiosa seja ela qual for?

Sendo  a  Escola  realmente  leiga,  sem  que  professores  materialistas  e
utilitaristas,  cépticos e amargos,  transmitam suas mensagens pessimistas aos

alunos,  cuidando de cumprir a grade estabelecida,  e  o Lar se encarregue de
orientar  religiosamente  os  seus  membros,  a  propaganda  bombástica  da  fé

eletrônica perderá completamente o sentido, qual ocorre com muitos produtos
apresentados, que embora impressionem pela beleza da embalagem e dos seus

divulgadores,  nunca são adquiridos,  graças  à  má qualidade de que se fazem
portadores.  As  pessoas  menos  esclarecidas  certamente aderirão  à  novidade,

recebendo orientação própria para o seu nível de consciência, por falência de
outros credos que não souberam ou não quiseram conduzir corretamente os

seus fiéis  que ora  os  perdem,  mudando de rotulagem e permanecendo,  não
obstante, castrados, com os instintos freados, de alguma forma menos sujeitos a

deslizes  morais  que,  de  outra  maneira,  seriam  factíveis  de  acontecer.  Há
estágios na evolução da criatura, nos quais o amor ainda não nasceu e o temor

predomina nessa fase, o seu deve ser o deus do medo, da imposição arbitrária, a
sua terá que ser a religião melhor, a salvadora sem muito esforço, a fim de que

através da reencarnações chegue a Deus pelo amor, e à fé, mediante a razão.

II - PROPAGANDA
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10) Atualmente a propaganda tem uma grande credibilidade junto ao público,
até porque existem órgãos de defesa do consumidor que não permitem abusos.

Como  será  a  credibilidade  da  propaganda  junto  ao  público  dos  cenários
futuros?

O  ser  humano  avança  para  a  conquista  da  consciência  lúcida,  portanto,  da
responsabilidade.  O  periodo  do  ludíbrio,  da  marginalidade,  vai  sendo

substituído  pelo  da  razão  e  do  respeito  aos  direitos  alheios,  que  um  dia
dominarão as paisagens do mundo. Assim sendo, cada produto conquistará o

consumidor conforme a sua qualidade, de acordo com o valor que possui, e não
somente pelas apregoadas nas propagandas bombásticas e inautênticas.

Havendo  respeito  pelo  consumidor,  serão  cuidados  mais  a  legitimidade  do
produto e seus conteúdos, independendo da apresentação, da embalagem, às

vezes belas, porém sem corresponderem ao que é divulgado.

11)  Com o  desenvolvimento  da  realidade  virtual  e  o  avanço  da  informática

multimídia, as técnicas de vendas sofrerão mudanças? Como a propaganda será
afetada por estas novas tecnologias?

O progresso é inestancável,  apresentando-se sob vários aspectos e propondo
mudanças,  às  vezes,  radicais,  no  comportamento  das  criaturas  e  nas  suas

atividades.

É  natural  portanto,  que  as  novas  conquistas  da  área  da  comunicação

proponham  mudanças  estruturais  de  técnicas  para  as  vendas.  Já  podemos
observar que as velhas fórmulas de propaganda cederam lugar à velocidade das

informações, modificando completamente os métodos de mercado.

Assim também, à medida que se desenvolver uma área do conhecimento, outra

será aberta para complementação do trabalho que não cessa.

Dessa forma, serão criadas novas técnicas de propaganda, conforme ora sucede,

sempre  baseadas  no  respeito  ao  consumidor,  que  se  torna  cada  vez  mais
exigente,  discernindo  entre  o  que  deve  ou  não  adquirir,  como  efeito  do

conhecimento dos produtos que lhe são apresentados.

II - ARTES - ESTÉTICA
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12) O que define o estilo de cada artista, quer na Música, literatura, pintura,
etc. ?

Cada  Espírito  vê  e  sente  a  Arte  com  as  suas  características  e  expressões
evolutivas,  porquanto,  à medida que o ser progride,  amplia  a capacidade de

perceber  a  beleza  e  senti-la  nas  suas  várias  expressões.  Essa  forma  de
identificação muito pessoal que é resultado da experiência individual expressa-

se  na  aptidão  por  uma  ou  por  outra  manifestação  da  Arte,  bem  como  na
maneira de traduzir o sentimento no instante da sua captação. Colocando a sua

maneira  de  entendimento  e  emoção  cria  o  estilo,  que  se  poderia  chamar  o
legítimo autógrafo colocado naquilo que faz.

13) Quais os gêneros artísticos que mais se aproximam do Belo, do Uno, em se
considerando todos praticados com amor expressividade e devoção?

Toda  manifestação  de  Arte  que  inspira  paz  e  eleva  o  ser,  que  o  estimula  a
progredir e a amar, tornando a vida mais nobre e feliz, traduz o Belo, o Uno, por

ser  emanação do  Seu  Psiquismo.  Na  sua  imensa  diversidade encontramos  a
mesma  magia  e  grandeza,  formando  um  painel  de  unidade,  que  liberta  a

criatura  humana  das  paixões  mais  primitivas,  aproximando-a  da  Fonte
Geradora  de  Vida.  Nenhuma,  no  entanto,  específica,  porquanto,  em  se

considerando  os  vários  estágios  em  que  se  encontram  os  seres  terrestres,
fazem-se necessárias todas as expressões,  a fim de atingir igualmente e sem

distinção os candidatos à aproximação do Incomparável Artista, de Quem tudo
procede. No entanto, a Música, em razão da sua capacidade de penetrar o imo

do ser, graças às suas melodias que arrebatam e sensibiliizam, despertando o
divino no humano, parece ser o veículo que mais aproxima a criatura do seu

Criador...

14) Seria a vida a expressão artística de Deus?

A Vida é emanação do pensamento de Deus que se exterioriza em completa
harmonia, portanto, como forma sublime de Arte.

15) Que tipo de Arte existe no Mundo Espiritual?

Há expressões de estesia nas diferentes Esferas Felizes, que a mente humana

ainda  não  pode  conceber,  nem  o  seu  vocabulário  traduzir.  Mediante  uma
comparação simples pode-se ter idéia da qualidade e tipo de Arte existente na
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Espiritualidade, particularmente naquela onde vivem as Entidades nobres.  Se
observarmos a contribuição do homem primitivo em relação à Arte, mediante

as pinturas rupestres,  e compararmos com as elevadas conquistas realizadas
pelo pensamento hodierno, veremos a distância que medeia entre ambas e a

gradação da beleza em ascensão.

Assim, em relação às elaborações conseguidas no Mundo Espiritual, o homem

terrestre agora estaria na fase rupestre ...

Tenhamos sempre em mente que a Terra é cópia grosseira do mundo espiritual,

entendendo-se, todavia, que existem esferas ainda inferiores onde estagiam os
Espíritos rebeldes e primários que se comprazem no erro e no mal sendo aí,

diferente,  porque  mais  grotescas  as  suas  manifestações  artísticas,  pois  que,
também as existem.

Quando surgem, na Terra,  movimentos artísticos  inovadores e manifestações
especiais  da  Arte,  os  seus  pioneiros  são  Espíritos  elevados  que  se

reencarnaram, para transferir do mundo das causas para o dos efeitos o que há
de belo, nobre e edificante, o mesmo ocorrendo nas mais diferentes áreas do

conhecimento humano.

16)  Pintura  mediúnica  é  Arte?  Traria  ela  alguma  importância  real  para  o

Movimento Espírita, para a Doutrina Espírita?

Da  mesma  forma  que  a  psicografia  e  a  psicofonia,  nas  expressões  da

mediunidade  intelectual  contribuem  valiosamente  para  a  comprovação  da
imortalidade,  ao  lado  de  outras  manifestações  positivas  do  fenômeno

mediúnico, a psicopictografia é recurso nobre de arte para a confirmação da
sobrevivência do Espírito à disjunção molecular do corpo. O estilo do pintor,

suas  características,  sua  mensagem  oferecem  expressivo  contributo  para  a
afirmação da vida após o túmulo,  como também pelo ensejo que oferece de

trazer beleza e harmonia para encanto das criaturas humanas.

A Doutrina Espírita não oferece maior contribuição, tendo-se em vista que a

Codificação  encontra-se  estruturada  e  completa,  não  sendo  a  mediunidade
psicopictográfica que irá aumentar a sua excelente proposta de sabedoria.

O  fenômeno  necessita  da  Doutrina  a  fim  de  se  explicar,  porém  a  Doutrina
dispensa o fenômeno, por ser ela um conjunto de lições profundas e ricas de
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iluminação  e  beleza,  de  que  o  insigne  Allan  Kardec  se  fez  o  incomparável
intermediário.

Assim, o fenômeno confirma a Doutrina e essa elucida-o.

III - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

17) Arte também é Futo de exercícios da criatividade do ser e por isso existiria
como um segmento da Sabedoria Universal em outros mundos?

Sem qualquer dúvida, o exercício é fator de realizações mais belas e perfeitas
em todas as áreas do pensamento. A medida que o homem se exercita, a sua

criatividade se desenvolve por encontrar campo de expansão e realização, como
um prosseguimento do Divino Pensamento nos diferentes mundos do Universo.

18) Todo artista com sua obra estaria realmente reencarnado no seu tempo e
lugar? Muitos perdem-se nos vicios, inquietos pela incompreensão do seu meio,

da sociedade e dizem estar antes do seu Tempo.

Não  existem  acontecimentos  casuais  nas  Leis  Soberanas  que  regem  a  Vida.

Todos nos encontramos no lugar certo, na hora exata. A rebeldia, resultado de
imaturidade espiritual, responde pelas reações do desequilíbrio de cada um que

foge da realidade, procurando mecanismo de autojustificação, a fim de escapar
da  responsabilidade  do  insucesso.  Naturalmente,  em  alguns  casos,  o  artista

precede o seu tempo, a fim de fazer que o progresso avance, sendo ele pioneiro
de novas expressões e condutas.

Os  vícios  não  têm  justificação  que  seja  válida,  porquanto  muitos  heróis  e
artistas,  santos  e  apóstolos,  cientistas  e  pensadores  jamais  encontraram

compreensão dos seus contemporâneos e nem por isso derraparam nas fugas
espetaculares do desequilíbrio e da dependência das paixões primitivas.

O  verdadeiro  artista  não  espera  o  aplauso  imediato.  Ele  sabe  que  está
trabalhando  para  o  futuro  e,  por  isso,  confia  no  que faz,  aguardando que  a

posteridade  considere  o  que  contempla  e  valorize  a  sua  realização.  Quem
aguarda resposta imediata, gratidão e recompensa, ainda transita na faixa do

egoísmo, guindado ao orgulho vão, que entorpece os sentimentos.

19) O Espírito que foi uma artista busca reencarnar-se sempre como artista?
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Não  necessariamente.  A  evolução  do  ser  é  abrangente,  facultando-lhe
experiências  em  várias  áreas  do  conhecimento,  do  comportamento,  da

iluminação.  É  comum,  no  entanto,  ver-se  o  Espírito  que  se  realizou  em
determinado  campo  de  vivência,  retornar  na  mesma  atividade,  de  modo  a

ampliar o espaço das realizações,  não somente plenificando-se,  mas também
favorecendo  a  Humanidade  com  a  visão  mais  ampla  e  profunda  em  torno

daquela conquista.

O artista, em particular, tende a voltar a reencarnar-se no círculo da beleza, mas,

quase sempre em outro gênero de expressão, crescendo na forma de traduzir a
grandeza  e  a  majestade  da  Vida,  que  a  sua  sensibilidade  capta  com  maior

desenvoltura.  Assim,  podemos  identificar,  por  exemplo,  Rafael  Sanzio
renascendo  como  Frederico  Chopin,  transformando  cores  em  sons,  mas

permanecendo vinculado à harmonia.

20) Quais os Espíritos que atuariam ao lado dos artistas?

De  acordo  com  o  idealismo  de  cada  qual  a  Lei  de  afinidades  que  vige  no
universo faz que sintonizem os artistas encarnados com Espíritos semelhantes.

Normalmente, quando se propõem aos objetivos de elevação deixam-se arrastar
pelas vibrações superiores do Mundo Espiritual transcendental, e entram em

sintonia  com  os  mestres  da  Arte,  encarregados  de a  promoverem na  Terra,
ampliando as paisagens do sentimento e da harmonia, da estética e da ventura

nas  mentes  e  nos  corações.  Quando,  porém,  agitados  pelas  paixões
perturbadoras ou objetivando as manifestações do campeonato da insensatez,

tornam-se instrumentos de equivalentes Espíritos que ainda se comprazem no
cultivo das experiências primárias e alucinantes.

Uns  e  outros,  no  entanto,  sempre  que  se  desprendem  temporariamente  do
corpo,  através  do  sono  vão  vivenciar,  de  acordo  com  os  seus  interesses,

experiências na Erraticidade, de onde trazem lembranças que transformam em
mensagens enviadas às criaturas. Nunca faltam, porém, os inspiradores nobres

que os convidam ao crescimento pessoal e da sociedade, já que são portadores
dos  recursos  de  captação  da  harmonia,  com  objetivos  definidos  de

engrandecerem as manifestações artísticas entre os homens.

IV - FILOSOFIA DA ARTE

21) Qual a destinaçâo da Arte no mundo e de que maneira ela evolui?
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A  Arte  tem  como  meta  materializar  a  beleza  invisível  de  todas  as  coisas,
despertando  a  sensibilidade  e  aprofundando  o  senso  de  contemplação,

promovendo  o  ser  humano  aos  páramos  da  Espiritualidade.  Graças  à  sua
contribuição, o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua,

o  enfermo  se  renova,  o  infeliz  se  redescobre,  e  todos  os  outros  indivíduos
ascendem  na  direção  dos  Grandes  Cimos.  A  Arte  permanecerá  no  mundo

assinalando  as  fases  de  progresso  ou  de  tormento  das  criaturas,  porém
oferecendo sempre harmonia e trabalhando os sentimentos elevados.

Desse modo, evolui do grotesco ao transcendental, aprimorando as qualidades e
tendências, que estarão sempre à frente dos comportamentos de cada época.

Lentamente,  e  às  vezes  com  rapidez,  a  Arte  se  desenvolve  alterando  os
conteúdos e melhor qualificando a mensagem de que se faz portadora.

22) As tradições culturais devem ser preservadas ou incentivadas? Ou devem
render-se à adequação de uma nova realidade?

Não se pode nem se deve matar o passado. Seria como destruir o alicerce da
edificação, ameaçando-a de desmoronamento. Da mesma forma, não se pode

abandonar o que a Arte tem para oferecer ao presente, graças ao seu passado.
Pelo contrário, todos os artistas encontraram, nas fontes do ontem, a inspiração

para  as  experiências  do  futuro,  mesmo  quando  alteranndo  as  formas,
discordando e sugerindo novas expressões.

Em cada período, naturalmente, não é a Arte que se lhe adequa mas este que se
adapta  ao  que  ela  vem  realizando  e  promovendo,  pois  que  o  pensamento

sempre precede aos acontecimentos.

23) Quando mais evoluído o planeta, maior seria a sua integraçâo com as Artes?

A medida que o ser se despoja do fardo que o retém atado às paixões,  mais
amplas e sutis se lhe fazem as percepções, facultando-lhe uma captação mais

detalhada e enriquecedora das paisagens e magias do mundo transcendente,
Assim, igualmente, quanto mais evoluído o planeta mais integrado estará com a

Arte sublime que supera as formas e se exterioriza,  deixando de ser estática
para tornar-se vibrante e integrativa, mimetizando aqueles que a contemplam

com o seu conteúdo invulgar. Nessas Regiões Felizes, a Arte é viva, portadora de
calor  e  comunicativa  pela  emoção  que  esparze,  tornando  o  observador

igualmente observado e, portanto, mergulhado na beleza que irradia.
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V - PSICOLOGIA DA ARTE

24) Toda manifestaçâo artística é expressâo do pensamento do próprio artista?

Nem  sempre,  porquanto,  normalmente  o  artista  é  portador  de  grande
sensibilidade psíquica, o que lhe permite sintonizar com outros estetas, que já

se encontram desencarnados, e que anelam por continuarem desenvolvendo a
sua  visão  de  beleza.  Utilizam-se,  desse  modo,  daqueles  que  estão  em

equivalente faixa vibratória e os inspiram, muitas vezes, mediunicamente, qual
o  demonstram  as  biografias  de  inúmeros  deles,  que  declararam  haver  sido

dirigidos enquanto trabalhavam.

25) Como identificar o artista verdadeiro?

O legítimo portador da beleza caracteriza-se pelo conteúdo da mensagem que
expressa,  enriquecendo  a  Humanidade  com  paz,  com  inspiração  e

engrandecimento moral, fazendo que, através da sua manifestação de arte, as
pessoas se encontrem e confraternizem, respeitando-se umas às outras, sem os

apelos às paixões perturbadoras que induzem à violência, ao sexo desvairado,
aos  tormentos  que  desgovernam  as  emoções  com  predominância  das

sensações.

O artista real é missionário de Deus como co-criador junto à Humanidade. A sua

contribuição permanece edificando, mesmo quando ele morre, e não raro, pela
qualidade e profundidade do conteúdo da sua inspiração, que antecipa o futuro,

não é reconhecido como gênio, senão depois da sua morte.

26) A Arte, como lazer de forma geral traz algum benefício às pessoas?

São inegáveis os benefícios que a Arte proporciona às pessoas, particularmente
em forma de lazer e de terapia, porquanto, não somente o trabalho é essencial

ao crescimento  espiritual  como também o repouso,  a  meditação,  o  encontro
consigo  mesmo.  Nesses  momentos,  qualquer  manifestação de Arte  ajuda  no

processo de elevação e libertação do pensamento, conduzindo-o aos cenários
agradáveis da alegria, da paz, da plenificação.

27) Não teria Jesus utilizado o recurso da Arte para sensibilizar a alma humana,
quando passou o seu Evangelho através  de parábolas  com forte  colorido de

histórias fantásticas e elucidativas?
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Na Sua condição de Mestre, Jesus sempre utilizou a Arte de bem apresentar os
Seus ensinamentos, recorrendo à metodologia mais adequada à época em que

viveu, que se apoiava na sabedoria das narrações, ocultando a profundidade dos
Seus ensinamentos na roupagem das parábolas, a fim de preservá-los para o

futuro,  apresentando-os sempre atuais,  conforme o grau de desenvolvimento
cultural  da  sociedade.  Utilizou-se,  desse  modo,  da  pauta  da  natureza,  para

cantar  a  mais  extraordinária  melodia  que  os  ouvidos  humanos  jamais
escutaram.

Inspirados  no  Seu poema  de vida,  inumeráveis  artistas,  através  dos séculos,
imortalizaram em forma, cor e som, a eterna mensagem de amor e de vida que

Ele, Artista Sublime, insculpiu nas consciências.

VI. - SOCIOLOGIA DA ARTE

28) Sabemos que poucos seres humanos na atividade são afeitos aos aspectos
mais sublimados da Arte. Qual seria a consequência, se isso fosse ao contrário?

Seria viver o futuro na atualidade. Cada época se faz caracterizar pelas suas
conquistas e prejuízos, ficando assinalada como lição viva para a posteridade. É

natural que, neste período de trânsito, muitas criaturas ainda se encontrem com
afinidades  direcionadas  para  as  paixões  primitivas  e  suas  expressões,

materializando, na arte o nível evolutivo no qual ainda se demoram. Todavia, a
balbúrdia que se vem instalando no mundo e a confusão de valores em torno da

Arte,  na  sua  multiface,  é  transitório,  passando  ao  porvir  como  página  de
identificação de um período humano paradoxal no qual o ser quase atingiu as

estrelas  e,  não obstante,  permaneceu  durante  algum tempo,  sob o ponto  de
vista moral, em patamar inferior, salvadas, naturalmente, as exceções.

O  progresso  multiplica-se  por  si  mesmo e  sedimenta-se  na  sinuosa inferior,
onde começa a linha ascencional até o ápice, no qual estagia, para novamente

descer, sempre porém, a nível menos baixo do que o imediatamente anterior.

29) Quais contribuições Arte e Religião mutuamente trouxeram no decorrer da

evolução humana? Qual aquela que foi mais influenciada pela outra?

Extraídos os excessos,  que são da natureza humana, na sua fase primária de

desenvolvimento intelecto-moral, ambas, que se confundem nos recuados dias
da pré-história,  ofereceram valiosa contribuição para o processo da evolução
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dos seres.  Nas pinturas rupestres  encontramos o homem primitivo tentando
comunicar-se  graficamente,  deixando  marcas  da  sua  trajetória  no  rumo  do

pensamento pré-mágico, quando começou a sentir as primeiras necessidades
da compreensão das Leis da Vida e do seu Autor. Ali mesmo se iniciou o culto de

adoração às Forças Vivas que o rodeavam, expressando-se de forma grotesca,
porém  traduzindo  o  primeiro  sentimento  de  temor,  já  que  se  encontrava

impossibilitado de amar, governado como se sentia pelo instinto, ainda longe da
razão.  Desse  modo,  ambas  nasceram  quase  simultaneamente  e,  através  da

História, a Religião sempre influenciou a Arte, mesmo quando se lhe opondo,
assinalando cada período com a riqueza das suas inspirações. Sem o apoio da

Religião,  que  sempre  direcionou  o  destino  dos  povos,  de  alguma  forma
amparada pelo Estado,  com exceção do  Cristianismo nos seus  primórdios,  a

Arte  disporia  de  poucos  recursos  financeiros  para  atingir  as  cumeadas  da
beleza que alcançou e hoje, livre das amarras totais do religiosismo, alça vôos

mais audaciosos em busca de outros níveis e mensagens.

30)  Quase  sempre,  todo  artista  necessita  comercializar a  sua  obra  para

sobreviver.  Alguns  tornam-se  milionários.  Como  é  visto  esse  mercado  pelo
mundo espiritual?

Desde  que  não  se  trata  de  uma  realização  eminentemente  mediúnica,
caracterizando-se pelo esforço pessoal daquele que produz a obra de Arte,  é

justo  que  a  possa  dispor  conforme  lhe  aprouver.  Face  ao  encontro  de
compradores, alguns dos quais se tornam mais investidores financeiros do que

admiradores do Belo,  é válido que venda o seu trabalho,  a fim de viver com
dignidade.  Todo  excesso,  no  entanto,  é  prejudicial  e  na  Arte,  em  razão  das

ambições que entram em jogo comercializando-a, e impedindo que os menos
aquinhoados  financeiramente  possam  também  desfrutá-la,  torna-se  uma

conquista lamentável para aqueles que a possuem para deleite exclusivo do seu
orgulho e egoísmo. No passado, geralmente, com poucas exceções, os artistas

viveram  e  desencarnaram  faltos  de  recursos,  especialmente  quando  sua
expressão de Arte não correspondia aos padrões convencionais estabelecidos,

inspirando-se, ainda mais no próprio sofrimento e produzindo incomparáveis
obras que vêm sensibilizando a cultura e a Humanidade séculos em fora.

Espírito Vianna de Carvalho
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CONSOLADOR

PROMETIDO
1 - POR QUE O ESPIRITISMO É O CONSOLADOR PROMETIDO?

RESP.:  Próximo  de  partir  para  a  Espiritualidade  Jesus  promete  aos  seus

discípulos  que  lhes  enviará  um  outro  Consolador,  o  Espírito  da  Verdade,  o
Paracleto, que haveria de ensinar todas as coisas e lembrar o que ele dissera. No

tempo  determinado,  o  Espiritismo  veio  cumprir  aquela  promessa  do  Divino
Mestre, revelando ao homem as leis que regem os fenômenos, antes tidos como

sobrenaturais.  O Espiritismo ou o Consolador Prometido. surge no horizonte
terrestre, em meados do século XIX como Terceira Revelação.

2 - O QUE CARACTERIZA A REVELAÇÃO ESPÍRITA?

RESP.:  A  Doutrina  dos  Espíritos,  como  Terceira  Revelação,  é  o  Cristianismo

Redivivo. A revelação Espírita possui um duplo caráter, visto que, participa, ao
mesmo tempo, da revelação divina e da revelação científica, as duas vias que

levam o homem ao verdadeiro conhecimento. Nas palavras de Karde: "o que
caracteriza  a  revelação  espírita  é  que  sua  origem  é  divina,  que  a  iniciativa

pertence aos Espíritos  e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do
homem".
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RESP.:  A  Doutrina  dos  Espíritos,  como  Terceira  Revelação,  é  o  Cristianismo
Redivivo. A revelação Espírita possui um duplo caráter, visto que, participa, ao

mesmo tempo, da revelação divina e da revelação científica, as duas vias que
levam o homem ao verdadeiro conhecimento. Nas palavras de Karde: "o que

caracteriza  a  revelação  espírita  é  que  sua  origem  é  divina,  que  a  iniciativa
pertence aos Espíritos  e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do

homem".

 

CRIAÇÃO

01 - O QUE SE PODE ENTENDER POR UNIVERSO?

RESP.: Entende-se por Universo os astros e os mundos visíveis ou não, que se

movem no espaço e  tudo o que eles  contem:  seres  animados  e inanimados,
assim como os espaços e os fluidos que o cercam. Conceber-se que o Universo

tinha sido obra do acaso, é o mesmo que aceitar o relógio sem o relojoeiro.

02 - COMO SE FORMAM OS MUNDOS, SEGUNDO A DOUTRINA ESPÍRITA?

RESP.: O universo é obra de Deus. Ninho gerador de toda massa incomensurável,
o Fluido Cósmico Universal era energia a princípio difusa, após concentram-se,

foi-se fragmando aos poucos em miríades de núcleos menores a agigantar-se e
expandir-se  em  nuvens  de  partículas,  que  através  dos  milênios  foram  se

transformando progressivamente em matéria, processo esse que se mantém até
nossos  dias  a  revelar  a  grandeza  de  Deus.  A  condensação  dessa  matéria

espalhada no espaço infinito é que pontilhou-o de sóis, mundos, estrelas, astros,
asteróides e cometas.

03 - COMO SURGIRAM OS SERES VIVOS NA TERRA?

RESP.:  Os  gérmens  responsáveis  pela  formação  dos  seres  vivos  estavam

contidos na Terra em estado latente, aguardando o momento favorável para seu
desenvolvimento. Os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, estavam

no  espaço  em  estado  fluídico,  entre  os  Espíritos  ou  em  outros  planetas,
aguardando a maturação do novo mundo para iniciarem uma nova existência

em um novo mundo.
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04  -  SÓ  A  TERRA  TEM  O  PRIVILÉGIO  DE  SER  HABITADA  POR  SERES
RACIONAIS? FUNDAMENTE.

RESP.: Não. Os Espíritos afirmam e a razão endossa a idéia de que os diferentes
mundos que circulam no espaço são habitados,  a exemplo do que ocorre na

Terra. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser
apropriados ao meio em que têm de viver.

05 - QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DOS DIVERSOS MUNDOS? RESUMA.

RESP.:  As  características  podem  ser:  1ª  -  eles  absolutamente  não  se

assemelham; variam não só entre os diferentes tipos de corpos celestes, como
também variam a sua constituição física. 2ª - não sendo uma só para todos a

constituição  física  dos  mundos,  segue-se  terem  organizações  diferentes  aos
seres que os habitam, apropriadas ao meio onde vivem, do mesmo modo que os

peixes são feitos para viver na água e os pássaros, no ar. 3ª - os mundos mais
distantes do Sol possuem fontes diferentes de luz e calor.

6 - O QUE COMPREENDE O UNIVERSO?

RESP.:  O  Universo  compreende  a  infinidade  dos  mundos  que  vemos  e  não

vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no
espaço e os fluidos que o preenchem.

7 - O UNIVERSO FOI CRIADO, OU EXISTE DE TODA A ETERNIDADE, COM DEUS?

RESP.:  Ele  não  pode  ter  sido  feito  por  si  mesmo;  e  se  existisse  de  toda

eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus.

8 - COMO DEUS CRIOU O UNIVERSO?

RESP.:  Para  me  servir  de  uma  expressão  corrente:  por  sua  vontade.  Nada
exprime melhor essa  vontade todo-poderosa do  que estas  belas  palavras  do

Gênese: "Deus disse: Faça-se a LUz, e a luz foi feita".

9 - PODEMOS CONHECER O MODO DE FORMAÇÃO DOS MUNDOS?

RESP.: Tudo o que se pode dizer, e que podeis compreender, é que os mundos se
formam pela condensação da matéria espalhada no espaço.

10  -  OS  COMETAS  SERIA,  COMO  AGORA  SE  PENSA,  UM  COMEÇO  DE
CONDENSAÇÃO DA MATÉRIA, MUNDOS EM VIAS DE FORMAÇÃO?
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RESP.:  Isso  está  certo;  absurdo,  porém,  é  acreditar  na  sua  influência.  Quero
dizer,  a  influência  que  vulgarmente  lhe  atribuem;  porque  todos  os  corpos

celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos.

11  -  UM  MUNDO  COMPLETAMENTE  FORMADO  PODE  DESAPARECERE  A

MATÉRIA QUE O COMPÕE ESPALHAR-SE DE NOVO NO ESPAÇO?

RESP.: Sim. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos.

12  -  PODEMOS  CONHECER  A  DURAÇÃO  DA  FORMAÇÃO  DOS  MUNDOS;  DA
TERRA, POR EXEMPLO?

RESP.: Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe, e bem louco seria
quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação.

13 - QUANDO A TERRA COMEÇOU A SER POVOADA?

RESP.:  No  começo,  tudo  era  caos;  os  elementos  estavam  fundidos.  Pouco  a

pouco,  cada  coisa  tomou  o  seu  lugar;  então,  apareceram  os  seres  vivos,
apropriados ao estado do globo.

14 - DE ONDE VIERAM OS SERES VIVOS PARA A TERRA?

RESP.: A Terra continha os germes, que esperavam o momento favorável para

desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se, desde o instante em que
cessou a força de dispersão, e formaram os germes de todos os seres vivos. Os

germes  permaneceram  em  estado  latente  e  inerte,  como  a  crisálida  e  as
sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie; então,

os seres de cada espécie se reunirame se multiplicaram.

15 - ONDE ESTAVAM OS ELEMENTOS ORGÂNICOS, ANTES DA FORMAÇÃO DA

TERRA?

RESP.: Estavam por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os Espíritos,

ou em outros  planetas,  esperando a  criação  da  Terra,  para começarem uma
nova existência sobre um novo globo.

16 - HÁ SERES QUE AINDA NASCEM ESPONTANEAMENTE?

RESP.: Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente.  Sois todos os

dias, testemunhas deste fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não
contêm os germes de uma multidão de vermes qu eesperam, para eclodir,  a
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fermentação pútrida necessária  à sua existência? É um pequeno mundo que
dormita e que se cria.

17 - A ESPÉCIE HUMANA SE ACHAVA ENTRE OS ELEMENTOS ORGÂNICOS DO
GLOBO TERRESTRE?

RESP.: Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem
foi feito do limo da terra.

18 - PODEMOS CONHECER A ÉPOCA DA APARIÇÃO DO HOMEM E DE OUTROS
SERES VIVOS SOBRE A TERRA?

RESP.: Não; todos os vossos cálculos são quiméricos.

19  -  SE  O  GERME  DA  ESPÉCIE  HUMANA  ESTAVA  ENTRE  OS  ELEMENTOS

ORGÂNICOS  DO  GLOBO,  POR  QUE  OS  HOMENS  NÃO  MAIS  SE  FORMAM
ESPONTANEAMENTE, COM EM SUA ORIGEM?

RESP.: O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus; mas podemos
dizer  que  os  homens,  uma  vez  dispersos  sobre  a  Terra,  absorveram  em  si

mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo
as leis  de reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies  de seres

vivos.

20 - DE ONDE VÊM AS DIFERENÇAS FÍSICAS E MORAIS QUE DISTINGUEM AS

VARIEDADES DE RAÇAS HUMANAS NA TERRA?

RESP.: Do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas

crianças  da  mesma  mãe,  que,  educadas  uma  longe  da  outra  e  de  maneira
diferente, não se assemelhassem em nada quanto ao moral.

21 - O HOMEM APARECEU EM MUITOS PONTOS DO GLOBO?

RESP.: Sim, e em diversas épocas, e é essa uma das causas da diversidade das

raças; depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas, e aliando-se os de
uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos.

22 - ESSAS DIFERENÇAS REPRESENTAM ESPÉCIES DISTINTAS?

RESP.: Certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades

do mesmo fruto acaso não pertencem à mesma espécie.
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23 - SE A ESPÉCIE HUMANA NÃO PROCEDE DE UM SÓ TRONCO, NÃO DEVEM
OS HOMENS DEIXAR DE CONSIDERAR-SE IRMÃOS?

RESP.:  Todos  os  homens  são  irmãos  em  DEUS,  porque  são  animados  pelo
espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar a palavra ao pé da

letra.

CRIANÇA

1  -  O  ESPÍRITO  DE  UMA  CRIANÇA  MORTA  EM  TENRA  IDADE  É  TÃO

ADIANTADO COMO O DE UM ADULTO?

RESP.: Às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores

experiências, sobretudo se progrediu.

2 - O ESPÍRITO DE UMA CRIANÇA PODE ENTÃO SER MAIS ADIANTADO QUE A

DO SEU PAI?

RESP.: Isto é bastante frequente; não o vedes tantas vezes na Terra?

3 - O ESPÍRITO DA CRIANÇA DA CRIANÇA QUE MORRE EM TENRA IDADE, NÃO
TENDO PODIDO FAZER O MAL, PERTENCE AOS GRAUS SUPERIORES?

RESP.: Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas
que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se

havia adiantado.

4 - POR QUE A VIDA SE INTERROMPE COM FREQUÊNCIA NA INFÂNCIA?

RESP.:  A  duração  da  vida  da  criança  pode  ser,  para  o  seu  Espírito,  o
complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é

frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais.

5  -  EM  QUE  SE  TRANSFORMA  O  ESPÍRITO  DE  UMA  CRIANÇA  MORTA  EM

TENRA IDADE?

RESP.: Recomeça nova existência.
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CRIANÇA
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RESP.: Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas
que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se

havia adiantado.

4 - POR QUE A VIDA SE INTERROMPE COM FREQUÊNCIA NA INFÂNCIA?

RESP.:  A  duração  da  vida  da  criança  pode  ser,  para  o  seu  Espírito,  o
complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é
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5  -  EM  QUE  SE  TRANSFORMA  O  ESPÍRITO  DE  UMA  CRIANÇA  MORTA  EM

TENRA IDADE?

RESP.: Recomeça nova existência.

DEUS

1 - COMO SE PODE CONCEITUAR DEUS?

RESP.  Deus  é  a  inteligência  suprema  e  causa  primária  de  todas  as  coisas.

OBS.: Deus é eterno, único, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom.
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2 - COMO ENTENDER A NECESSIDADE DA REENCARNAÇÃO?

Resp. Devido a Deus ser soberanamente justo e bom, é que se funda o princípio

da  reencarnação.  Se  todos  tendemos  à  perfeição,  Deus  nos  proporciona  os
meios  de  conseguí-la,  com  as  provas  da  vida  corpórea.  É  então  que  nos

depuramos, submetendo-nos, condição necessária da evolução do Espírito, sem
a qual permaneceríamos estacionários.

3 - ONDE SE PODE ENCONTRAR DEUS?

O próprio Universo ofereceu evidências materiais acerca da existência de Deus.

Em nossa consciência,  estão inscritas as suas leis infinitamente perfeitas. E o
sentimento  inato  de sua existência,  que trazemos  no  coração,  é  a  marca  do

obreiro em sua obra. "Ora, vede a obra e procarai o autor", sentenciou o espírito
da Verdade. Deus está em todos os lugares.

4 - A FORMAÇÃO PRIMÁRIA DAS COISAS É OBRA DO OCASO? COMENTE.

RESP.: Vê-se assim que a Doutrina Espírita define Deus a partir do princípio da

causalidade segundo o qual Deus constitui o fundamento que torna possível o
mundo e os seres.

5 - CONHECER DEUS É TÃO SOMENTE UMA QUESTÃO DE FÉ?

RESP.: A partir deste conceito, Deus deixa de ser tão somente uma questão de fé,

para  revelar-se,  de  forma  racional,  na  Inteligência  que  rege  as  formas  da
natureza.

6 - PODEMOS DEFINIR DEUS COMO SENDO O INFINITO?

RESP.: Ao buscar definir Deus, porém, é muito comum ao entendimento humano

associá-lo à visão de algo que lhe permanece desconhecido e portanto, à noção
de infinito. No entanto, esclarecem os Espíritos que Deus como sendo o infinito

e tomar o atributo de uma coisa ainda não conhecida, por outra que, também
não o é.

7 - EM QUE AXIOMA FUNDAMENTA-SE O CONCEITO ESPÍRITA DE DEUS?

RESP.: A Doutrina Espírita fundamenta a concepção de Deus a partir do axioma:

Não  há  efeito  inteligente  sem  causa  inteligente,  e  à  grandeza  do  efeito
corresponde  a  grandeza  da  causa.  O  universo  mostra-se  organizado
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inteligentemente  em  todas  as  suas  dimensões.  Seria  absurdo  supor  que  a
inteligência da estrutura universal fosse resultado de um simples acaso.

8 - QUAIS SÃO OS ATRIBUTOS DE DEUS?

RESP.:  1°  -  Deus  é  eterno;

2°  -  É  imutável;
3°  -  É  imaterial;

4°  -  É  único;
5°  -  É  Todo-poderoso;

6° - É soberanamente justo e bom.

9  -  SOB  QUE  ASPECTO  O  PANTEÍSMO  PODE  SER  CONSIDERADO  UMA

CONCEPÇÃO MATERIALISTA DE DEUS?

RESP.:  Deus define-se,  portanto, especificamente pelas suas qualificações,  e a

prova de sua existência está no princípio da causalidade, segundo o qual Deus
que torna  possível  o  Universo  e  os  seres.  No entanto,  não  se  deve  por  isso

compartilhar da opinião de que todos os seres e corpos do Universo seriam
partes da divindade, tal qual afirma o Panteísmo.

10 - O QUE SIGNIFICA AMAR DEUS NA VISÃO ESPÍRITA?

RESP.:  Amar  a  Deus  é  uma  lei  natural,  mas  essa  ligação,  porém,  dá-se  em

pensamento, em sentimento, através da prece, da adoração e da doação de si.
Mas não se restringe a um templo, mas se dá na intimidade de cada indivíduo.

Então adorar em espírito consiste em uma ligação interior com Deus a partir de
uma consciência espiritualizada. A verdadeira adoração é aquela que busca a

identificação com Deus em essência, pela consciência dessa essência divina em
si mesmo e no próximo.

11 - O QUE DEVEMOS ENTENDER POR INFINITO?

RESP.:  Aquilo  que  não  tem  começo  nem  fim;  o  desconhecido;  todo  o

desconhecido é infinito.

12 - PODERÍAMOS DIZER QUE DEUS É INFINITO?

RESP.:  Definição  incompleta.  Pobreza  de linguagem dos homens,  insuficiente
para definir as coisas que estão além da sua inteligência.

13 - ONDE PODEMOS ENCONTRAR A PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEUS?
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RESP.: Num axioma que aplicais às vossas ciências: "Não há efeito sem causa.
Procurai  a  causa  de  tudo  o  que  não  é  obra  do  homem,  e  vossa  razão  vos

responderá.

14 - QUE CONSEQUÊNCIA PODEMOS TIRAR DO SENTIMENTO INTUITIVO, QUE

TODOS OS HOMENS TRAZEM CONSIGO, DA EXISTÊNCIA DE DEUS?

RESP.: Que Deus existe; pois de onde lhes viria esse sentimento, se ele não se

apoiasse em nada? É uma consequência  do princípio de que não efeito sem
causa.

15  -  O  SENTIMENTO  ÍNTIMO  DA  EXISTÊNCIA  DE  DEUS,  QUE  TRAZEMOS
CONOSCO,  NÃO  SERIA  EFEITO  DA  EDUCAÇÃO  E  O  PRODUTO  DE  IDÉIAS

ADQUIRIDAS?

RESP.:  Se  assim  fosse,  por  que  os  vossos  selvagens  também  teriam  esse

sentimento?

16  -  PODERÍAMOS  ENCONTRAR  A  CAUSA  PRIMÁRIA  DA  FORMAÇÃO  DAS

COISAS NAS PROPRIEDADES ÍNTIMAS DA MATÉRIA?

RESP.: Mas, então, qual será a causa dessas propriedades? É sempre necessária

uma causa primária.

17 - QUE PENSAR DA OPINIÃO QUE ATRIBUI A FORMAÇÃO PRIMÁRIA A UMA

COMBINAÇÃO DA MATÉRIA, OU SEJA, AO ACASO?

RESP.: Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar o acaso com

um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso?

18  -  SE  NÃO  PODEMOS  COMPREENDER  A  NATUREZA  ÍNTIMA  DE  DEUS,

PODEMOS TER UMA IDÉIA DE ALGUMAS DE SUAS PERFEIÇÕES?

RESP.: Sim, de algumas. O homem compreende melhor, à medida que se eleva

sobre a matéria; ele as entrevê pelo pensamento.

19 - DEUS CONCEDE O FAVOR A QUE CHAMAMOS GRAÇA?

RESP.: São tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o
espírito, em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou

invisível, para sentirmos, em torno de nós, uma aluvião de graças. O favor divino
porém,  como  o  homem  pretende  receber  no  seu  antropomorfismo,  não  se
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observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca
humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem

inferior.
A  alma,  aqui  ou  alhures,  receberá  sempre  de  acordo  com  o  trabalho  da

edificação de si mesma. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as
belezas do seu céu.  E tal  seja o seu procedimento, acelerando o processo de

evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na Lei, em seu favor, pois
a Lei é uma só e Deus o seu Juiz Supremo e Eterno.

20  -  EM  O  LIVRO  DOS  ESPÍRITOS,  ALLAN  KARDEC  ABORDA  COMO  TEMA
INICIAL A EXISTÊNCIA DE DEUS. ALGUMA RAZÃO ESPECIAL?

RESP.: Deus é a idéia primeira, a base de nossas convicções religiosas e de nossa
orientação moral. Sem um Criador com objetivos definidos para a Criação, sem

uma meta a alcançar, a Vida perde o sentido.

21 - A EXISTÊNCIA DE DEUS É UM PRINCÍPIO DE FÉ, UMA IDÉIA RELIGIOSA.

NÃO COMPROMETE A RACIONALIDADE EM QUE SE SITUA O ESPIRITISMO?

RESP.:  O objetivo da Doutrina é exatamente dar à crença uma substância  de

racionalidade,  como  bem  exprime  o  próprio  Codificador  na  máxima:  Fé
verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas.

Kardec instituiu o princípio da fé racional.

22  -  PESQUISAS  CONSTATAM  QUE  PERTO  DE  CEM  POR  CENTO  DOS

BRASILEIROS  ACREDITAM  EM  DEUS,  NA  SOBREVIVÊNCIA  DA  ALMA  E  NAS
CONSEQUÊNCIAS  DAS  AÇÕES  HUMANAS.  ESSA  CRENÇA  PARECE  NÃO

REPERCUTIR  EM  SEU  COMPORTAMENTO.  PREVALECEM  MENTIRAS,
TRAIÇÕES, ADULTÉRIOS, CORRUPÇÃO, VÍCIOS, ISSO SEM FALAR DOS QUE SE

DEDICAM AO CRIME. COMO EXPLICAR ESSA CONTRADIÇÃO?

RESP.: A crença em Deus é algo superficial, distante para o homem comum. A

própria noção de que há uma justiça divina, que premia os bons e castiga os
maus, não chega a repercutir no comportamento dos religiosos.

23  -  O  ESPIRITISMO  CONSEGUE  SUPERAR  ESSE  DESCOMPASSO  ENTRE  A
CRENÇA E A VIVÊNCIA?

RESP.: Sem dúvida. Num primeiro momento, a Doutrina racionaliza a idéia de
Deus, a partir da resposta do mentor espiritual a Kardec, na questão número 4:
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podemos  provar  a  existência  de  Deus  considerando  que  não  há  efeito  sem
causa.  O  Universo  é  um  efeito  inteligente.  Forçosamente,  tem  uma  causa

inteligente.

24 - E NUM SEGUNDO MOMENTO?

RESP.: Mostra-nos de forma clara e objetiva como é a Vida Espiritual e o que nos
espera,  se  não  atendermos  à  ordem  universal,  disciplinando  nosso

comportamento.

25 - PARECER NÃO HAVER ESPAÇO ENTRE OS CIENTISTAS PARA A IDÉIA DE

UM  CRIADOR.  CONCEBEM  QUE  O  UNIVERSO  CONSTRUIU-SE  A  SI  MESMO,
ATENDENDO ÀS LEIS QUE O REGEM?

RESP.:  Incrível  que  pessoas  tão  inteligentes  desenvolvam  raciocínios  tão
simplistas! Se o Universo criou-se a si mesmo, atendendo às leis que o regem,

quem  fez  essas  leis,  quem  as  sustenta,  quem  as  faz  funcionar?  Como  dizia
Tomas de Aquino, se tudo é movimento na Vida Universal, desde o verme que

nas profundezas do solo o fertiliza, aos mundos que se equelibram no espaço,
forçosamente há um motor parado, que sustenta essa movimentação. Por isso

Voltaire, não obstante sua irreverência, proclamava: Se Deus não existisse seria
preciso inventá-lo.

26 - COMO É DEUS, SOB O PONTO DE VISTA ESPÍRITA?

RESP.: O Deus mostrado pelo Espiritismo é o mesmo pai generoso revelado por

Jesus, que aponta caminhos acenando-nos com um glorioso porvir.

27  -  TRADIÇÃO  RELIGIOSA  SUGERE  UM  PAI  À  MODA  DE  MOISÉS.

MISERICORDIOSO  COM  AQUELES  QUE  O  OBEDECEM,  NÃO  VACILA  EM
CASTIGAR  COM  REQUINTES  DE  CRUELDADE  OS  DESOBEDIENTES.  É  ASSIM

PARA O ESPIRITISMO?

RESP.:  Deus  não  castiga  ninguém.  O  suposto  castigo  divino,  quando  nos

transviamos  é  apenas  uma  reação  da  nossa  própria  consciência.  Fomos
programados  para  o  Bem.  Quando  nos  envolvemos  com  o  mal  é  como  se

agredíssemos a nós mesmos, habilitando-nos a sofrimento regeneradores.
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DIREITO
CIVIL

O DIREITO DE PROPRIEDADE

1) Sendo o solo uma dádiva de Deus, é lícita a sua retençâo improdutiva em
nome do direito de propriedade?

O  homem  somente  é  dono,  proprietário,  daquilo  que  pode  conduzir,  que
permanece com ele após o fenômeno da morte física. Tudo mais quanto lhe é

concedido,  torna-o  mordomo,  de  cujo  uso  deverá  prestar  contas  quando  se
libertar do vaso carnal.

Leis injustas, filhas espúrias do materialismo, foram elaboradas para privilegiar
alguns  indivíduos,  em  prejuízo  da  grande  maioria  que  geme,  sofrendo  ao

abandono.

Nas  civilizações  greco-romanas  a  terra  era  de  propriedade  do  Estado,  que

passou  a  doá-las  aos  seus  membros,  de  início  para  serem  preservadas  as
tumbas dos mortos e, lentamente, à medida que o egoísmo nelas descobriu uma

fonte  para  o  aumento  da  fortuna,  começou  a  elaborar  medidas  e  leis  de
propriedade para os privilegiados,  dando início aos latifúndios injustificáveis

numa sociedade, na qual ainda se morre de fome e ao desabrigo.

2)  A  melhor  distribuiçâo  da  propriedade  rural  pode  reduzlr  a  miséria  e  o

desajuste social?

Não apenas a distribuição da propriedade rural poderá reduzir a miséria e o

desequilíblio social mas também um cuidadoso programa de fixação do homem
à terra, isto é, oferta de condições de dignidade para que ele possa produzir, tais

como sementes,  infra-estrutura social  através de Escolas,  assistência médico-
odontológica,  meios  de  transporte  e  recursos  outros  da moderna  tecnologia

para trabalhar o solo, fazendo-o produzir.

O simples ato de doar a terra, em regiões distantes dos centros urbanos, sem

qualquer tipo de assistência,  de  forma alguma irá  minimizar ou modificar a
situação vigente de pobreza no meio rural

3) O uso adequado da terra dirigido para a produção de alimentos afastaria o
fantasma malthusiano?
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Naturalmente,  a utilização justa das  terras,  aplicando-as para a produção de
alimentos, diminuiria grandemente os fatores da miséria econômica, da fome,

do desemprego,  criando uma  sociedade menos egoísta,  na  qual  apenas  uma
minoria irrisória desfruta dos bens da fortuna, em detrimento de centenas de

milhões de necessitados. Seria essa uma maneira de minimizar a angústia que
se  deriva  da  falta  de  alimentos  e  que  responde  pela  morte  de  verdadeiras

multidões dizimadas pela  indiferença social.  No entanto,  o  caos malthusiano
somente  será  afastado  quando  os  homens  compreenderem  que  o  sexo

encontra-se a serviço da vida e não esta à sua disposição.

A  disciplina  sexual  a  paternidade  e  a  maternidade  responsáveis,  um  digno

planejamento familiar realizado em bases éticas serão os instrumentos hábeis
para diminuir o crescimento geométrico da população, enquanto a produção de

alimentos se dá através de um crescimento aritmético.

DIREITO INTERNACIONAL

4)  A  comunidade  internacional  tem  demonstrado  grande  preocupação  em
incluir em suas legislações, dispositivos de proteção ao meio ambiente. Pode o

homem legislar em sentido contrário às Leis da Natureza ?

Pode,  mas  não  deve,  porque  todo  atentado  à  Lei  natural  resulta  em

conseqüências imprevisíveis para aquele que assim se comporta.

Observando-se os abusos perpetrados contra a Ecologia, perturbando a fauna e

a flora, contaminando os rios, mares e oceanos, a camada de ozônio, verificamos
que o homem já é a vítima de si mesmo face ao desrespeito à Natureza e às suas

Leis.

Todo abuso,  portanto,  que se  pratique,  em qualquer  área da vida,  os  efeitos

voltam-se contra aquele que o desencadeou.

É conveniente, portanto, que se estabeleçam Leis de proteção à vida em todas as

suas  expressões,  e  que  as  mesmas  sejam  respeitadas,  aplicando-as  com
severidade  contra  aqueles  que,  alucinados,  egoístas  e  imprevidentes,

contribuam para a perturbação da ordem e do equilíbrio que vigem em toda
parte.

5) É possível a sociedade produzir uma legislação supranacional de proteção ao
planeta?
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Não apenas é possível  como se torna uma necessidade urgente,  porquanto o
planeta estertora, aguardando soluções imediatas, a fim de serem minimizados

os danos já causados, evitando-se outros que somente irão complicar a situação
vigente,  prejudicando  todos  os  povos,  uns  antes  dos  outros,  porém  todos

incursos  nas  mesmas  conseqüências  da  insânia  que  grassa  em  governos
irresponsáveis e indivíduos gananciosos.

Felizmente,  já  se  reúnem  alguns  governantes  mais  sensatos,  procurando
estabelecer  um  programa  de  preservação  da  Natureza,  qual  ocorreu  no

Encontro Internacional, que teve lugar na cidade do Rio de Janeiro, no ano de
1992 (ECO/92.) Embora as providências não tivessem recebido consideração

posterior para se tornarem realidade, já foi possível  constatar a preocupação
geral ante as ameaças que pairam sobre as Nações,  exigindo Leis sérias e de

caráter comum para todos os povos.

6) Como o Direito poderia tutelar; de forma eficaz, o meio ambiente?

Estabelecendo códigos de respeito à vida e preservação da Natureza, copiando
as próprias Leis que regem o Universo - as naturais - que se exteriorizam do

Divino Pensamento.

A Lei  de amor é a mais sábia de todas,  porquanto através desse sentimento

criador e mantenedor da vida se apresentam as demais, que devem ter como
modelo o bem geral e o progresso de todos os seres, sem distinção de raça, de

religião ou de posição social.

Os direitos e os deveres que deverão vicejar no organismo social terão que ser

sempre  iguais  para  todos,  facultando  o  desenvolvimento  dos  valores  que
dormem  latentes  nas  criaturas.  Assim  teremos,  no  amor,  a  diretriz  para  o

Direito  estabelecer  um  código  de  preservação  da  vida  e  do  planeta,  que
merecerá o respeito dos indivíduos em toda parte.

7) Como poderá atuar esse eventual Direito Internacional diante das soberanias
dos Estados?

Estabelecido o Código de respeito à vida e de preservação da Natureza, seria
programada  uma  Organização  de  vigilância  em  torno  da  observância  dos

dispositivos  de  defesa  do  planeta,  utilizando-se  dos  recursos  da  moderna
informática  por  meio  de  radares  e  satélites  de  controle,  que  registram  os
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atentados perpetrados, aplicando-se medidas severas e punitivas naqueles que
lhe desobedecessem os Artigos.

Quando  fosse  firmado  o  Código,  os  países  membros  se  comprometeriam  a
submeter-se  à Organização de vigilância,  aceitando as  suas determinações  e

programas renovadores,  já  que a  Entidade estaria formada por membros de
diferentes Nações com equivalência de direitos e de deveres.

DIREITO TRABALHISTA

8) A autorização representa risco de desemprego? Como proteger o trabalhador

do desemprego, sem privar a sociedade da evolução tecnológica?

Quando  se  logre,  na  Terra,  uma  sociedade  justa,  as  atividades  que  forem

desativadas,  cedendo  lugar  às  novas  conquistas  da  tecnologia,  abrirão
automaticamente outros espaços de trabalho para o homem, a fim de que o

desemprego, gerando a ociosidade e o crime, não prolifere na consciência, nem
na conduta geral.

A automação é conquista nobre do Espírito, que descobre a desnecessidade dos
trabalhos pesados, por já haver atingido um patamar de lucidez e de realização

que dispensa o desgaste físico, as horas exaustivas de labor, utilizando-se mais
da inteligência do que dos músculos para o ganha-pão diário.

Indispensável  que,  desde  logo,  sejam  tomadas  providências  para  que  os
trabalhadores  se  equipem  dos  instrumentos  hábeis  para  atendimento  das

necessidades que a tecnologia estabelece.

À medida que o homem se capacita para o trabalho, menos penoso se lhe torna

o afã, facultando-lhe tempo e disposição para usufruir dos benefícios que a vida
proporciona mesmo na Terra.

9) Quais serão as novas atividades profissionais a partir de meados do próximo
século? Realmente,  os homens trabalharão em escritórios montados em suas

próprias casas?

Caso isso viesse a acontecer, seria uma forma de caos social, porque a criatura

necessita do convívio com outra criatura, o que lhe é salutar, na conquista dos
valores morais e espirituais indispensáveis à vida feliz.
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É provável que haja mudanças, conforme tem ocorrido em todas as épocas, já
que  os  recursos  aplicáveis  para  o  bem  geral  estão  em  processo  de

transformação.  No  entanto,  sempre  haverá  a  presença  de  grupos  sociais  e
gerenciais,  de  executivos  e  trabalhadores  em  lugares  próprios  para  o

desempenho das suas tarefas, mantendo o intercâmbio vital, sem o qual a vida
deperece.

Confiamos  que  os  indivíduos  crescerão  em  ciência,  tecnologia  e  moral,
aproximando-se mais ao invés de evitarem o contato, qual hoje ocorre em razão

da  violência  urbana,  dos  prejuízos  com  o  trânsito,  das  dificuldades  dos
relacionamentos humanos em uma fase egoísta do processo de evolução dos

seres  e  do  planeta  terrestre. 

Espírito Vianna de Carvalho

 

DIREITO
PENAL

1)  A  atual  legislação  penal  do  país,  contendo  figuras  delituosas,  como  o

adultério e a sedução, não necessita de reforma? E o aborto,  afinal,  deve ser
penalizado?

Consideramos que os crimes do adultério e da sedução mereçam penalidades
compatíveis com o grau de prejuízos causados àqueles que ficaram dilacerados

moralmente,  marchando, não raro, para os transtornos neuróticos,  psicóticos
ou até mesmo rumando para o homicídio ou para o suicídio. É natural que os

responsáveis  por  esses  danos  graves  sejam  imputados,  levados  a  penas
reparadoras dos males proporcionados às suas vítimas.

Desde que o indivíduo não se sabe conduzir de maneira digna, respeitando os
Códigos  de  Leis  morais  que  regem  as  Nações,  seja  passível  de  punições

reeducadoras, a fim de poder retornar ao meio social quando resgatado o crime,
não mais perturbando a sociedade.

No que diz respeito ao aborto,  aqueles que o praticam cometendo um crime
hediondo - com exceção do aborto para salvar a vida da gestante - fazem jus a

penas específicas, por se assenhorearem do direito à vida, interrompendo-a nos
seres  indefensos.  Todavia,  é  necessário convir  que essa  penalidade deve ser
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aplicada  tendo-se  em  vista  a  reeducação  do  criminoso,  não  como  forma  de
vingança  da  sociedade,  que  descarrega  os  próprios  conflitos  naquele  que

delinqüe.

2) Não tem a mulher direito sobre a vida do ser que traz no ventre, já que é

parte do seu corpo?

O direito de dispor da vida pertence a Deus, que é o seu Autor. Em momento

algum,  ninguém  pode  pretender  direcionar  a  vida  para  a  morte.  No  caso
específico,  a  mulher  é  cor-criadora,  não  lhe  cabendo,  em  hipótese  alguma,

abortar o ser que alberga no seio. Certamente, quando a sua vida estiver em
perigo,  compreende-se  que  seja  necessário  interromper  aquela  que  está  em

formação,  porquanto,  em  equilíbrio,  a  matriz  poderá  ensejar  uma  nova
fecundação, portanto, uma nova reencarnação.

Dessa forma, abortar em outras circunstâncias provocadas, nunca!

3)  As  diversas  sociedades  do  planeta  têm  observado  um  aumento

surpreendente de adolescentes e até mesmo de crianças envolvidos em crimes.
A  legislação  penal  aplicável  às  crianças  e  adolescentes  deve  ser  idêntica  à

estabelecida para os adultos?

A criança, que inspira ternura e amor, não obstante o período de infância que

atravessa, é um Espírito vivido e quiçá experiente que traz, das reencarnações
passadas, as conquistas e os prejuízos que foram acumulados através do tempo.

No entanto, a criança e o adolescente, quando delinqüem, devem receber um
tratamento especial, porquanto o discernimento e a lucidez da razão ainda não

lhes  facultam a  capacidade de saber o  que é  certo  e  o  que é  errado,  sendo
facilmente  influenciados  para  esta  ou  aquela  atitude.  Como  conseqüência,

devem ser-lhes aplicadas legislações próprias, compatíveis com o seu nível de
crescimento intelectual e moral.

A  preocupação  precípua,  no  entanto,  deverá  ser  sempre  a  de  educar,
oferecendo-se  os  recursos  necessários  para  que  sejam  evitados  muitos  dos

delitos que ora ocorrem na sociedade ainda injusta.

Quando, porém, acontecer-lhes o desequilíbrio, é necessário que se tenha em

mente  sua  reeducação,  evitando-se  piorar-lhes  a  situação,  assim
transformando-os  em  criminosos  inveterados,  em  razão  da  promiscuidade
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vigente nos Institutos Penitenciários e nos Presídios comuns ora superlotados,
e quase ao abandono.

4)  Os Benfeitores  da Humanidade,  em O LIVRO DOS ESPÍRITOS,  na  questão
número 618, respondendo sobre a diversidade das Leis divinas para mundos

diferentes, falaram que elas são apropriadas ao grau de adiantamento dos seres
que os habitam, interrogamos: Com as leis civis, em nosso país, a Constituição

admite que todos são iguais perante a Lei, ainda que formalmente, e a justiça
aplica  penas  iguais.  no  seu  cumprimento  a  todos  os  condenados,  embora

vigente  o  princípio  da  individualização  da  pena.  Não  se  pratica  lastimável
injustiça contra os pobres de corpo e de espírito?

Certamente que sim.

Entendemos que todos são iguais perante a Lei, no que diz respeito à conduta,

não cabendo a ninguém o direito de desrespeitá-la. Aplicar-se, porém, a mesma
penalidade a indivíduos moral e intelectualmente diferentes, não deixa de ser

lamentável injustiça por motivos óbvios.

O grau de responsabilidade é correspondente ao nível de conhecimento cultural

e  ético-moral  do  indivíduo.  Não  se  pode  culpar,  insensatamente,  com  os
mesmos  agravantes  o  ignorante  e  o  culto,  o  homem  primário  e  o  social,  o

indivíduo  saudável  e  o  enfermo  psíquico,  devendo  existir  códigos  que
correspondam  aos  diferentes  níveis  de  cultura  e  moralidade  nos  quais

transitem esses mesmos seres.

Nos mundos onde predominam o amor e a justiça, conforme responderam os

Espíritos  Nobres  a  Allan  Kardec,  há  legislação  própria  para  cada  tipo  de
conduta, em relação aos diferentes graus de progresso.

5)  O  homem  moderno  tem  observado  condutas  criminosas  em  diversos
segmentos sociais. Há criminosos ignorantes e os há portadores de elevado grau

de instrução. O Direito atual  dispõe de condições de oferecer um tratamento
desigual aos intelectualmente desiguais?

Como  critério  de  justiça,  não  se  pode  considerar  passível  de  receberem  a
mesma punição, aquele que é intelectualmente bem formado e o outro que não

granjeou orientação moral, nem experimentou a formação intelectual. Ademais,



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

as circunstâncias nas quais ocorre o crime contribuem para o estabelecimento e
a aplicação de pena compatível.

O  Direito  possui  condições  de  oferecer  tratamento  correspondente  ao  nível
intelectual do delinqüente, mediante análise psiquiátrica e psicológica a que o

mesmo deverá ser submetido.

A ignorância é fator responsável por muitas aflições e misérias que visitam a

criatura humana,  abrindo  espaço para  crimes  inomináveis  naqueles  que lhe
padecem  o  jugo,  embora  se  observem  ocorrências,  igualmente  perversas  e

cruéis,  em  todos  os  níveis  culturais  da  criatura  humana,  que  conduz,  em si
mesma, os fatores criminógenos, quando procedentes de experiências infelizes

em existências passadas,  e que se podem desenvolver de acordo com o fator
genético  hereditário,  que  procede  do  ontem  espiritual  da  educação,  do

ambiente, das circunstâncias que os desencadeiam.

6)  O  fatalismo,  o  destino,  o  "estava  escrito  ",  aplicados  à  ordem  moral,  não

absolvem o crime e desapreciam a virtude?

O único fatalismo que existe, é para o bem, para a felicidade. O destino, cada

qual está a escrevê-lo com os atos, mediante o seu livre-arbítrio.

Graças à Lei de Causa e Efeito, cada um é aquilo que de si mesmo faz. Conforme

age, assim recebe a resposta da Vida.

É claro que existem acontecimentos procedentes das reencarnações passadas,

que  impõem  necessidades  liberadoras;  porém,  ninguém  vem  à  Terra  para
sofrer, senão para depurar-se, para reparar, para ascender. A dor não faz parte

dos Soberanos Códigos. Ela existe enquanto o Espírito permanece na rebeldia,
no egoísmo, na ignorância da sua fatalidade - que é alcançar o reino dos céus.

7)  O modelo  atual  de  recuperação de presos,  no  país,  propiciando mínimas
condições de ressocialização dos condenados, pois transfere para os cárceres o

mesmo clima de violência verificado na sociedade, não é um obstáculo para o
homem se elevar espiritualmente?

O  infeliz  modelo  de  recuperação  de  presos,  hoje  vigente  no  país  como  em
muitas  outras  Nações  da  Terra,  é  atentatório  à  dignidade  humana,  terrivel

obstáculo à  recuperação do delinqüente que mais  se rebela,  aprendendo,  na
escola do crime para onde vai encaminhado, técnicas e recursos para mais se
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fazer revel cínico e perverso. Abandonado pela sociedade busca apoio naqueles
que  lhe  inspiram  odiosidade  contra  a  mesma,  que  lhe  parece  injusta,

acumulando  sentimentos  de  agressividade  e  de  ressentimento  para  os
descarregar  mais  tarde  naqueles  que  consideram  responsáveis  pelo  seu

encarceramento. Ao invés de entender a prisão como uma forma de reparação
do mal praticado, nela vê somente um instrumento de punição e de crueldade,

que mais o degrada e o enlouquece.

Infelizmente,  porque  a  Terra  ainda  é  um  planeta-escola  de  provas  e  de

expiações, em razão de os Espíritos que aqui nos encontramos ainda sermos
inferiores, remanescem dos períodos passados e medievais, esses mecanismos

inditosos,  que teimam por  manter  a  conduta  perversa  e  de  indiferença  dos
poderosos,  que  se  esquecem  dos  seus  irmãos  infelizes,  necessitados  de

oportunidade para crescerem e serem ditosos.

Dia, porém, virá, não muito longe, no qual esses processos arbitrários e injustos

cederão  lugar  a  mecanismos  de  educação  e  de  reeducação,  assim  como  de
crescimento  moral  através  dos  quais  aqueles  que  delinqüirem  encontrarão

misericórdia e amor, conduzindo-os ao equilíbrio e à paz.

8) O Agente que delinqüe, sob a influência de um obsessão; é responsável pelo

resultado?

Encontrando-se o indivíduo sob a injunção de uma obsessão, que lhe dificulta o

raciocínio, as ações perpetradas não são de sua exclusiva responsabilidade. No
entanto, ele é responsável pelas companhias com as quais se afina e, no que diz

respeito às influências espirituais negativas, cada qual responde pelo que lhe
acontece.  Eis  por  que  Jesus  recomendava  a  necessidade  da  vigilância  e  da

oração, a fim de poupar-se a criatura às interferências perturbadoras, que são
geratrizes das alienações obsessivas.

9) Quando o homem está inteiramente envolvido na atmosfera do crime, além
dos  vícios,  nascido  em  lar  e  ambiente  social  desqualificados,  moral  e

materialmente,  essa  situação  não  é  impeditiva  para  que  possa  ascender  a
melhor vida espiritual?

O Espírito renasce no lugar e nas circunstâncias que lhe são mais necessárias
para  a  evolução.  Quando se  reencarna  em lugares  que fomentam o  crime  e

desenvolvem  os  sentimentos  servis,  se  encontra  sob  o  guante  de  provação
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necessária por haver desrespeitado os conceitos superiores de que foi objeto e
não  soube  ou  não  quis  utilizar-se  com  o  proveito  indispensável  para  a

felicidade.

As  Leis  da  Vida  sempre  oferecem  recursos  para  o  progresso.  Ao  serem

desconsideradas, eis que o ser retorna em carência, de forma que valorize em
outra oportunidade o que desperdiçou, aprendendo pela dor a valorização do

amor.

O renascimento, portanto, em meio hostil, cercado pelos fatores criminógenos,

não gera dificuldade para a ascensão. Antes, se o Espírito preferir dar-se conta
dos obstáculos  que enfrenta  e trabalhar-se moralmente,  muito mais valiosas

serão as suas aquisições e mais engrandecedora a sua elevação espiritual, como
tem ocorrido com inúmeros indivíduos que procedem de meios desqualificados

e,  não obstante,  atingiram o ápice da glória  e da paz após vencerem-se a si
mesmos.

Espírito Vianna de Carvalho

DIVÓRCIO

1 - COMO ENTENDER O DIVÓRCIO?

RESP.:  -Embora  o  "divórcio"  não  sendo  contrário  à  Lei  de  Deus,  o  divórcio

interrompe  o  processo  de  harmonização  entre  as  criaturas,  transferindo  o
compromisso e a solução dos problemas comuns para s existências posteriores.

Trata-se  de  uma  dolorosa  cirurgia  psíquica,  somente  admissível  em  casos
extremos, quando ele se constituir no mal menor.

2 - COMO É ENCARADO O DIVÓRCIO NOS PLANOS SUPERIORES DO ESPÍRITO?

RESP.: - Não admitas o divórcio como sendo caminho salvador quando lutas se

agravem.  Ninguém  colhe  flores  do  plantio  de  pedras.  Só  o  tempo  consegue
dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional

apaga as ofensas; apenas o bem extingue o mal.

3 - Compreendendo-se que muitos casamentos resultam em uniões infelizes e,

às  vezes,  até  mesmo  profundamente  antipáticas,  induzindo  os  cônjuges  ao
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divórcio,  como  interpretar  a  fase  de  atração  recíproca,  repleta  de  alegria  e
esperança, que caracterizou o namoro e o noivado?

RESP.: Qualquer pessoa que aspire a um título elevado passa pela fase de um
encantamento.  Esfalfa-se  o  professor  pela  ascensão à  cátedra.  Conseguido o

certificado de competência, é imperioso entregar-se ao estudo incessante para
atender às exigências do magistério. Esforça-se o acadêmico pela conquista do

diploma  que  lhe  autorize  o  exercício  da  profissão  liberal.  Laureado  pela
distinção, sente-se compelido a trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na

respeitabilidade em que anela viver. Assim também o matrimônio.

4 - Como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos?

RESP.: O homem e a mulher aguardam o casamento, embalados na melodia do
sonho,  entretanto,  atingida  a  convivência  no  lar,  surgem  as  obrigações,

decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um
de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar, na intimidade, todos os

nossos  erros  e  desacertos.  Fácil,  dessa  forma,  reconhecer  que  todas  as
dificuldades domésticas são empeços, trazidos por nós próprios, das existências

passadas.

5 - De modo geral, quem é, nas leis do destino, o marido faltoso?

RESP.:  Marido  faltoso  é  aquele  mesmo  homem  que,  um  dia,  inclinamos  à
crueldade e à mentira.

6 - E a esposa desequilibrada?:

RESP.:A- Esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à

necessidade e à viciação.

7 - Quem são os filhos-problemas?

RESP.:-  Filhos-problemas  são  aqueles  mesmos  Espíritos  que  prejudicamos,
desfigurando-lhes o Caráter e envenenando-lhes os sentimentos.

8 - Qual a função essencial do lar e da família?

RESP.:-  No  caminho  familiar,  surgem  impulsos  e  renovam-se  decisões.  Nele

encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as
qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem.
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9 - Como é encarado o divórcio nos planos superiores do Espírito?

RESP.:-  O  divórcio,  conquanto  às  vezes  necessário,  não  é  caminho  salvador

quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedras.  - Só o
tempo  consegue  dissipar  as  sombras  que  amontoamos  com  o  tempo.  Só  o

perdão incondicional apaga as ofensas; apenas o bem extingue o mal.

10 - Existem, casos francamente insolúveis nos casamentos desventurados; não

será o divórcio o mal menor para evitar maiores males?

RESP.: Muitos dizem que o divórcio é valvula de escape para evitar o crime e não

ousamos  contestar.  Casos  surgem  nos  quais  ele  funciona,  por  medida
lamentável, afastando males maiores, que a amputação que evita a morte, mas

será sempre quitação adiada, à maneira de reforma no débito contraído.

11 - Por mais ríspidas se façam as lutas, no casamento, é melhor permanecer

dentro delas?

RESP.: - Pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição. 

DIVULGAÇÃO
ESPÍRITA

1)  Do ponto  de vista  ético-religioso  e também da modernidade dos tempos

atuais, como será o comportamennto da Imprensa espírita?

É-nos  pouco  recomendável  prever  condutas  futuras.  Todavia,  a  Imprensa

espírita, inspirada no exemplo de Allan Karrdec, que foi o primeiro jornalista do
gênero,  deverá  ser  responsável,  honrada,  verdadeira,  divulgando  o  bem  e

ensinando como superar o mal, inscrevendo nas suas páginas variadas as lições
de sabedoria e amor que edifiquem a criatura para tornar-se sempre melhor,

antes que lhe criar conflitos e situações embaraçosas, prejudiciais, que somente
exaltam o ego  e exibem o personalismo doentio nos  combates  inglórios  das

acusações sem justificativa.

A função da Imprensa é dignificar a criatura e orientá-la, instruí-la e informá-la,

combatendo a ignorância e o mal, porém ajudando os ignorantes e os maus, a
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fim  de  que  se  reajustem e  reconsiderem  suas  posições,  tornando-se  úteis  à
sociedade.

2)  Observamos  o  crescimento  vertiginoso  nos  meios  de  comunicação,
notadamente televisivo, da presença das religiões, com o intuito de influenciar

na  formação  religiosa,  cultural,  política  e  social  da  população;  dentro  deste
contexto, qual deverá ser o papel da mídia espírita?

Todo ensinamento bom encontra guarida nas criaturas e as edifica. Embora não
nos pareçam corretas determinadas condutas na mídia religiosa, de certa forma

preenchem os  espaços que estavam sendo utilizados  para  o  sexo  alucinado,
para  as  paixões  subalternas,  para  os  comportamentos  asselvajados,  para  o

exibicionismo vulgar, e para os estímulos perturbadores ...

Pelo  menos  são  ensinadas  lições  de  dignificação,  condutas  não  viciosas,

apresentadas  renovações  morais  à  luz  do  Evangelho,  respeito  aos  bons
costumes e convites à reflexão. Os danos, que possam apresentar, parecem-nos

menores do que os prejuízos anteriores,  infelizmente ainda prosseguindo em
outros  horários  e  em  diferentes  canais,  inclusive  naqueles  que  são  de

orientação religiosa.

O Espiritismo não deve competir, nem se propõe a campeonatos de glorificações

terrenas, mas tem uma mensagem nobre a oferecer, e cumpre aos espíritas o
dever de propô-la, convidando a pessoa lúcida ou sofrida, culta ou limitada em

conhecimentos a ter opção para discernir e examinar.

Sem a preocupação, nem a presunção de salvar o mundo ou as pessoas, cabe aos

espíritas a atitude de contribuir para que a Humanidade seja melhor e mais
justa, e a divulgação da Doutrina, bem como a sua conduta moral nela baseada,

são os meios hábeis e sábios para tal cometimento.

Portanto,  todo  o  esforço  que  vise  à  edificação  do  ser  huumano  deve  ser

envidado, particularmente, mediante a iluminação das consciências através do
Espiritismo. 

Espírito Vianna de Carvalho



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

DOAÇÃO DE
ÓRGÃOS

1 - COMO A DOUTRINA ESPÍRITA AVALIA A QUESTÃO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

E OS TRANSPLANTES?

RESP.:  A  Doutrina  Espírita  define  a  causa  da  morte  como  "a  exaustão  dos

órgãos". E a morte, propriamente dita, bem definida por Kardec: "é apenas a
destruição do corpo". Contudo, enquanto o corpo puder servir aos fins para os

quais  foi  criado,  é  sempre  louvável  a  doação de  órgãos  e  o  transplante,  até
porque não acarreta nenhum dano ao perispírito do doador que passa para o

mundo espiritual  íntegro.  Aliás,  só benefícios  lhe traz o ato,  mormente pela
alegria  e  pela  gratidão  do  receptor  e  de  seus  familiares,  em  relação  ao

prolongamento de sua vida. Trata-se de um ato de Caridade: um gesto de amor
ao próximo, acima de tudo.

ECOLOGIA

1) Tanto o homem primitivo como o civilizado, em determinadas circunstâncias,

destroem a Natureza  na ânsia  de sobreviver como fazer  para que o homem
possa,  o  mais  breve possível,  conciliar suas necessidades de sobrevivência  e

conforto com a preservação da Natureza?

A medida que o ser evolui constata que essa viagem não pode ser solitária, nem

destruidora.  A  utilização  irregular  do  conhecimento  tecnológico  que  vem
ameaçando a vida, também, quando aplicado corretamente, pode recompor o

ambiente e refazer a Natureza, condições essas indispensáveis para que a vida
orgânica  tenha  prosseguimento  e,  para  tanto,  já  se  iniciam os  movimentos

ecológicos  procurando  restabelecer  o  equilíbrio  momentaneamente
perturbado, trabalhando pela harmonia do domicílio terrestre.

Felizmente, já são muitos aqueles que respeitam e compreendem a finalidade
essencial da vida, que é amar a tudo e a todos.

Por isso mesmo. o conforto e a sobrevivência tomarão outros rumos graças aos
avanços das ciências da moderna tecnologia.
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2)  A  agricultura  moderna,  com  o  uso  exagerado  de  máquinas,  produtos
químicos e até com plantas e microorganismos, vem causando impactos nocivos

no meio ambiente  e na saúde humana.  A agricultura sustentável,  sem riscos
ecológicos e boa produtividade, será um dia realidade?

A  consciência  de  si  faz  que  o  homem  respeite  a  vida  em  todas  as  suas
manifestações,  mudando  as  técnicas  agrícolas,  passando  a  utilizar-se  de

máquinas que não poluam a atmosfera, de recursos orgânicos que substituam
as substâncias químicas e venenosas, os hormônios que deformam os animais,

não efetivados em razão da ganância argentária. Na raiz de toda poluição, de
toda  destruição  da  vida,  está  aquela  de  natureza  moral,  que  responde  pela

avareza que predomina na criatura humana.

Experiências de laboratório já demonstraram que é possível conseguir-se uma

agricultura viável e produtiva, capaz de atender a toda a população da Terra,
experimentando-se  também  outros  recursos,  quais  os  grandes  viveiros  de

reprodução de peixes, de plantas aquáticas e algas marinhas, na intimidade dos
rios, dos oceanos, dos lagos, quase não explorados ...

3) No século atual o petróleo é a principal fonte de energia; sabemos que é uma
fonte esgotável. Quais fontes de energia substituirão o petróleo?

Não dispomos de recursos que nos facultem a tarefa exitosa de previsão de tal
natureza,  definindo  acontecimentos  que  estarão  sujeitos  a  modificações.

Podemos,  todavia,  concluir  que  a  energia  solar  ainda  pouco  utilizada  pelo
homem,  irá  substituir  muitos  combustíveis  que,  mesmo não  se  extinguindo,

deixarão  de  poluir  o  meio  ambiente.  Ao  mesmo  tempo,  o  controle  nuclear,
superados os riscos da precipitação belicosa, abrirá campo inexaurível, no que

diz respeito à energia em si mesma, que auxiliará o progresso da Humanidade.
Igualmente cremos que o maior conhecimento a respeito da Lei de gravidade,

facultará imprevisíveis contribuições que serão aplicadas nesse sentido.

4) Atualmente muito se condena os malefícios, para a Terra, do efeito estufa e

da destruição da camada de ozônio. Deveremos ter preocupações com isso?

Certamente devemos preocupar-nos com os danos que o nosso egoísmo vem

ocasionando à  mãe Terra,  pelo despautério e  desrespeito às  leis da  ecologia
estabelecidas por Deus e refletidas no equilíbrio da Natureza.
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A  toda  agressão  corresponde  uma  reação  equivalente,  e  o  mau  uso  que  os
homens têm feito dos recursos naturais, o desrespeito pela vida em todas as

suas  expressões  têm  gerado  conseqüências  desastrosas  que,  se  não  forem
corrigidas  e  evitadas  novas  investidas  malsãs,  poderão  transformar-se  em

fenômeno de dor e de sombra para eles próprios.

A vida é o que dela fazemos. Da maneira como agirmos em relação à Terra, esta

nos responderá de maneira adequada.

5) Grandes carástrofes poderão destruir povos ou regiões da Terra? Ou pela

tecnologia será possível evitá-las?

O  conhecimento  tecnológico  tem  proporcionado  à  Humanidade  grandes

conquistas  que  vêm  diminuindo  o  sofrimento  dos  povos.  Com  o
desenvolvimento  moral  das  criaturas  diluem-se as  cargas  cármicas  que lhes

pesam sobre os ombros e, como efeito, vão desaparecendo os fatores que geram
os sofrimentos coletivos de caráter reparador. Já podemos acompanhar grandes

progressos  nessas  áreas,  detectando-se  erupções  vulcânicas,  terremotos,
ciclones e tufões com antecedência que permite a evacuação das áreas onde

ocorrerão as  calamidades  sísmicas,  dessa  maneira  contribuindo para  menor
soma  de  dores  nas  criaturas.  No  entanto,  o  planeta  Terra,  em  si  mesmo,

prosseguirá  o  seu  processo  de  adaptação,  de  transformação  molecular,
alterando o clima e a constituição, mediante o que passará de mundo de provas

e  expiações  para  mundo  de  regeneração,  não  sendo  possível  por  enquanto
evitá-las.

6)  Alguns biólogos esteio asseverando que as nossas percepções em face ao
meio  ambiente  são  esquemas  psíquicos  holográficos:  isto  é:  percepções

abrangentes,  de  totalidade,  transcendendo  os  apropriados  centros  nervosos
cerebrais.  O  campo  perispiritual  do  encarnado,  refletindo-se  na  zona  física

(consciente) propiciaria pensamentos, lembranças, sonhos etc. O processo é de
característica holográfica ou algum outro mecanismo desconhecido?

A Ciência, nas suas múltiplas expressões, lentamente se aproxima da realidade
complexa do ser e da vida. A cada conquista que se opera, mais um passo é dado

na  direção  da  realidade.  Apesar  desse  avanço  admirável  ainda  se  encontra
distante do entendimento das intrincadas redes de energia que constituem o

perispírito e o Espírito.
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Dessa  forma,  torna-se  difícil  abordar  questões  desconhecidas  com  palavras
comprometidas. No entanto, podemos dizer que há um sistema holográfico no

perispirito,  que sempre repete o modelo original toda vez que moralmente é
recuperado o campo deteriorado ou agredido pelo ser.

Assim considerado, esse sistema holográfico reproduziria pensamentos, idéias,
lembranças  que  procedem  do  Espírito  através  do  seu  modelo  organizador

biológico.

7) Uma plantação estabelecida em terras conquistadas com derramamento de

sangue  e  empobrecimento  de  seus  antigos  colonos  poderia  sofrer  as
consequências do carma daquela regiâo? Em caso afirmativo, outras culturas

posteriormente  plantadas  para  diversificação  ou  exploração  em  sistemas
consorciados também sofreriam idênticas consequências?

Naturalmente as terras, os lugares sofrem as conseqüências dos acontecimentos
que ali ocorreram, constituindo-lhes de alguma forma um carma. Como não foi

causado esse carma por eles mesmos e sim pelas criaturas que os utilizaram,
logo passa o período mais crítico e essas construções negativas são diluídas por

outras mentes e atividades que são desenvolvidas, A psicosfera pestífera cede
lugar a novas construções mentais, e com o auxílio que lhes é oferecido, podem

tornar-se aprazíveis, produtivos, ricos de mercês.

É da Lei da Vida, que o amor cobre a multidão de pecados.

8) Poderá o homem, um dia, utilizar as forças espirituais, cósmicas e anímicas,
extensivamente na agricultura e na saúde humana, vegetal e animal?

Já existem experiências positivas na atualidade por pessoas sensíveis, que se
dedicam à produção de alimentos mediante os recursos preciosos das forças

mentais, direcionadas no sentido positivo, recorrendo à oração, à mentalização,
à bioenergia.

Da mesma forma, os recursos psíquicos, biofísicos, encaminhados para a área
da saúde de todos os seres sencientes, logram resultados admiráveis, que têm

sido  constatados  em  laboratório,  cujos  resultados  podem  ser  medidos  e
demonstrados.
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O  ser  humano  é,  acima  de  tudo,  aquilo  que  sustenta  mentalmente.  Suas
construções  mentais  são  o  primeiro  passo  para  a  materialização  do  que  se

convencionou chamar realidade objetiva.

9) A Espiritualidade superior espera que os homens comecem agora a exercitar

a  utilização  dessas  forças  em  experiências  cientificamente  conduzidas ou  as
desaconselha  no  momento,  reservando  para  o  futuro  a  revelação  desses

conhecimentos?

À medida que o ser humano conquista espaço intelecto-moral em si mesmo,

adquire valor para adentrar-se no profundo conhecimento da vida extrafísica,
podendo receber as revelações necessárias para a sua própria felicidade.

A missão do Espiritismo é  libertar  o ser  humano dos atavismos negativos e
criar-lhe novos condicionamentos de natureza espiritual, a fim de que supere os

próprios limites e se alce no rumo do Infinito.

A sociedade do futuro,  que tem começo na atualidade,  se utilizará  mais  dos

recursos psíquicos do que mesmo dos instruumentos de natureza física.

10) O Espiritismo ensina que os Espíritos governam o clima da Terra utilizando

para isso Entidades -  os elementais da Teosofia  -  as  quais,  segundo algumas
fontes, habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Haverá

alguma relação entre desmatamento,  seca e  elementais?  Em caso afirmativo,
para onde vão esses Espíritos quando se dá o desmatamento?

Todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo. Aquele que é
direcionado à Natureza constitui  um gravame terrível  que se transforma em

motivo de sofrimento, enfermidade e angústia, para quantos se levantam para
destruir,  particularmente  dominados  pela  perversidade,  pelo  egoísmo,  pelo

vandalismo, pelos interesses pecuniários ...

Naturalmente, essas Entidades, que são orientadas pelos Espíritos Superiores,

como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade
de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não

se lhes interrompa o processo de desenvolvimento.

Espírito Vianna de Carvalho
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ECONOMIA

1) Tendo em vista a utilização de menos mão de obra pela indústria, não será
necessária a inversão do fluxo migratório campo-cidade já no próximo século?

O problema não reside na questão da mão de obra útil ou desnecessária para
mudar a paisagem do fluxo migratório do homem do campo para a cidade, mas

de uma política justa e digna de sua fixação à terra. Enquanto os governos dos
países tecnologicamente desenvolvidos ou não, não trabalharem leis dignas e

providenciarem  recursos  para  facultar  a  permanência  do  homem  no  solo  a
cultivar,  a  ilusão  da  cidade  sempre  o  chamará,  apresentando-lhe  falsas

perspectivas de uma vida melhor, em razão das facilidades, que parecem existir
nos meios urbanos, enquanto que, na área onde vive, com a desolação, a fome, a

sede, as pragas, o esquecimento das autoridades, a sua é a morte certa e sem
piedade ...

A  questão,  portanto,  é  mais  grave,  porque  dependerá  da  lucidez  e  da
responsabilidade dos govemos, que se devem voltar para uma análise séria e

profunda dos problemas agrários, que estão exigindo soluções urgentes antes
que sucedam calamidades imprevisíveis.

2)  Qual  a  responsabilidade  daqueles  que,  em  nome  do  lucro,  expõem  seus
semelhantes para seu sustento material?

Toda forma de exploração humana é atentatória aos códigos da Divina Justiça. O
homem deve trabalhar com o próprio esforço, a fim de conseguir o sustento

material, e a Natureza jamais lhe negará aquilo de que necessita. O supérfluo é
condenável quando muitos têm carência ou vivem do pouco que conseguem.

Utilizar-se do seu semelhante, expondo-o a humilhações sob qualquer pretexto,
particularmente  em  razão  das  suas  fraquezas,  e  disso  tirando  proveito,

malsinando suas horas, cultivando-lhe ou estimulando-lhe as paixões inferiores,
constitui crime que não passará incólume ao despertar da própria consciência

como diante da Cósmica.

3)  Todos  os  homens  estão  sujeitos  à  Lei  do  trabalho,  ainda  que  dele  não

dependão para seu sustento material?

Certamente,  todos  os  seres  estamos  sujeitos  à  Lei  do  trabalho,  que  rege  a

harmonia do Cosmo. Jesus acentuou com muita propriedade: - Meu Pai até hoje
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trabalha e eu também trabalho, ensinando-nos que o trabalho é Lei da Vida a
que todos estamos submetidos.

O  trabalho  não  deve  ter  por  meta  prioritária  somente  lucros  materiais,
respostas  em salários  e  prêmios,  mas sim,  também, a  satisfação  de seguir a

dinâmica da Vida, auxiliando e fomentando o progresso das pessoas e dos povos
bem como, beleza e a harmonia do planeta.

A  ociosidade é  matriz  de  muitos  males  que  atormentam os  seres  humanos,
particularmente  gerando  perturbações  emocionais  e  desajustes

comportamentais.

Quando o indivíduo não tiver necessidade de trabalhar para o próprio sustento,

poderá  dedicar-se às  obras de benemerência,  de  engrandecimento social,  de
solidariedade humana, contribuindo para amenizar as provações e dores dos

desafortunados, mediante  cuja  contribuição se sentirá dignificado e membro
atuante do conjunto social no qual se encontra.

4) O desenvolvimento econômico-tecnológico no mundo moderno não resolveu
de  forma  significativa  o  problema  da  miséria.  Há  perspectivas  de  mudança

nesse processo ?

Tem-se pensado, do ponto de vista sociológico, nas criaturas formando um todo,

ou  constituindo  grupos  que  se  devem  ajudar,  de  forma  que  o  conjunto
experimente harmonia. Como tese é legítima a aspiração. No entanto, o grande

problema é o indivíduo em si mesmo. Enquanto nele vicejem as manifestações
de  natureza  primitiva,  egoísticas,  encontrará  forma  de  constituir  um  grupo

social privilegiado que se imporá aos demais, fruindo além das possibilidades
de gozar com esquecimento das demais criaturas.

A mudança se dará, conforme já vem ocorrendo, quando cada um se dê conta
que  é  impossível  ser  feliz  a  sós,  possuindo  e  possuído  pela  posse,  com

esquecimento  do  grupo  social  no  qual  é  obrigado  a  movimentar-se.  Esse
comportamento  infeliz  que  vem  sendo  mantido  já  apavora  os  arbitrários

dominadores, porque aumenta o cerco do cinturão da miséria em toda parte e a
sua falsa segurança começa a desaparecer.

Ao  mesmo tempo,  a  violência  urbana,  que  é  um dos  filhos  perversos  dessa
miséria, passa a rondar sistematicamente os poderosos, que se verão obrigados
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a  encontrar  soluções  de emergência  para  resguardar-se,  e  concluirão  que  a
única  saída  legítima  é  a  da  solidariedade,  que  proporciona  trabalho  digno,

assistência  nobre  e  oportunidades  a  todos  para  o  seu  crescimento  e  a  sua
existência feliz.

5)  A  forma  de  desenvolvimento  econômico  e  tecnológico  predominante  no
mundo atual tem resultado no crescente desemprego e na desvalorização do

trabalho humano. Quais as consequências desses fatos para o desenvolvimento
espiritual da sociedade? Como é visto o papel do Estado nesse processo?

A  Ciência,  aliando-se  à  Tecnologia,  vem  logrando feitos  extraordinários  com
perspectivas  audaciosas  de  efeitos  imprevisíveis.  O  universo  se  amplia  e  as

micropartículas  facultam  concepções  que  alcançam  quase  a  fantasia.  No
entanto, a aplicação exacerbada do conhecimento em favor da comodidade de

alguns, vem criando a robotização do ser humano que, de um lado, perde a sua
identidade  e,  por  outro,  torna-se  descartável  nas  operações  industriais,

comerciais  e  outras,  sendo  vítima  do  desemprego,  e  sofrendo  situações
lamentáveis de miséria moral, econômica, social...

Chega o momento no qual as autoridades terão que mudar o comportamento
em torno da finalidade do progresso, particularmente direcionado para o bem

do cidadão que não pode ficar marginalizado no grupo social.

A experiência vem demonstrando que a interferência do Estado como regulador

do  processo  de  desenvolvimento  econômico  tem  redundado  em  desastre,
porque o mesmo é sempre um péssimo patrão que sofre a interferência dos

partidos políticos em predominância em cada período governamental.

A questão, portanto, resume-se na educação moral e espiritual do indivíduo, a

fim de que nunca se olvide que a sua é a função de edificação de si mesmo e, por
conseqüência,  da  sociedade.  Todo  e  qualquer  empreendimento  deve  ser

realizado  tendo  em  vista  o  homem,  nunca  priorizando  a  conquista  que
desumanize a criatura.

Espírito Vianna de Carvalho
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EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO ESPÍRITA DE

NOSSOS FILHOS
1 - ONDE A BASE MAIS ELEVADA PARA OS MÉTODOS DE EDUCAÇÃO?

RESP.:  As  noções  religiosas,  com a exemplificação dos  mais  altos  deveres da

vida, constituem a base de toda a educação, no sagrado instituto da família.

2 - O PERÍODO INFANTIL É O MAIS IMPORTANTE PARA A TAREFA EDUCATIVA?

RESP.:  O período infantil  é o  mais sério e o mais propício à assimilação dos
princípios educativos. Até aos sete anos, o Espírito ainda se encontra em fase de

adaptação  para  a  nova  existência  que  lhe  compete  no  mundo.  Nessa  idade,
ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas

recordações  do  plano  espiritual  são,  por  isso,  mais  vivas,  tornando-se  mais
suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação

dos  princípios  de  responsabilidade,  se  encontrar  nos  pais  legítimos
representantes do colégio familiar.  Eis por que o lar é tão importante para a

edificação do homem, e por que tão profunda é a missão da mulher perante as
leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por

parte das energias paternais, os processos de educação moral, que formam o
caráter,  tornam-se mais difíceis  com a integração do Espírito em seu mundo

orgânico material, e, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito
no lar, então, só o processo violento das provas rudes, no mundo, pode renovar

o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá
retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas

quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos.

3 - QUAL A MELHOR ESCOLA DE PREPARAÇÃO DAS ALMAS REENCARNADAS,

NA TERRA?

RESP.: A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do

sentimento  e  do  caráter.  Os  estabelecimentos  de  ensino,  propriamente  do
mundo, podem instruir, mas só o instituto da família pode educar. É por essa

razão  que  a  universidade  poderá  fazer  o  cidadão,  mas  somente  o  lar  pode
edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda

finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da
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criatura,  a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se
traduza, entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da Humanidade.

4 - É JUSTA A FUNDAÇÃO DE INSTITUTOS PARA A EDUCAÇÃO SEXUAL?

RESP.: Quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados

das tabelas  administrativas,  dos auxílios  oficiais,  da classificação de salários,
das situações de evidência no magistério, das promoções, etc..., para sentirem

nos  discípulos  os  filhos  reais  do  seu  coração,  será  acertado  cogitar-se  da
fundação de educandário dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro

das  almas,  assegurando  o  êxito  das  iniciativas.  Os  professores  do  mundo,
todavia,  considerado  o  quadro  legítimo  das  exceções,  ainda  não  passam  do

profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, mas,
de um modo geral,  ainda não sabem iluminar  o  coração dos discípulos,  por

necessitados  da  própria  iluminação.  Examinada  a  questão  desse  modo,  e
atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais

são os mestres da educação sexual de seus filhos, indicados naturalmente para
essa tarefa,  até que o orbe possua, por toda parte,  as verdadeiras escolas de

Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da
maternidade espiritual de seus pequenos tutelados e onde o homem, convocado

ao  labor  educativo,  se  transforme  num  centro  de paternal  amor  e  amoroso
respeito para com os seus discípulos.

5  -  COMO RENOVAR OS PROCESSOS DE  EDUCAÇÃO PARA A MELHORIA  DO
MUNDO?

RESP.:  As  escolas  instrutivas  do  planeta  poderão  renovar  sempre  os  seus
métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos, de conformidade

com a psicologia infantil, mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de
renovação que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade

excelsa do Cristo.

6 - OS PAIS ESPIRITISTAS DEVEM MINISTRAR A EDUCAÇÃO DOUTRINÁRIA A

SEUS  FILHOS OU  PODEM  DEIXAR  DE  FAZÊ-LO  INVOCANDO  AS  RAZÕES DE
QUE, EM MATÉRIA DE RELIGIÃO, APRECIAM MAIS A PLENA LIBERDADE DOS

FILHOS?

RESP.: O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas

as bases educativas,  e  os pais espiritistas  cristãos não podem esquecer seus
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deveres de orientação aos filhos, nas grandes revelações da vida. Em nenhuma
hipótese,  essa  primeira  etapa  das  lutas  terrestres  deve  ser  encarada  com

indiferença.  O pretexto de que a  criança deve desenvolver-se com a máxima
noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse, no mundo, que

o menino livre é a semente do celerado. A própria reencarnação não constitui,
em  si  mesma,  restrição  considerável  à  independência  absoluta  da  alma

necessitada  de  expiação  e  corretivo.  Além  disso,  os  pais  espiritistas  devem
compreender  que  qualquer  indiferença  nesse  particular  pode  conduzir  a

criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo, e à
ausência de amor à verdade. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com

a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir de ontem a mesma porta
larga  para  os  excessos  de  toda  sorte,  que conduzem ao aniquilamento  e  ao

crime.

7 - A ECONOMIA DEVE SER DIRIGIDA?

RESP.: No que se refere à técnica de produção, à necessidade da repartição e aos
processos de consumo, é mais que justa a direção da economia; porém, nesse

sentido, todo excesso político que prejudique a harmonia na lei das trocas, de
que  o  progresso  depende  inteiramente,  é  um  erro  condenável,  com  graves

consequências  para  toda  a  estrutura  do  organismo  coletivo.  Tais  excessos
deram causa aos sistemas autárquicos de governo, da atualidade, onde perecem

todos os ideais de justiça econômica e de fraternidade, em virtude dos erros de
visão  do  mau  nacionalismo.  A  vida  depende  de  trocas  incessantes  e  toda

restrição  a  esses  elevados  princípios  de  harmonia  é  uma  passagem  para  a
destruição revolucionária,  onde se invertem todos os valores  da vida.  Que a

economia  seja  dirigida,  mas  que  as  paixões  políticas  não  penetrem  os  seus
domínios de equilíbrio e reciprocidade, porquanto, na sua influência nefasta, o

"bastar-se a si mesmo" é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o
fermento da guerra encontra o clima apropriado para as suas manifestações de

violência e extermínio.

8 - O HOMEM FÍSICO ESTÁ SEMPRE LIGADO AO SEU PRETÉRITO ESPIRITUAL?

RESP.: Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias,
podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do

seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e
para a luz que residem em Deus. Essa imagem temo-la na semente do mundo
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que,  para  desenvolver  o  embrião,  cheio  de vitalidade  e  beleza,  necessita  do
temporário estacionamento no seio lodoso da Terra, a fim de se desfazer do seu

envoltório,  crescendo, em seguida, para a luz do Sol e cumprindo sua missão
sagrada, enfeitada de flores e frutos.

9 - A INTELIGÊNCIA, JULGADA PELO PADRÃO HUMANO, SERÁ A SÚMULA DE
VÁRIAS EXPERIÊNCIAS DO ESPÍRITO SOBRE A TERRA?

RESP.: Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências, em
várias vidas do Espírito, no plano material. Uma inteligência profunda significa

um  imenso  acervo  de  lutas  planetárias.  Atingida  essa  posição,  se  o  homem
guarda  consigo  uma  expressão  idêntica  de  progresso  espiritual,  pelo

sentimento,  então estará apto a  elevar-se a novas esferas do Infinito,  para a
conquista de sua perfeição.

10  -  COMO  SE  REGISTRAM  AS  EXPERIÊNCIAS  DO  ESPÍRITO  EM  UMA
ENCARNAÇÃO,  PARA  SERVIREM  DE  PATRIMÔNIO  EVOLUTIVO  NAS

ENCARNAÇÕES SUBSEQUENTES?

RESP.: É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências,

no  aprendizado  das  lutas  da  vida,  acerca  das  quais  guardará  sempre  uma
lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir.

11  -  COMO  DEVEMOS  PROCEDER  PARA  DILATAR  NOSSA  CAPACIDADE
ESPIRITUAL?

RESP.: Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do
esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de

lições  da  Terra,  onde  Jesus  houve  por  bem  instalar  a  nossa  oficina  de
perfectibilidade  para  a  futura  elevação  dos  nossos  destinos  de  espíritos

imortais.

12 - PODE EXISTIR INTELIGÊNCIA SEM DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL?

RESP.: Diremos melhor: inteligência humana sem desenvolvimento sentimental,
porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente

a  dolorosa  realidade  do  mundo.  O  grande  erro  das  criaturas  humanas  foi
entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos

caminhos da vida.
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13 - O MEIO AMBIENTE INFLUI NO ESPÍRITO?

RESP.: O meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova

expiatória;  com  poderosas  influências  sobre  a  personalidade,  faz-se
indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o

bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que
vivem na sua zona de influenciação.

14 - QUE SE DEVE FAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DA INTUIÇÃO?

RESP.: O campo de estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação

sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição, em todos o seus aspectos.

15 -  DEVE O CRENTE CRIAR IMPOSIÇÕES ABSOLUTAS PARA SI  MESMO, NO

SENTIDO DE ALCANÇAR MAIS DEPRESSA A PERFEIÇÃO ESPIRITUAL?

RESP.:  O  crente deve esforçar-se o mais  possível,  mas,  de modo algum, deve

nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual  completa, de uma só
vez,  porquanto  a  vida  humana  é  aprendizado  de  lutas  purificadoras  e,  no

cadinho do resgate,  nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando,
por vezes ao mais alto grau para o desiderato do acrisolamento. Em todas as

circunstâncias  guarde  o  cristão  a  prece  e  a  vigilância: prece  ativa,  que  é  o
trabalho do bem, e vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não trair

novos compromissos. E, nesse esforço, a alma estará preparada a estruturar o
futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento

dos tristes e sem a inquietação dos mais afoitos.

16  -  QUAL  A  IMPORTÂNCIA  DA  PALAVRA  HUMANA  PARA  AS  CONQUISTAS

EVOLUTIVAS DO ESPÍRITO?

RESP.:  A  palavra  é  um  dom  divino,  quando  acompanhada  dos  atos  que  a

testemunhem; e é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem
recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no

mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se
transmite,  de  gerações  a  gerações,  o  fogo  divino  do  progresso  na  escola

abençoada da Terra.

17 - RECONHECENDO QUE OS NOSSOS AMIGOS DO PLANO ESPIRITUAL ESTÃO

SEMPRE AO NOSSO LADO, EM TODOS OS TRABALHOS E DIFICULDADES, A FIM
DE NOS INSPIRAR,  QUAIS OS MAIORES OBSTÁCULOS QUE A SUA BONDADE
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ENCONTRA  EM  NÓS,  PARA  QUE  RECEBAMOS  O  SEU  SOCORRO  INDIRETO,
AFETUOSO E EFICIENTE?

RESP.: Os maiores óbices psíquicos, antepostos pelo homem terrestre aos seus
amigos e mentores da espiritualidade, são oriundos da ausência de humildade

sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e
necessidade de sofrimento.

18  -  AS VIBRAÇÕES RELATIVAS AO BEM E AO MAL,  EMITIDAS PELA ALMA
ENCARNADA  NO  SEU  APRENDIZADO  TERRESTRE  PERSISTEM  NO  ESPAÇO

PARA EXAME E PONDERAÇÃO DO FUTURO?

RESP.: Haveis de convir conosco que existem fenômenos físicos, transcendentes

em demasia, para que possamos examiná-los devidamente, na pauta exígua dos
vossos conhecimentos atuais.  Todavia,  em se tratando de vibrações emitidas

pelo Espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações
ficam perenemente gravadas na memória de cada um; e a memória é uma chapa

fotográfica, onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manifestação da
lembrança, para serem levadas a efeito todas as ponderações, mais tarde, no

capítulo das expressões do mal e do bem.

19  -  O  PRECEITO  DO  "CORPO  SÃO,  MENTALIDADE  SADIA",  PODERÁ  SER

OBSERVADO  TÃO-SOMENTE  PELO  HÁBITO  DOS  ESPORTES  E  LABORES
ATLÉTICOS?

RESP.: No que se refere ao "corpo são", o atletismo tem papel importante e seria
de ação das mais edificantes no problema da saúde física, se o homem na sua

vaidade e egoísmo não houvesse viciado,  também, a  fonte da ginástica e  do
esporte,  transformando-a  em  tablado  de  entronização  da  violência,  do

abastardamento moral da mocidade, iludida com a força bruta e enganada pelos
imperativos da chamada eugenia ou pelas competições estranhas dos grupos

sectários, desviando de suas nobres finalidades um dos grandes movimentos
coletivos  em favor  da  confraternização e  da  saúde.  Bastará  essa  observação

para  compreendermos  que  a  "mentalidade  sadia"  somente  constituirá  uma
realidade  quando  houver  um  perfeito  equilíbrio  entre  os  movimentos  do

mundo e as conquistas interiores da alma.

20  -  A  VIDA  DO  IRRACIONAL  ESTÁ  REVESTIDA  IGUALMENTE  DAS

CARACTERÍSTICAS MISSIONÁRIAS?
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RESP.: A vida do animal não é propriamente missão, apresentando porém, uma
finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das

experiências  benfeitoras  do  trabalho  e  da  aquisição,  em  longos  e  pacientes
esforços, dos princípios sagrados da inteligência.

21 - É UM ERRO ALIMENTAR-SE O HOMEM COM A CARNE DOS IRRACIONAIS?

RESP.:  A  ingestão  das  vísceras  dos  animais  é  um  erro  de  enormes

consequências,  do qual derivam numerosos vícios  da nutrição humana.  É de
lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da

criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos
podem ser encontrados nos  produtos  de origem vegetal,  sem a  necessidade

absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina
econômica  do  interesse  e  da  harmonia  coletiva,  na  qual  tantos  operários

fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia
para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo

justo trabalharmos, dedicadamente, pelo advento dos tempos novos em que os
homens terrestres poderão dispensar da alimentação dos despojos sangrentos

de seus irmãos inferiores.

22 - COMO ADQUIRE EXPERIÊNCIA O ESPÍRITO ENCARNADO?

RESP.:  A  luta  e  o  trabalho  são  tão  imprescindíveis  ao  aperfeiçoamento  do
espírito, como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É

trabalhando  e  lutando,  sofrendo  e  aprendendo,  que  a  alma  adquire  as
experiências necessárias na sua marcha para a perfeição.

23  -  HÁ  O  DETERMINISMO  E  O  LIVRE-ARBÍTRIO,  AO  MESMO  TEMPO,  NA
EXISTÊNCIA HUMANA?

RESP.:  Determinismo  e  livre-arbítrio  coexistem  na  vida,  entrosando-se  na
estrada dos destinos,  para a  elevação e redenção dos homens.  O primeiro  é

absoluto nas  mais  baixas  camadas evolutivas  e  o segundo amplia-se com os
valores  da  educação  e  da  experiência.  Acresce  observar  que  sobre  ambos

pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da
qual  a  profecia  foi  sempre  o  mais  eloquente  testemunho.  Não  verificais,

atualmente,  as  realiazações  previstas  pelos  emissários  do  Senhor  há  dois  e
quatro milênios, no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade

de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei da
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provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna
responsável,  organiza  o  determinismo  da  sua  existência,  agravando-o  ou

amenizando-lhe  os  rigores,  até  poder  elevar-se  definitivamente  aos  planos
superiores do Universo.

24 - O HOMEM EDUCADO DEVE EXERCER VIGILÂNCIA SOBRE O SEU GRAU DE
LIBERDADE?

RESP.: É sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a
vigilância maior. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de

outrem, de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece
desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde

começa uma outra liberdade,  e cada qual responderá por si,  um dia,  junto à
Verdade Divina.

25 - COMO DEVEMOS EFETUAR NOSSA AUTO-EDUCAÇÃO, ESCLARECIDA PELA
LUZ  DO  EVANGELHO,  NOS  PROBLEMAS  DAS  ATRAÇÕES  SEXUAIS,  CUJAS

TENDÊNCIAS  EGOÍSTAS  TANTAS  VEZES  NOS  LEVAM  A  ATITUDES
ANTIFRATERNAIS?

RESP.: Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como o
impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino,

através  da  progressividade  de  sua  espiritualização  no  devotamento  e  no
sacrifício.  Toda vez que experimentadardes disposições antifraternais em seu

círculo,  isso  significa  que  preponderam  em  vossa  organização  psíquica  as
recordações prejudiciais, tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É

aí  que  urge  o  esforço  da  auto-educação,  porquanto  toda  criatura  necessita
resolver o problema da renovação de seus próprios valores. Haveis de observar

que  Deus  não  extermina  as  paixões  dos  homens,  mas  fá-las  evolutir,
convertendo-as  pela  dor  em  sagrados  patrimônios  da  alma,  competindo  às

criaturas  dominar  o  coração,  guiar  os  impulsos,  orientar  as  tendências,  na
evolução  sublime  dos  seus  sentimentos.  Examinando-se,  ainda,  o  elevado

coeficiente de viciação do amor sexual,  que os homens criaram para os seus
destinos,  somos  obrigados  a  ponderar  que,  se  muitos  contraem  débitos

penosos, entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem
pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida.

É  por  esse  motivo  que  observamos,  muitas  vezes,  almas  numerosas
aprendendo, entre as angústias sexuais do mundo, a renúncia e o sacrifício, em
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marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Depreende-se, pois, que,
ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que

os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo.

26 - QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DE UMA BOA AÇÃO?

RESP.: A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe
cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a

essência  de  qualquer  atitude.  A  melhor  ação  pode,  às  vezes,  padecer  a
incompreensão alheia,  no instante  em que é  exteriorizada,  mas será  sempre

vitoriosa,  a  qualquer  tempo,  pelo  benefício  prestado  ao  indivíduo  ou  à
coletividade.

ELEMENTOS

GERAIS DO
UNIVERSO

1 - O QUE É O UNIVERSO?

RESP.  O  universo  é  infinito  e  formado  por  dois  elementos  fundamentais:  a
matéria e o Espírito.  Acima de ambos,  Deus,  a  Inteligência Suprema e causa

Primária de todas as coisas.

2 - QUAIS SÃO OS ESTADOS DA MATÉRIA E SUAS CARACTERÍSTICAS?

RESP.  A  matéria  que  começa  no  átomo,  encontra-se  no  Universo  em  dois
estados distintos: eterização e consensação. No Primeiro, temos os fenômenos

do  mundo  invisível,  que  são  da  alçada  do  Espiritismo.  No  segundo,  os
fenômenos do mundo visível, da alçada da Ciência. No seu ponto de partida, o

fluido universal encontra-se em grau de pureza absoluta.

3 - O QUE É O ESPÍRITO?

RESP. É o "princípio inteligente do Universo". Logo se vê que é um elemento que
não se confunde com a matéria.

4  -  COMO  O  ESPIRITISMO  COMPREENDE  A  TRINDADE  UNIVERSAL
RACIONALMENTE?
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RESP.: A Doutrina Espírita, por sua vez, na busca de uma compreensão racional
dessa  realidade,  substitui  as  três  pessoas  da  Trindade  pela  três  realidades

essenciais  do  Universo:  Deus,  Espírito  e Matéria  -  a trilogia  fundamental  ou
causas primárias do Universo.

5 - DE ONDE SE ORIGINA A MATÉRIA?

RESP.: Em sua origem consiste no princípio material, ou seja, no Fluido Cósmico,

matéria geratriz que passa por várias modificações até formar as coisas e seres
materiais. É a partir das metamorfoses que surgem os elementos fundamentais

da  natureza,  as  aglomerações  de  átomos  que  por  sua  vez  darão  origem  as
formas materiais.

6 - EM QUE ESTADOS ENCONTRA-SE A MATÉRIA?

RESP.:  Desde  a  matéria  bruta  que  nossos  sentidos  percebem  até  a  mais

quintessênciadas  que  não  percebemos  nem  mesmo  com  equipamentos
sofisticados.

7 - QUAL O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DAS FORMAS MATERIAIS?

RESP.: As múltiplas formas de matéria surgem a partir desse Fluido Cósmico ou

matéria primitiva,  de cuja transformação originam-se os elementos químicos
que compõem a Natureza. Convém aqui esclarecer o processo de constituição

das  formas  materiais,  até  atingirem  o  estado  de  solidez:
1° - átomos: são os agrupamentos de partículas elétrons, protons e nêutrons.

2°  -  Moléculas:  são  agrupamentos  de átomos  unidos  por  ligações  químicas;
3° - elementos: são conjuntos ou aglomerados de átomos da mesma natureza.

Ex.  hidrogênio,  ferro,  etc..  São  as  formas  mais  simples  da  matéria.
4°  -  substâncias  ou  compostos:  são  compostos  por  um número limitado de

moléculas,  ex.  água,  ácido  clorídico,  etc.
5° - corpos: são porções limitadas da matéria.

8 - PODE O HOMEM CONHECER O PRINCÍPIO DAS COISAS?

RESP.: Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem, aqui na Terra.

9 - O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas?

RESP.: O véu se ergue na medida em que ele se depura; mas, para compreensão

de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui.
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10 - O HOMEM NÃO PODERÁ, PELAS INVESTIGAÇÕES DA CIÊNCIA, PENETRAR
ALGUNS SEGREDOS DA NATUREZA?

RESP.: A Ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas
ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus.

11  -  PODE  O  HOMEM  RECEBER,  FORAS  DAS  INVESTIGAÇÕES  DA  CIÊNCIA,
COMUNICAÇÕES DE UMA ORDEM MAIS ELEVADA SOBRE AQUILO QUE ESCAPA

AO TESTEMUNHO DOS SENTIDOS?

RESP.:  Sim,  se  Deus  o  julgar  útil,  pode  revelar-lhe  aquilo  que a  Ciência  não

consegue aprender.

12 - A MATÉRIA EXISTE DESDE TODA A ETERNIDADE, COMO DEUS, OU FOI

CRIADA POR ELE NUM CERTO MOMENTO?

RESP.: Só Deus o sabe. Há entretando, uma coisa que a vossa razão deve indicar;

é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que
seja  a  distância  a  que  possais  imaginar  o  início  da  sua  ação  podereis

compreendê-lo um segundo na ociosidade?

13  -  DEFINE-SE  GERALMENTE  A  MATÉRIA  COMO  AQUILO  QUE  TEM

EXTENSÃO,  QUE  PODE  IMPRESSIONAR  OS  SENTIDOS  E  É  IMPENETRÁVEL.
ESSA DEFINIÇÃO É EXATA?

RESP.: Do vosso ponto de vista, sim, porque só falas daquilo que percebeis. Mas
matéria existe em estados que não conheceis. Ela pode ser,  por exemplo, tão

etérea  e  sutil  que  não  produza  nenhuma  impressão  nos  vossos  sentidos:
entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós.

14 - QUE DEFINIÇÃO PODEIS DAR DA MATÉRIA?

RESP.: A matéria é o liame que escraviza o espírito; é o instrumento que ele usa,

e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação.

15 - QUAL É A NATUREZA ÍNTIMA DO ESPÍRITO?

RESP.: Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é
nada, porque não é coisa palpável; mas, para nós, é alguma coisa. Ficai sabendo:

nenhuma coisa é o nada e o nada não existe.

16 - ESPÍRITO É SINÔNIMO DE INTELIGÊNCIA?
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RESP.:  A inteligência  é um atributo essencial  do espírito;  mas um e outro se
confundem num princípio comum, de maneira que, para vós são uma e a mesma

coisa.

17 - O ESPÍRITO É INDEPENDENTE DA MATÉRIA OU NÃO É MAIS DO QUE UMA

PROPRIEDADE DESTA, COMO AS CORES SÃO PROPRIEDADES DA LUZ E O SOM
UMA PROPRIEDADE DO AR?

RESP.: São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar
inteligência a esta.

18 -  ESTA  UNIÃO É IGUALMENTE NECESSÁRIA PARA A MANIFESTAÇÃO DO
ESPÍRITO?  (POR  ESPÍRITO,  ENTENDEMOS  AQUI  O  PRINCÍPIO  DA

INTELIGÊNCIA, ABSTRAÇÃO FEITA DAS INDIVIDUALIDADES DESIGNADAS POR
ESSE NOME).

RESP.:  É necessária para vós,  porque não estais organizados para perceber o
espírito sem a matéria; vossos sentidos não foram feitos para isso.

19  -  PODE-SE CONCEBER  O ESPÍRITO  SEM  A  MATÉRIA E  A  MATÉRIA  SEM
ESPÍRITO?

RESP.: Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento.

20 - HAVERIA, ASSIM, DOIS ELEMENTOS GERAIS DO UNIVERSO, A MATÉRIA E

O ESPÍRITO?

RESP.: Sim e acima de ambos DEUS, o Criador, o pai de todas as coisas. Essas

três coisas são o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas, ao
elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de

intermediário  entre  o  espírito  e  a  matéria  propriamente  dita,  demasiado
grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de

certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se
distingue  por  propriedades  especiais.  Se  fosse  simplesmente  matéria,  não

haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o
espírito e a matéria; é fluido, como a matéria é matéria; susceptível, em suas

inumeráveis  combinações  com  esta,  e  sob  a  ação  do  espírito,  de  produzir
infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma infima

parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que
espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo
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estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade
lhe dá.

21 - SERÁ ESSE FLUIDO O QUE DESIGNAMOS POR ELETRICIDADE?

RESP.:  Dissemos  que  ele  é  susceptível  de  inumeráveis  combinações.  O  que

chamais fluido elétrico, fluido magnético são modificações do fluido universal,
que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode

considerar como independente.

EMANCIPAÇÃO DA
ALMA

HÁ UMA RELAÇÃO MUITO FORTE ENTRE: "EMANCIPAÇÃO DA ALMA, SONO E

SONHOS".

1 - COMO DEFINIR A ALMA?

RESP.:  "ALMA  é  um  espírito  encarnado",  segundo  a  definição  dos  próprios
Espíritos LE, perg. 134. Allan Kardec, chama alma ao ser imaterial e individual

que  em  nós  reside  e  sobrevive  ao  corpo.  Portanto,  ALMA  é  o  princípio
inteligente  que  habita  o  corpo físico,  utilizando-o  como instrumento  de sua

atividade no mundo material, enquanto que Espírito e a alma do desencarnado,
mera questão de terminologia para facilitar o entendimento.

2  -  O  ESPÍRITO  ENCARNADO  PERMANECE  VOLUNTARIAMENTE  NO
ENVOLTÓRIO CORPORAL?

RESP.: É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O Espírito
encarnado aspira  incessantemente à  libertação,  e  quanto  mais  grosseiro é o

envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado.

3 - DURANTE O SONO, A ALMA REPOUSA COMO O CORPO?

RESP.: Não, o Espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem
ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do Espírito. Então ele percorre o

espaço e entra em relação mais direta com os outros Espíritos.

4 - COMO PODEMOS AVALIAR A LIBERDADE DO ESPÍRITO DURANTE O SONO?
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RESP.: Pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o Espírito dispõe de
mais  faculdades que no estado de vigília.  Tem a lembrança do passado e,  às

vezes, a previsão do futuro; adquire mais poder e pode entrar em comunicação
com os outros Espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Frequentemente dizes:

"Tive  um  sonho  bizarro,  um  sonho  horrível,  mas  que  não  tem  nenhuma
verossimilhança". Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de

coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O
corpo estando adormecido,  o  Espírito trata de quebrar as suas cadeias para

investigar no passado ou no futuro.

5 - POR QUE NÃO NOS RECORDAMOS SEMPRE DOS SONHOS?

RESP.: Nisso que chamas sono só tens o repouso do corpo, porque o Espírito
está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e

se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas,
como  o  corpo  é  de  matéria  pesada  e  grosseira,  dificilmente  conserva  as

impressões recebidas pelo Espírito, mesmo porque o Espírito não as percebeu
pelos órgãos do corpo.

Os  sonhos  são  o  produto  da  emancipação  da  alma,  que  se  torna  mais
independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de

clarividência indefinida, que se estende aos lugares, os mais distantes ou que
jamais  se  viu,  e  algumas  vezes  mesmo  a  outros  mundos.  Daí  também  a

lembrança que retrata na memória os acontecimentos verificados na existência
presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes

ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas
do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não

ter  nem  senso,  nem  nexo.  A  incoerência  dos  sonhos  ainda  se  explica  pelas
lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho.

Tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao
acaso: os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda significação.

6 - É NECESSÁRIO O SONO COMPLETO, PARA A EMANCIPAÇÃO DO ESPÍRITO?

RESP.:  Não.  O  Espírito  recobra  a  sua  liberdade  quando  os  sentidos  se

entorpecem; ele aproveita, para se emancipar, todos os instantes de descanso
que  o  corpo  lhe  oferece.  Desde  que  haja  prostração  das  forças  vitais,  o
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Espíritose  desprende,  e  quanto  mais  fraco  estiver  o  corpo,  mais  o  Espírito
estará livre.

7  -  PARECE-NOS,  ÀS  VEZES,  OUVIR  EM  NOSSO  ÍNTIMO  PALAVRAS
PRONUNCIADAS DISTINTAMENTE, E QUE NÃO TÊM NENHUMA RELAÇÃO COM

O QUE NOS PREOCUPA. DE ONDE VÊM ELAS?

RESP.: Sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam

a entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um Espírito que deseja comunicar-se
contigo.

8  -  MUITAS VEZES,  NUM  ESTADO  QUE  AINDA  NÃO É O COCHILO,  QUANTO
TEMOS  OS  OLHOS  FECHADOS,  VEMOS  IMAGENS  DISTINTAS,  FIGURAS  DAS

QUAIS APANHAMOS OS PORMENORES MAIS MINUCIOSOS.  É UM EFEITO DA
VISÃO OU DE IMAGINAÇÃO?

RESP.:  Entorpecido o corpo,  o  Espírito  trata  de quebrar  a  sua cadeia:  ele  se
transporta e vê, e se o sono fosse completo, isso seria um sonho.

9 - TÊM-SE ÀS VEZES, DURANTE O SONO OU O COCHILO, IDÉIAS QUE PARECEM
MUITO BOAS, E QUE, APESAR DOS ESFORÇOS QUE SE FAZEM PARA RECORDÁ-

LAS, SE APAGAM DA MEMÓRIA. DE ONDE VÊM ESSAS IDÉIAS?

RESP.: São o resultado da liberdade do Espírito, que se emancipa e goza, nesse

momento, de mais amplas faculdades. Frequentemente também, são conselhos
dados por outros Espíritos.

10  -  DE  QUE  SERVEM  ESSAS  IDÉIAS  OU  ESSES  CONSELHOS,  SE  A  SUA
RECORDAÇÃO SE PERDE E NÃO SE PODE APROVEITÁ-LOS?

RESP.: Essas idéias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos Espíritos que
ao mundo corpóreo,  mas o  mais  frequente  é  que,  se  o corpo as  esquece,  o

Espírito as lembra, e a idéia volta no momento necessário, como uma inspiração
do momento.

11 - O ESPÍRITO ENCARNADO, NOS MOMENTOS EM QUE SE DESPRENDE DA
MATÉRIA E AGE COMO ESPÍRITO, CONHECE A ÉPOCA DE SUA MORTE?

RESP.: Muitas vezes a pressente; e às vezes tem dela uma consciência bastante
clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas

pessoa prevêem a própria morte com grande exatidão.
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12 - A ATIVIDADE DO ESPÍRITO, DURANTE O REPOUSO OU O SONO DO CORPO,
PODE FATIGAR A ESTE?

RESP.: Sim, porque o Espírito está ligado ao corpo como o balão cativo ao poste.
Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade

do Espírito reage sobre o corpo, e pode produzir-lhe fadiga.

13 - DO PRINCÍPIO DE EMANCIPAÇÃO DA ALMA DURANTE O SONO PARECE

RESULTAR QUE TEMOS, SIMULTANEAMENTE, DUAS EXISTÊNCIAS DO CORPO,
QUE NOS DÁ A VIDA DE RELAÇÃO EXTERIOR, E A DA ALMA, QUE NOS DÁ A

VIDA DE RELAÇÃO OCULTA. É ISSO EXATO?

RESP.: No estado de emancipação , a vida do copro, cede lugar à da alma, mas

não existem, propriamente falando, duas existências;  são antes duas fases da
mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla.

14  -  DUAS  PESSOAS  QUE  SE  CONHECEM  PODEM  VISITAR-SE  DURANTE  O
SONO?

RESP.: Sim, e muitas outras, que pensam não se conhecerem, se encontram e
conversam.  Podester,  sem que o  suspeites,  amigos  em  outro  país.  O  fato  de

visitardes  durante  o  sono,  amigos,  parentes,  conhecidos,  pessoas  que  vos
podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites.

15 - QUAL PODE SER A UTILIDADE DESSAS VISITAS NOTURNAS, SE NÃO AS
RECORDAMOS?

RESP.: Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição que é quase sempre a
origem  de  certas  idéias  que  surgem  espontaneamente,  sem  que  se  possa

explicá-las, e não são mais que as idéias hauridas naqueles colóquios.

16 - O HOMEM PODE PROVOCAR VOLUNTARIAMENTE AS VISITAS ESPÍRITAS?

PODE,  POR  EXEMPLO,  DIZER  AO  ADORMECER:  ESTA  NOITE  QUERO
ENCONTRAR-ME EM ESPÍRITO COM TAL PESSOA; FALAR-LHE E DIZER-LHE

TAL COISA?

RESP.:  Eis o que se passa: o homem dorme, seu Espírito desperta,  e o que o

homem havia resolvido o Espírito está,  muitas vezes,  bem longe de o seguir,
porque a vida do homem interessa pouco ao Espírito, quando ele se liberta da

matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de
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maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual: entregam-se às suas
paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que segundo

o motivo assim preposto, o Espírito vá visitar as pessoas que deseja; mas o fato
de o haver desejado quando em vigília, não é razão para que o faça.

17 - CERTO NÚMERO DE ESPÍRITOS ENCARNADOS PODEM ENTÃO SE REUNIR
E FORMAR UMA ASSEMBLÉIA?

RESP.: Sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem
assim,  frequentemente,  diversos  Espíritos,  que  se  sentem  felizes  em  se

encontrar.

Pela palavra "ANTIGOS" é necessário entender os laços de amizade contraídos

em existências anteriores.  Trazemos ao acordar uma intuição das idéias  que
haurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte.

18  -  UMA  PESSOA  QUE  JULGASSE  MORTO  UM  DE  SEUS  AMIGOS,  QUE  NA
REALIDADE  NÃO  ESTIVESSE,  PODERIA  ENCONTRAR-SE  COM  ELE  EM

ESPÍRITO E SABER  ASSIM  QUE CONTINUAVA VIVO? PODERIA,  NESSE CASO,
TER UMA INTUIÇÃOAO ACORDAR?

RESP.: Como Espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi
imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de

que ele vive, como poderá ter o de sua morte.

19 - QUAL A RAZÃO POR QUE A IDÉIA DE UMA DESCOBERTA, POR EXEMPLO,

SURGE AO MESMO TEMPO EM MUITOS PONTOS?

RESP.: Já dissemos que, durante o sono, os Espíritos se comunicam entre si. Pois

bem,  quando o  corpo  desperta,  o  Espírito  se  recorda  do  que aprendeu,  e  o
homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao

mesmo tempo. Quando dizeis que uma idéia está no ar, fazeis uma figura mais
exata do que pensais; cada um contribui sem o suspeitar, para propagá-la.

Nosso Espírito revela assim, muitas vezes, a outros Espíritos, e à nossa revelia,
aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília.

20  -  OS  ESPÍRITOS  PODEM  COMUNICAR-SE,  SE  O  CORPO  ESTIVER
COMPLETAMENTE ACORDADO?
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RESP.: O Espírito não está encerrado no corpo como numa caixa: ele irradia em
todo  o  seu  redor;  eis  por  que  poderá  comunicar-se  com  outros  Espíritos,

mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente.

21  -  POR  QUE  DUAS  PESSOAS,  PERFEITAMENTE  DESPERTAS,  TÊM  MUITAS

VEZES, INSTANTANEAMENTE, O MESMO PENSAMENTO?

RESP.: São dois Espíritos simpáticos que se comunicam e vêem reciprocamente

os seus pensamentos, mesmo quando não dormem.

Há entre os Espíritos afins uma comunicação de pensamento, permitindo que

duas  pessoas  se  vejam  e  se  compreendam  sem  a  necessidade  dos  signos
exteriores  da  linguagem.  Poderia  dizer-se  que  elas  falam  a  linguagem  dos

Espíritos.

 

EMBRIOLOGIA

1)  Nos  casos  de  embriões  congelados,  já  em  estados  avançados  de
desenvolvimento,  estariam a eles  ligados Espíritos esperando a retomada do

processo para fins reencarnacionistas?

Não necessariamente. Em alguns casos, Espíritos que pensaram burlar a Lei da

Vida, fugindo das provações pelo caminho falso do suicídio, permanecem em
semi-hibernação aguardando oportunidade para o recomeço da experiência, e

esse período lhes constitui a expiação a que fazem jus. O desenvolvimento que
ocorre  em  alguns  experimentos  é  espontâneo,  resultado  do  automatismo

biológico, mas que não culminam em êxito.

2 ) O processo de formação de corpos orgânicos perfeitos baseados no código

genético  humano  sem  a  presença  do  Espírito,  utilizando-se,  apenas,  dos
recursos de laboratório, é possível?

Na  atual  conjuntura,  a  vida  em  plenitude  somente  se  expressa  na  criatura
humana através do Espírito.  A hipótese de criar-se um corpo sem alma, por

mais sejam avançadas as técnicas de laboratório, permanece impossível.

3)  As  energias  que  os  espermatozóides  devem  carregar,  lançadas  nas  vias

femininas  (duzentos  milhões  por  ejaculação,  em  média),  não  seriam
aproveitadas  no  mecanismo  reencarnatório  após  desintegração  dos  corpos
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celulares? Constituiriam uma coroa protecional para o óvulo fecundado? Teria
alguma outra destinação energética?

Tudo em a  natureza  tem  uma  função necessária  e  específica.  O  que  parece
destruição não passa de transformação,  retornando ao campo da energia de

onde procede.

Os  espermatozóides  excedentes,  quando  começam  a  desintegração  celular,

irradiam as energias que os constituem, e essas fazem-se absorvidas pelo óvulo
fecundado,  tornando-se  uma  coroa  ou  aura  protetora  durante  todo  o  seu

percurso  pela  Trompa  de  Falópio  até  o  seu  acoplamento  no  útero,  em  cujo
campo  dilui  as  últimas  vibrações.

4) A reencarnação poderia processar-se não no momento da fecundação e sim

em estágios mais avançados do processo embriológico?

No  atual  estágio  de  evolução  da  criatura  humana  e  do  planeta  terrestre,  a

reencarnação tem início no momento da fecundação, a partir de cujo instante o
perispírito começa a imprimir nos genes e cromossomos os equipamentos de

que  necessita  o  Espírito  para  a  evolução.  Nos  estágios  mais  avançados  do
processo biológico já estariam definidos diversos programas orgânicos, o que

dificultaria a perfeita identificação do Ser espiritual com os instrumentos que
lhe irão servir de sustentação.

5) O perispírito seria fator fundamental nos processos de gênese corporal?

É O perispírito O modelador, sem cuja presença o Espírito não lograria imantar-

se à organização física para o processo da reencarnação, por ser-lhe o primeiro
envoltório,  cuja  programação  se  dá  pelos  recursos  magnéticos  de  que  é

constituído,  apresentando  as  características  que  lhe  refletem  o  estado,  a
evolução.

Desse modo, na gênese corporal, o perispírito é de fundamental importância, a
fim de que a mesma se expresse, se desenvolva e se concretize.

6)  Como  se  processa  a  interferência  do  perispírito  do  reencarnante  na
organização genética do corpo após a fecundação?

O perispírito é o agente modelador dos equipamentos orgânicos, assim como
dos delicados processos mentais, que decorrem das conquistas do Espírito.
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Desde o momento em que o espermatozóide dispara na Trompa de Falópio, na
ansiosa  busca  do  óvulo,  os  automatismos  perispirituais,  à  semelhança  dos

biológicos, dão inicio à modelagem do invólucro de que se utilizará o Espírito
para os futuros cometimentos propostos pela reencarnação.

A  medida  que  a  mitose  celular  se  processa,  os  elementos  genéticos
experimentam  a  ação  magnética  dele  irradiante,  de  tal  forma  que  os

cromossomos se organizam no molde energético, assim iniciando-se o processo
da organização molecular.

Espírito Vianna Carvalho

ENCARNAÇÃO

1 - QUAL É A FINALIDADE DA ENCARNAÇÃO?

RESP.:  As  sucessivas  encarnações  são  os  degraus  que  o  Espírito  galga  no
itinerário  da  existência  da  perfectibilidade,  ao  submeter-se  às  limitações  da

existência corporal. Desse modo, as encarnações são necessárias em função do
progresso  moral  e  intelectual,  para  ascender  a  condição  de Espíritos  puros.

Quando na erraticidade o Espírito examina o que fez, reconhece seus erros ou
acertos, traça planos e toma resoluções para mais uma etapa de aprendizado,

sumetendo-se  às  provas  necessárias  que farão  parte  de sua  nova  existência
corpórea. Mas, esta nova experiência não significa para ele punição, e sim uma

condição  necessária  por  força  de  sua  condição  moral.  Elas  podem  ser:  1ª-
expiação; 2ª - prova e 3ª -missão.

2 - OS ESPÍRITOS PROGRIDEM NA ERRATICIDADE?

RESP.: Sim. Quando na erraticidade o Espírito examina o que fez, reconhece seus

erros  ou  acertos,  traça  planos  e  toma  resoluções  para  mais  uma  etapa  de
aprendizado, submetendo-se às provas necessárias que farão parte de sua nova

existência corpórea.

3 - DEFINA: EXPIAÇÃO, PROVA E MISSÃO?

RESP.: 1ª - EXPIAÇÃO: "Deus os colocou num mundo ingrato para expiarem suas
faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam
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merecedores  de  passar  para  um  mundo  feliz"  ESE,  cap.  III,  ítem  13
A  expiação consiste  em  o  homem  sofrer  aquilo  que  fez  os  outros  sofrerem

abrangendo sofrimento físicos e morais, seja na vida corporal ou espiritual. Tais
sofrimentos  quando  suportados  com  resignação,  paciência  e  entendimento

apagam erros passados e purificam o Espírito que assim vai, encarnação após
encarnação,  libertando-se  das  imperfeições  da  matéria.

2ª - PROVA: Em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para
o Espírito que o leva a se aperfeiçoar, enveredendo pelo caminho da perfeição.

"Crede e orai!" Porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida,
durante a qual vossas virtudes cultvidas devem crescer e desenvolver-se como

o cedro". ESE, cap. VI, n° 5. A prova às vezes confunde-se com a expiação, mas
nem  todo  sofrimento  é  indício  de  uma  determinada  falta.

3ª - MISSÃO: Todos têm uma missão a cumprir,  neste ou em outros mundos,
mais  ou  menos  adiantados;  todos  têm  um  papel  a  desempenhar  dentro  da

harmonia e do equilíbrio do Universo. Assim, as missões,  de um modo geral,
enquadram-se em papéis de maior ou menor intgensidade, de acordo com a

capacidade e a elevação do Espírito reencarnante.

4 - A EVOLUÇÃO DO ESPÍRITO DÁ-SE EM UM ÚNICO PLANETA?

RESP.:  Não.  Por  que existem mundos  diferentes  e  não completos  isto  é,  são
mundos transitórios: a-expiação e provas; b - regeneração; c - superiores. Então

o Espírito evolui o máximo que o mundo comporta e em seguida vai para o
próximo mais elevado.

5  -  PODEM  OS  ESPÍRITOS  VENCER  MAIS  RAPIDAMENTE  OS  DEGRAUS
INTERMEDIÁRIOS QUE OS SEPARAM DOS MUNDOS SUPERIORES?

RESP.:  Sim.  Se  eles  procurarem  executar  com  zelo  as  tarefas  que  lhes  são
conferidas, eles galgam rapidamente,  e de maneira bem menos atribulada, os

degraus da evolução, passando a desfrutar dos benefícios resultantes  do seu
trabalho.

6 - O QUE DEVEMOS FAZER PARA MERECER UM MUNDO MELHOR?

RESP.:  Devemos:  a  -  Nos  esforçarmos  pelo  nosso  aprimoramento  moral  e

espiritual. b - Praticar o Evangelho do Cristo; c - Praticar o amor e a caridade; d -
Trabalhar  nossa  reforma  íntima,  trabalhando  pelo  nosso  crescimento  como

também de todos os que nos cercam, etc...
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7 - OS ESPÍRITOS QUE, DESDE O PRINCÍPIO, SEGUIRAM O CAMINHO DO BEM,
TÊM NECESSIDADE DA ENCARNAÇÃO?

RESP.: Todos são criados simples e ignorantes e se instruem por meio das lutas
e  tribulações  da  vida  corporal.  Deus,  que  é  justo,  não  podia  fazer  felizes  a

alguns, sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte sem mérito.

8 - MAS, ENTÃO DE QUE SERVE AOS ESPÍRITOS SEGUIREM O CAMINHO DO

BEM, SE ISSO NÃO OS ISENTA DAS PENAS DA VIDA CORPORAL?

RESP.:  Chegam  mais  depressa  ao  alvo.  Além  disso,  as  penas  da  vida  são

frequentemente  a  consequência  da  imperfeição  do  Espírito.  Quanto  menos
imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem

ciumento,  nem  avarento  ou  ambicioso,  não  passará  pelos  tormentos  que  se
originam desses defeitos.

9 - O HOMEM PODE ASSEGURAR-SE NESTA VIDA UMA EXISTÊNCIA FUTURA
MENOS CHEIA DE AMARGURAS?

RESP.:  Sim,  sem dúvida,  pode  abreviar  o  caminho  e  reduzir  as  dificuldades.
Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto.

10 -  PODE UM HOMEM DESCER EM SUAS NOVAS EXISTÊNCIAS, ABAIXO DO
QUE JÁ HAVIA ATINGIDO?

RESP.: Em sua posição social, sim; como Espírito, não.

11 - A ALMA DE UM HOMEM DE BEM PODE ANIMAR, NOUTRA ENCARNAÇÃO,

O CORPO DE CELERADO?

RESP.: Não, pois ela não pode degenerar.

12 - A ALMA DE UM HOMEM PERVERSO PODE TRANSFORMAR-SE NA DE UM
HOMEM DE BEM?

RESP.: Sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa.

13 - A POSSIBILIDADE DE MELHORAR NUMA OUTRA EXISTÊNCIA NÃO PODE

LEVAR  CERTAS  PESSOAS  A  PERMANECEREM  NO  MAU  CAMINHO,  COM  O
PENSAMENTO DE QUE PODERÃO CORRIGIR-SE MAIS TARDE?

RESP.: Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a idéia de um castigo
eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa idéia conduz à
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incredulidade.  Se  apenas  se  houvessem empregado  os  meios  racionais  para
orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um Espírito imperfeito pode

pensar  como  dizes,  em  sua  vida  corporal,  mas  uma  vez  liberto  da  matéria
pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então

que trará, numa nova existência, um sentimento diverso. É assim que se efetiva
o progresso.

14  -  SÓ  PODENDO  OS  ESPÍRITOS  MELHORAR-SE  PELO  SOFRIMENTO  E  AS
TRIBULAÇÕES DA EXISTÊNCIA CORPORAL, SEGUE-SE QUE A VIDA MATERIAL

SERIA  UMA  ESPÉCIE  DE  CRIVO  OU  DE  DEPURADOR,  PELO  QUAL  DEVEM
PASSAR OS SERES DO MUNDO ESPÍRITA, PARA CHEGAREM À PERFEIÇÃO?

RESP.: Sim, é bem isso. Eles melhoram por meio destas provas, evitando o mal e
praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações

sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, e segundo os seus
esforços, o alvo para o qual se dirigem.

15  -  É  O CORPO  QUE  INFLUI  SOBRE  O  ESPÍRITO,  PARA  MELHORAR,  OU  O
ESPÍRITO QUE INFLUI SOBRE O CORPO?

RESP.: Teu Espírito é tudo; teu corpo é uma veste que apodrece; eis tudo.

ENFERMIDADES

1 - COMO É CONSIDERADA NOS PLANOS ESPIRITUAIS A MEDICINA 

TERRESTRE?

RESP.:  -A  medicina  humana,  compreendida  e  aplicada  dentro  de  suas

finalidades  superiores,  constitui  uma  nobre  missão  espiritual.  O  médico
honesto  e  sincero,  amigo da  verdade  e  dedicado ao  bem, é  um apóstolo  da

Providência  Divina,  da  qual  recebe  a  precisa  assistência  e  inspiração,  sejam
quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida.

2 - EM FACE DOS ESFORÇOS DA MEDICINA, COMO DEVEMOS CONSIDERAR A
SAÚDE?

RESP.: -Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos
órgãos materiais; para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia
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da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição
preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra.

3 - TODA MOLÉSTIA DO CORPO TEM ASCENDENTE ESPIRITUAIS?

RESP.: -As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo

doente  reflete  o  panorama  interior  do  espírito  enfermo.  A  patogenia  é  um
conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a

fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência
farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter

mórbido  dos  indivíduos.  O  remédio  eficaz  está  na  ação  do  próprio  espírito
enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor

todavia,  o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis, aflitos,
quanto  às  moléstias  incuráveis  pela  ciência  da  Terra  e  eu  vos  direi  que  a

reencarnação,  em  si  mesma,  nas  circunstâncias  do  mundo  envelhecido  nos
abusos,  já  representa  uma  estação  de  tratamento  e  de  cura  e  que  há

enfermidades  d'alma  tão  persistentes,  que  podem  reclamar  várias  estações
sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores.

4 - SE AS ENFERMIDADES SÃO DE ORIGEM ESPIRITUAL, É JUSTA A APLICAÇÃO
DOS MEDICAMENTOS HUMANOS, A CIRURGIA, ETC...ETC...?

RESP.: -O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do
seu  equilíbrio  orgânico.  Por  muito  tempo  ainda,  a  Humanidade  não  poderá

prescindir  da  contribuição  do  clínico,  do  cirurgião  e  do  farmacêutico,
missionários  do bem coletivo.  O homem tratará  da saúde do corpo,  até  que

aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma.
Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias

orgânicas, nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a
estabilidade uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando,

porém,  o  homem  espiritual  dominar  o  homem  físico,  os  elementos
medicamentosos  da Terra  estarão transformados  na  excelência  dos recursos

psíquicos  e  essa  grande  oficina  achar-se-á  elevada  a  santuário  de  forças  e
possibilidades espirituais junto das almas.

5 - NOS PROCESSOS DE CURA, COMO DEVEREMOS COMPREENDER O PASSE?

RESP.: Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças

físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que
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os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, e os elementos
psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais.

6 - COMO DEVE SER RECEBIDO E DADO O PASSE?

RESP.: -O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de

confiança, não só a quem o dá,  como a quem o recebe.  Devemos esclarecer,
todavia,  que  o  passe  é  a  transmissão  de  uma  força  psíquica  e  espiritual,

dispensando qualquer contacto físico na sua aplicação.

7-  A  CHAMADA  "BENZEDURA",  CONHECIDA  NOS  MEIOS  POPULARES,  SERÁ

UMA MODALIDADE DE PASSE?

RESP.:  As chamadas "benzeduras",  tão comuns no ambiente popular,  sempre

que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador,
vulgarizado nas instituições espiritistas de socorro e de assistência. Jesus nos

deu a primeira lição nesse sentido impondo as mãos divinas sobre os enfermos
e  sofredores,  no  que  foi  seguido  pelos  apóstolos  do  Cristianismo  primitivo.

"Toda boa dádiva e dom perfeito vêm do Alto" - dizia o apóstolo, na profundeza
de suas explanações. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas.

Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor.

8  -  POR  QUE  NÃO  SERÁ  PERMITIDA  ÀS  ENTIDADES  ESPIRITUAIS  A

REVELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CURA DA LEPRA, DO CÂNCER, ETC..?

RESP.: -Antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações

e  a  necessidade  de  sua  execução  plena.  Na  própria  natureza  da  Terra  e  na
organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até

hoje inapreendidos pela ciência dos homens. Jesus curava os leprosos com a
simples imposição de suas mãos divinas. O plano espiritual não pode quebrar o

ritmo  das  leis  do  esforço  próprio,  como  a  direção de uma  escola  não  pode
decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos. Além de tudo, a

doença  incurável  traz  consigo  profundo  benefícios.  Que  seria  das  criaturas
terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Até aonde

poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano, sem a constante
ameaça de uma carne frágil e atormentada? Observemos as dádivas de Deus no

terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio,  e
contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde, tantas vezes,

a alma humana se recolhe para as necessárias meditações.
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9 - PODEM OS ESPÍRITOS AMIGOS ATUAR SOBRE A FLORA MICROBIANA, NAS
MOLÉSTIAS INCURÁVEIS, ATENUANDO OS SOFRIMENTOS DA CRIATURA?

RESP.: -As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças
incuráveis,  bem  como  afastá-la  completamente,  se  esse  benefício  puder  ser

levado a  efeito no  quadro das  provas  individuais,  sob os  desígnios  sábios  e
misericordiosos do plano superior.

10  -  NO  TRATAMENTO  MINISTRADO  PELOS  ESPÍRITOS  AMIGOS,  A  ÁGUA
FLUIDIFICADA,  PARA  UM  DOENTE,TERÁ  O  MESMO  EFEITO  EM  OUTRO

ENFERMO?

RESP.:  A  água  pode  ser  fluidificada,  de  modo  geral,  em  benefício  de  todos;

todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo, e, neste
caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo.

11  -  EXISTEM  CONDIÇÕES  ESPECIAIS  PARA  QUE  OS  ESPÍRITOS  AMIGOS
POSSAM FLUIDIFICAR A ÁGUA PURA, COMO SEJAM A PRESENÇA DE MÉDIUNS

CURADORES, REUNIÕES DE VÁRIOS ELEMENTOS, ETC...?

RESP.: -A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de

médiuns curadores,  bem como as reuniões especiais, de modo algum podem
constituir o preço do benefício aos doentes,  porquanto os recursos dos guias

espirituais, nessa esfera de ação, podem independer do concurso medianímico,
considerando o problema dos méritos individuais.

12 - O FATO DE UM GUIA ESPIRITUAL RECEITAR PARA QUE DETERMINADO
ENFERMO, É SINAL INFALÍVEL DE QUE O DOENTE TERÁ DE CURAR-SE?

RESP.: -O guia espiritual é também um irmão e um amigo, que nunca ferirá as
vossas  mais  queridas  esperanças.  Aconselhando  o  uso  de  uma  substância

medicamentosa, alvitrando essa ou aquela providência, ele cooperará para as
melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua

saúde física,  mas  não poderá modificar  a  lei  das  provações  ou  os  desígnios
supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação, porque, dentro

da Lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar.

13 - A EUTANÁSIA É UM BEM, NOS CASOS DE MOLÉSTIA INCURÁVEL?
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RESP.: O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda
que  a  mesma  seja  a  demonstração aparente  de medida  benfazeja.  A  agonia

prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode
ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do Espírito

em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além
do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens

não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do Espírito.

14 - UM HOSPITAL ESPÍRITA TEM UTILIDADE PARA A FAMÍLIA ESPÍRITA?

RESP.: -A fundação de um hospital, em cujos processos de tratamento estejam
vivos os princípios do Espiritismo evangélico, constitui realização generosa, na

melhor  exaltação  dos  ensinos  consoladores  dos  mensageiros  celestiais.  As
edificações dessa natureza, todavia, exigem o máximo de renúncia por parte dos

que as patrocinem, porquanto, dentro delas o médico do mundo é compelido a
esquecer os títulos acadêmicos, para ser um dos mais legítimos missionários

d'Aquele Médico das Almas que curou os cegos e os leprosos,  os tristes e os
endemoninhados,  exemplificando  o  amor  e  a  humildade  na  entrosagem  de

todos os serviços pelo bem dos semelhantes. Um hospital espírita deve ser um
lar de Jesus.  Seu aparelhamento é  uma maquinaria  divina,  exigindo idêntica

superioridade nos operários chamados a movimentar-lhe as peças, de modo a
que se não deturpe a grandeza profunda dos fins.

15 - ONDE A BASE MAIS ELEVADA PARA OS MÉTODOS DE EDUCAÇÃO?

RESP.:  -As noções religiosas,  com a exemplificação dos mais altos deveres da

vida, constituem a base de toda a educação, no sagrado instituto da família.

16  -  TODAS  AS  ENFERMIDADES  CONHECIDAS  FORAM  SOLICITADAS  PELO

ESPÍRITO DO PRÓPRIO ENFERMO, ANTES DE RENASCER?

RESP.: -Mas nem sempre requisitamos deliberadamente semelhantes suplícios

temporários,  de  vez  que,  em  muitas  circunstâncias,  quais  aquelas  que  se
verificam no suicídio ou na delinquência, caímos, de imediato, em desagregação

ou na insanidade das  próprias  forças,  lesando o  corpo espiritual,  o  que nos
constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas,

em aflitivos quadros expiatórios.
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17 - O erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente,
predispondo o corpo físico às doenças? De que modo?

RESP.  A grande maioria  das  doenças tem a  sua causa profunda na estrutura
semimaterial  do  corpo  espiritual.  Havendo  o  espírito  agindo  erradamente,

nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com
desequilíbrios  ou  distonias,  que o  predispõem à instalação  de determinadas

enfermidades, conforme o órgão atingido.

18 - Qual a relação existente entre doenças e a Justiça?

RESP.: No curso das enfermidades, é imperioso venhamos a examinar a Justiça,
funcionando  com  todo  o  seu  poder  regenerativo,  para  sanar  os  males  que

acalentamos.

19 - O que faz o Espírito, antes de reencarnar-se visando, à própria melhoria?

RESP.: Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade,
analisamos  os  pontos  vulneráveis  da  própria  alma,  advogando  em  nosso

próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempo certo, nos
imunizem,  ante  a  possibilidade  de  reincidência  nos  erros  em  que  estamos

incursos.

20  -  Que  pedem,  para  regenerar-se,  os  intelectuais  que  conspurcaram  os

tesouros da alma?

RESP.: Artífices do pensamento, que malversamos os patrimônios do espírito,

rogamos  empeços  cerebrais,  que  se  façam  por  algum  tempo  alavancas
coercitivas, contra a nossas tendências ao desequilíbrio intelectual.

21  -  Que  medidas  de  reabilitação  rogam  os  artistas  que  corromperam  a
inteligência?

Resp.:  -  Artistas,  que  intoxicamos  a  sensibilidade  alheia  com  os  abusos  da
representação  viciosa,  imploramos  moléstias  ou  mutilações,  que  nos

incapacitem para a queda em novas culpas.

22  -  Que  emendas  solicitam  os  oradores  e  pessoas  que  influenciaram

negativamente pela palavra?
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RESP.: - Tarefeiros da palavra, que nos prevalecemos dela para caluniar ou para
ferir,  solicitamos  as  deficiências  dos  aparelhos  vocais  e  auditivos,  que  nos

garantam a segregação providencial.

23  -  Que  providências  retificadoras  pedem  para  si  próprios  aqueles  que

abraçaram graves compromissos do sexo?

RESP.: - Criaturas dotadas de harmonia orgânica que arremessamos os valores

do  sexo  ao  terreno  das  paixões  aviltantes,  enlouquecendo  corações  e
fomentando tragédias, suplicamos as doenças e as inibições genésicas que em

nos  humilhando,  servem  por  válvulas  de  contenção  dos  nossos  impulsos
inferiores.

24  -  Todas  as  enfermidades  conhecidas  foram  solicitadas  pelo  Espírito  do
próprio enfermo, antes de renascer?

RESP.:  -  Nem  sempre  o  Espírito  requisita  deliberadamente  determinadas
enfermidades  de  vez  que,  em  muitas  circunstâncias  quais  aquelas  que  se

verificam no suicídio ou na delinqüência, caímos, de imediato, na desagregação
ou na insanidade das  próprias  forças,  lesando o  corpo espiritual,  o  que nos

constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas,
em aflitivos quadros expiatórios.

25 - Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias, impostas pela
Lei Divina?

RESP.:- Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias, impostas pela
Lei Divina, na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da

loucura,  da  cegueira  ou  da  paralisia  irreversíveis,  ou  ainda,  nas  crianças-
problemas, cujos corpos,  irremediavelmente frustrados,  durante todo o curso

da  reencarnação,  mostram  -se  na  condição  de  celas  regenerativas,  para  a
internação  compulsória  daqueles  que  fizeram  jus  a  semelhantes  recursos

drásticos  da  Lei.  Justo  acrescentar  que  todos  esses  companheiros,  em
transitórias mas duras dificuldades, renascem na companhia daqueles mesmos

amigos e familiares de outro tempo que, um dia, se cumpliciaram com eles na
prática das ações reprováveis em que delinqüiram.

26 -  A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode
provocar doenças de causas espirituais na vida diária?
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RESP.:- A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que
todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário pois considerar igualmennte

que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo,
da  revolta  e  da  preguiça.  Pessoas  que se  embriagam a  ponto  de  arruinar  a

saúde;  que  esquecem  a  higiene  até  se  tornarem  presas  de  parasitas
destruidores; que se encolerizam pelas menores razões,  destrambelhando os

próprios nervos; ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e
janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação

do trabalho,  prejudicando a  fluição dos órgãos do corpo físico,  em razão da
própria  imobilidade,  são  criaturas  que  geram  doenças  para  si  mesmas,  nas

atitudes  de  hoje  mesmo,  sem  qualquer  ligação  com  causas  anteriores  de
existências passadas.

27 - Qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e
da alma?

RESP.:-  Assinalando  as  causas  distantes  e  próximas  das  doenças  de  agora,
destacamos o motivo por que os ensinamentos da Doutrina Espírita nos fazem

considerar,  com  mais  senso  de  gravidade,  a  advertência  do  Mestre:  "Orai  e
vigiai, para não cairdes em tentação".

28 - Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas?

RESP.:  Os grandes delitos operam na alma estados indefiníveis de angústia e

choque, daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes
inabordáveis a qualquer tratamento.

29 - As consequências de nossos erros se verificam apenas na forma de doenças
comuns?

RESP.:  Não.  Além disso, é preciso contar com as probabilidades da obsessão,
porquanto, cada vez que ofendemos aos que nos partilham a marcha atraímos,

em  prejuízo  próprio,  as  vibrações  de  revolta  ou  desespero  daqueles  que  se
categorizam por vítimas de nossas ações impensadas.

30 - O Espiritismo pode contribuir para o tratamento das doenças?

RESP.:  A Doutrina Espírita,  expressando o Cristianismo Redivivo,  não apenas

descortina os panoramas radiantes da imortalidade, ante o grande futuro, mas é
igualmente  luz  para  o  homem,  a  clarcar-lhe  o  caminho;  desse  modo,
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desempenha  função  específica  no  tratamento  das  doenças  que  fustigam  a
Humanidade, por ensinar a medicina da alma, em bases do amor construtivo e

reedificante.  Nas  trilhas  da  experiência  terrestre,  realmente,  a  cada  trecho,
surpreendemos desequilíbrios, a se exprimirem por enfermidades individuais e

coletivas.

31 - Existe uma patologia da alma?

RESP.:  Mágoas,  ressentimentos,  desesperos,  atritos  e  irritações  entretecem
crises  do  pensamento,  estabelecendo  lesões  mentais  que  culminam  em

processos patológicos, no corpo e na alma, quando não se convertem, de pronto,
em pábulo da loucura ou em sombra da morte.

32 - A caridade pode auxiliar nas curas dos males humanos?

RESP.:  Fácil  verificar,  assim,  que  a  Doutrina  Espírita  encerra  a  filosofia  do

pensamento reto,  por agente preservativo da saúde moral, e consubstancia a
religião natural do bem, cujas manifestações definem a caridade por terapêutica

de alívio e correção de todos os males que afligem a existência.

33 - Em que fórmulas essenciais se baseia a terapêutica espírita?

RESP.:  Com  os  ensinamentos  espíritas  aprendemos  que  os  atos  de  bondade
ainda os mais apagados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas e que

o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante apra supressão da
dor e renovação do destino.

34 - Quais são os medicamentos do espírito?

RESP.: Nas atividades espíritas, colhemos do magnetismo sublimado benefícios

imediatos,  seja  no  clima  do  passe,  sob  o  influxo  da  oração,  ou  no  culto
sistemático do Evangelho no lar, por intermédio dos quais, benfeitores e amigos

desencarnados  nos  reequilibram  as  forças,  através  da  inspiração  elevadas,
apaziguando-nos  os  pensamentos,  ou  se  valem  de  recursos  mediúnicos

esparsos no ambiente,  a fim de nos propiciarem socorro à alma aflita ou às
energias  exaustas.  Se  abraçaste,  pois,  a  Doutrina  Espírita,  perlustra-lhes  os

ensinos  e  compreenderás  que  a  humildade  e  a  benevolência,  o  serviço  e  a
abnegação,  a  paciência  e  a  esperança,  a  solidariedade  e  o  otimismo  são

medicamentos  do Espírito,  transformando lutas  em lições  e  dificuldades  em
bênçãos,  porque  no  fundo  de  cada  esclarecimento  e  de  cada  mensagem
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consoladora, que te fluem da inspiração, ouvirás a palavra do Cristo: "Amai-vos
uns aos outros como eu vos amei."

ENGENHARIA

GENÉTICA E
GENÉTICA

1) Será lícito ao homem manipular a genética de outros animais ou de seus

próprios semelhantes?

Toda  vez  que  as  aspirações  humanas  se  transformarem  em  alienação

perturbadora,  objetivando  interferir  nos  códigos  genéticos  para  verdadeiras
aventuras, a licitude da experiência deve ceder lugar aos impositivos de uma

ética  trabalhada com rigor,  a fim de que as vidas animais  e  humanas sejam
poupadas às aberrações, que muitas mentes desequilibradas, de ontem como de

hoje, têm tentado realizar em diversas culturas, particularmente naquelas que
se  caracterizam  pelo  totalitarismo  do  poder,  que  pretende  considerar

superiores  algumas  raças  em  detrimento  de  outras,  que  lhes  padeceriam  a
impiedade e a covardia das perseguições cruéis.

Não  é  lícita,  portanto,  a  manipulação  genética  em  animais  -  exceção  feita,
quando  se  tem  por  objetivo  melhorar  a  qualidade  da  raça,  evitando-lhe  a

fragilidade e as enfermidades que decorrrem do meio ambiente ou de fatores
hereditários  -  nem em criaturas  humanas,  sem graves  conseqüências  para a

sociedade.

2) As Leis de Deus impõem algum limite a esse desenvolvimento?

O homem tem o direito e o dever de investigar sempre, a fim de que o progresso
não  fique  paralisado  nas  conquistas  logradas.  No  entanto,  quando  as

experiências extrapolam a capacidade de controle do ser humano, as Leis de
Deus,  mediante fenômenos naturais,  impedem-lhe o avanço e  permitem que

acontecimentos  inesperados,  desastrosos,  demonstrem  a  insensatez  daquele
que se ergue à condição de semideus.

3) O progresso moral do ser humano não acompanhou o progresso tecnológico.
Há pouco,  o  mundo assistiu chocado a uma experiência  em que uma orelha

humana  foi  implantada  nas  costas  de  um  rato.  Alguns  cientistas  especulam



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

sobre a possibilidade de criação de uma raça humana intelectualmente inferior;
destinada exclusivamente aos trabalhos braçais, sem o problema de eventuais

reivindicações por melhores condições de vida. As leis da Natureza permitirão
ao homem penetrar nos mecanismos da biogenética?

Entre  as  nobres  funções da  ciência  se  encontra  aquela  que se  encarrega de
examinar  as  possibilidades  denominadas  impossíveis,  que  podem,  um  dia,

tornar-se factíveis, realizáveis. Não obstante, sonhar com a criação de homens e
mulheres  xerox,  insensíveis  à  dor,  automatistas,  sem  percepção  para  a  sua

realidade existencial, é levar a aspiração à condição de pesadelo.

Sem dúvida, o cientista pode interferir na constituição genética e perturbar-lhe

o  desenvolvimento,  gerando  anomalias  no  processo  da  sua  multiplicação.
Todavia,  para  que  a  vida  humana  conforme  as  necessidades  de  natureza

cármica, obedecendo à lei moral de causa e efeito.

4) Qual a visão dos Espíritos em torno da bioética e do número excessivo de

discussões em torno da regulamentação desse tema, tendo em vista o grande
avanço da engenharia genética na área da clonagem, controle fetal, transplantes

e mutações?

Considerando-se a realidade do ser humano como Espírito imortal, o fenômeno

da morte biológica é inevitável, sem que essa ocorrência afete-lhe a estrutura de
que  se  constitui.  No  entanto,  face  à  necessidade  de  evoluir  através  das

sucessivas reencarnações, o Espírito desenvolve as potencialidades intelectuais
e penetra nos mecanismos que regem a vida material,  descobrindo recursos

preciosos para tornar a existência  física  menos  tormentosa,  menos afligente,
como resultado das conquistas realizadas no transcurso dos milênios.

Os laboratórios de pesquisa ampliam os campos de investigação e, diariamente,
novos descobrimentos contribuem para que se possa viver com mais equilíbrio

e mais felicidade.

Simultaneamente,  porém,  os  atavismos  materialistas  que  permanecem  em

muitos estudiosos da vida, trabalham com objetivos de burlar a dor, a morte, a
degenerescência que, para eles,  podem ser evitados, contornados,  superados,

apresentando mecanismos especiais que facilitem a fuga ao inevitável. Nascem,
desse comportamento, propostas absurdas para o momento e algumas outras

trágicas para a vida.
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É indispensável portanto, que seja levantada uma ética para a genética,  uma
bioética, para estabelecer limites e cercear a oportunidade de desenvolverem-se

sonhos macabros, tornando o ser humano cobaia para experimentos dantescos,
a  pretexto  de  se  construírem  seres  superiores  geneticamente  organizados,

adiando-se  sine  die  o  momento  da  morte  física,  realizando-se  transplantes
antes da ocorrência da morte real e interferindo-se na estrutura dos genes e

cromossomos, diante de fetos que apresentem anomalias detectáveis, como se
as mesmas procedessem do corpo e não do Espírito.

Tal  procedimento  desconsidera  as  ocorrências  cármicas  que  se  dão  nas
criaturas de compleição orgânica saudável com profundos distúrbios psíquicos

e emocionais, ou que se tornam vítimas de acidentes mutiladores e fenômenos
degenerativos.

Quando a Ciência,  através dos seus nobres investigadores,  assenhorear-se da
realidade  do  Espírito,  compreenderá  a  necessidade  de  ser  estabelecido  um

código  de preservação da vida,  desse  modo,  uma bioética  fundamentada no
respeito e na dignificação da criatura humana.

O sonho de lograr-se uma clonagem real, copiando-se seres padronizados, já é
realidade: no entanto, bem distante de conseguir-se o mesmo êxito em relação à

criatura humana, conforme os moldes que conhecemos, em razão de somente
poder  acontecer  mediante  a  interferência  do  Espírito,  sem  o  qual  teremos

formações  aberrantes  de  células  que,  desprovidas  do  modelo  organizador
biológico, jamais repetirão o indivíduo original.

Tendo-se  em  vista,  porém,  que a  engenharia  genética  venha  a  conseguir  os
requisitos  indispensáveis  para que a vida humana se expresse,  o  Espírito se

utilizará da circunstância e poderá reencarnar-se, jamais idêntico a outro, em
razão das conquistas que tipificam cada um.

5)  As  inserções  perispirituais  na  zona  física  dar-se-iam  nos  genes  do  ADN
celular? Seriam os genes campos praticamente energéticos,  de antipartículas

atômicas, como que incrustadas em faixas apropriadas da molécula do ADN?

Podemos afirmar que o ADN, na sua estrutura íntima, é um campo de energia na

sua  mais  elevada  expressão,  exteriorizada  pelo  perispírito  na  sua  função
organizadora do corpo físico e toda sua estrutura molecular que,  de alguma

forma, se constituiria de antipartículas atômicas.
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Espírito Vianna de Carvalho

ERRATICIDADE

1 - O QUE É ERRATICIDADE?

RESP.: Espíritos ERRANTES são todos os Espíritos que, estando desencarnados,
ainda estão sujeitos à reencarnação. Diz-se, então, que eles vivem, ou estão na

ERRATICIDADE. Os Espíritos puros que não necessitam mais reencarnar,  não
são denominados errantes; e então, eles não estão na erraticidade.

2  -  O  FATO  DE  PERMANECER  NA  ERRATICIDADE,  É  INDÍCIO  DE
INFERIORIDADE DO ESPÍRITO?

RESP.: Existem casos em que os próprios Espíritos demoram a reencarnar por
temerem as consequências  da vida corpórea  que levarão,  tal  o  montante de

débitos  que  adquiriram  perante  a  justiça  divina,  sendo  necessário  então  a
reencarnação compulsória.  Mas,  o  fato de permanecer  na erraticidade não é

indício  de  inferioridade  dos  Espíritos,  uma  vez  que  a  condição  de  errantes
abrange toda a escala evolutiva, com exceção dos Espíritos Puros.

3 - O QUE SÃO ESPÍRITOS ERRANTES?

RESP.: Muitos pensam que Espíritos errantes são aqueles que cometeram erros,

quando na realidade são os Espíritos que estão em diferentes moradas, embora
não estejam  nem  localizadas,  nem circunscritas,  independente  de erros  que

eventualmente tenham ou não cometidos.

4  -  COMO  PODE  SER  DEFINIDA  A  PALAVRA  "MORADA"  EMPREGADA  POR

JESUS?

RESP.: Independentemente da diversidade dos mundos, pode-se também definir

a  palavra  "morada"  usada  por  Jesus  como  sendo  o  estado  de  felicidade  ou
infelicidade que o Espírito desfruta na erraticidade.

5  -  O  QUE  DETERMINA  A  CONDIÇÃO  DE  FELIZ  OU  INFELIZ  QUANDO  NA
ERRATICIDADE?
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RESP.:  Os  Espíritos  que na  existência  corpórea  tiveram demasiado apego às
coisas  materiais,  não  conseguem  se  desprender  totalmente  dos  valores

terrenos.  Este  apego  faz  com  que  não  se  libertem  facilmente  dos
convencionalismos terrenos, deixando de percorrer o espaço infinito em busca

de um maior esclarecimento, preferindo, pelo contrário, materem-se jungidos
às  coisas  transitórias  do  mundo  corporal.  Pessoas  que  foram  íntegras  e

bondosas, que jamais cometeram uma ação má e que sofreram enfermidades ou
experimentaram  rudes  provações,  jamais  lhes  faltando  coragem  nas

adversidades,  entram  no  mundo  espiritual  desfrutando  de  indescritível
felicidade.

6 - A ALMA SE REENCARNA IMEDIATAMENTE APÓS A SEPARAÇÃO DO CORPO?

RESP.: Às vezes, imediatamente, mas, na maioria das vezes, depois de intervalos

mais ou menos longos. Nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre
imediata. A matéria corpórea sendo menos grosseira, o Espírito encarnado goza

de quase todas as faculdades do Espírito.  Seu estado normal é o dos vossos
sonâmbulos lúcidos.

7 - O QUE É A ALMA, NOS INTERVALOS DAS ENCARNAÇÕES?

RESP.: Espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera.

8 - QUAL PODERÁ SER A DURAÇÃO DESSES INTERVALOS?

RESP.:  De algumas horas  a  alguns  milhares  de séculos.  De resto,  não existe,

propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que
pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O Espírito tem

sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à
purificação das anteriores.

9 -  ESSA DURAÇÃO ESTÁ SUBORDINADA À VONTADE DO ESPÍRITO, OU LHE
PODE SER IMPOSTA COMO EXPIAÇÃO?

RESP.: É uma consequência do livre-arbítrio. Os Espíritos sabem perfeitamente
o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros

pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos
com proveito a não ser no estado de Espírito.
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10 - A ERRATICIDADE É, POR SI MESMA, UM SINAL DE INFERIORIDADE ENTRE
OS ESPÍRITOS?

RESP.: Não, pois há Espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um
estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o Espírito é livre da

matéria.

11  -  PODE-SE  DIZER  QUE  TODOS  OS  ESPÍRITOS  NÃO-ENCARNADOS  SÃO

ERRANTES?

RESP.: Os que devem reencarnar-se, sim; mas os Espíritos puros, que chegaram

à perfeição, não são errantes: seu estado é definitivo.

12  -  DE  QUE  MANEIRA  SE  INSTRUEM  OS  ESPÍRITOS  ERRANTES?  POIS

CERTAMENTE NÃO O FAZEM DA MESMA MANEIRA QUE NÓS?

RESP.:  Estudam  o  seu  passado  e  procuram  o  meio  de  se  elevarem.  Vêem,

observam o que se passa nos lugares que percorrem; escutam os discursos dos
homens esclarecidos e os conselhos dos Espíritos mais elevados que eles, e isso

lhes proporciona idéias que não possuíam.

13 - OS ESPÍRITOS CONSERVAM ALGUMAS DAS PAIXÕES HUMANAS?

RESP.: Os Espíritos elevados, ao perderem o invólucro, deixam as más paixões e
só guardam a idéia do bem; mas os Espíritos inferiores as conservam, pois de

outra maneira pertenceriam à primeira ordem.

14 - POR QUE OS ESPÍRITOS, AO DEIXAREM A TERRA, NÃO ABANDONAM AS

SUAS MÁS PAIXÕES, DESDE QUE VÊEM OS SEUS INCONVENIENTES?

RESP.: Tens neste mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas

que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo para
aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os

envolve,  guardando  todas  essas  coisas  más,  pois  o  Espírito  não  está
inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade,

como para mostrar-lhe o bom caminho.

15 - O ESPÍRITO PROGRIDE NO ESTADO ERRANTE?

RESP.: Pode-se melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o
seu desejo; mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas idéias

adquiridas.
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16 - OS ESPÍRITOS ERRANTES SÃO FELIZES OU INFELIZES?

RESP.: Mais ou menos, segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes

conservaram, ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização.
No estado errante, o Espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É assim

que  ele  busca  os  meios  de  o  atingir;  mas  nem  sempre  lhe  é  permitido
reencarnar-se à vontade, e isso é uma punição.

17 - NO ESTADO ERRANTE OS ESPÍRITOS PODEM IR A TODOS OS MUNDOS?

RESP.:  Conforme.  Quando  o  Espírito  deixa  o  corpo,  ainda  não  está

completamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu
ou  a  um  mundo  do  mesmo  grau;  a  menos  que,  durante  sua  vida  tenha  se

elevado.  Esse  é  o  objetivo  a  que  deve  voltar-se,  pois  sem  isso  jamais  se
aperfeiçoaria.  Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores,  passando

por eles como estrangeiro. Nada mais faz do que os entrever, e é isso que lhe dá
o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e

poder habitá-los.

18 - OS ESPÍRITOS JÁ PURIFICADOS VÊM AOS MUNDOS INFERIORES?

RESP.:  Vêm frequentemente,  a  fim de os  ajudar  a  progredir;  sem isso  esses
mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar.

ESQUECIMENTO DO
PASSADO

1 - O QUE É NECESSÁRIO AO ESPÍRITO PARA INICIAR UMA PROVA OU NOVA

EXISTÊNCIA, EM RELAÇÃO ÀS LEMBRANÇAS DO PASSADO?

RESP.: A misericórdia divina concedeu-nos o que é necessário e suficiente para

o  sucesso  da  nova  existência  a  cumprir  isto  é,  a  voz  da  consciência  e  as
tendências  instintivas,  que  é  necessário  e  suficiente  que  nos  permitem

identificar  aquilo  que  precisamos  fazer  para  nos  corrigir  e  progredir  no
presente,  superando  as  montanhas  dos  nossos  erros  e  imperfeições  e

prosseguindo no processo evolutivo com maior liberdade e a certeza de que se
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Deus  lançou  um  VÉU  SOBRE  O  NOSSO  PASSADO,  isto  ser-nos-á  o  mais
adequado.

2 - O QUE O HOMEM TRAZ, AO NASCER, PARA A NOVA EXISTÊNCIA?

RESP.: Em o O Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec assim interpretou o

esquecimento do passado: O Espírito renasce frequentemente no mesmo meio
em  que  viveu,  e  se  encontra  em relação  com  as  mesmas  pessoas,  a  fim de

reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia
odiado,  talvez  o  ódio  reaparecesse.  O  homem  traz,  ao  nascer  aquilo  que

adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo
ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi: se está sendo punido, é

porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir
em si mesmo. Deus nos dá para melhorarmos justamente o que necessitamos e

é o suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas.

3 - AS LEMBRANÇAS DO PASSADO FICAM PERDIDAS PARA O HOMEM? COMO

ELAS SE MANIFESTAM?

RESP.: A lembrança do passado jamais se perde. Muitas vezes, sinais do passado

transparecem sutilmente em nossos gestos, em nossos atos, em nossas palavras.
Em nossos relacionamentos,  as lembranças ficam apagadas,  veladas; todavia,

elas continuam vivas nos registros profundos da consciência. As questões que
mantêm-se  presentes  na  consciência,  embora  latentes,  aguardando  novas

resoluções.  O  que já  foi  superado,  funde-se à  personalidade,  permitindo um
caminhar mais liberto e sereno.  O esquecimento do passado jamais será um

obstáculo à melhoria do Espírito; antes, é um benefício inestimável concedido à
criatura humana. E após a morte, o Espírito recobra a lembrança do passado,

para  que  possa  tomar  boas  resoluções  em  relação  às  suas  próximas
encarnações.

4  -  PORQUE  O  ESQUECIMENTO  DO  PASSADO  REPRESENTA  VALIOSO
BENEFÍCIO PARA A EVOLUÇÃO DO ESPÍRITO?

RESP.: O Espírito quando reencarna, esquece totalmenteo seu passado, porém,
muitas pessoas acreditam que a lembrança de vidas anteriores, no decorrer da

vida  presente;  seria  de  grande  benefício.  Mas,  em  cada  reencarnação
manifestam-se as tendências decorrentes  da natureza do Espírito,  a orientar

seu comportamento mais correto; as boas inclinações, indicam o progresso já
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realizado e as más, as paixões a serem superadas. Inúmeras vezes, Espíritos que
foram  acerbos  inimigos  numa  determinada  vida,  renascem  no  seio  de  uma

mesma  família,  a  fim de removerem as  arestas  e  aprenderem a se  amar,  se
relembrassem  do  passado,  em  muitos  casos  essa  reconciliação  se  tornaria

extremamente difícil.

5 - POR QUE O ESPÍRITO ENCARNADO PERDE A LEMBRANÇA DO PASSADO?

RESP.:  O homem não pode nem deve saber tudo; Deus assim o quer,  na sua
sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado,

como  aquele  que  passa  sem  transição  da  obscuridade  para  a  luz.  Pelo
esquecimento do passado ele é mais ele mesmo.

6 - COMO PODE O HOMEM SER RESPONSÁVEL POR ATOS E RESGATAR FALTAS
DAS QUAIS NÃO SE RECORDA? COMO PODE APROVEITAR-SE DA EXPERIÊNCIA

ADQUIRIDA  EM  EXISTÊNCIAS  QUE  CAÍRAM  NO  ESQUECIMENTO?  SERIA
CONCEBÍVEL QUE AS TRIBULAÇÕES DA VIDA FOSSEM PARA ELE UMA LIÇÃO,

SE PUDESSE LEMBRAR-SE DAQUILO QUE AS ATRAIU, MAS DESDE QUE NÃO SE
RECORDA, CADA EXISTÊNCIA É PARA ELE COMO SE FOSSE A PRIMEIRA, E É

ASSIM QUE ELE ESTÁ SEMPRE A RECOMEÇAR. COMO CONCILIAR ISTO COM A
JUSTIÇA DE DEUS?

RESP.:  A  cada  existência  o  homem  tem  mais  inteligência  e  pode  melhor
distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito, se ele se recordasse de todo

o passado? Quando o Espírito entra na sua vida de origem (a vida espírita), toda
a sua vida passada se desenrola diante dele; vê as faltas cometidas e que são

causa  do  seu  sofrimento,  bem  como  aquilo  que  poderia  tê-lo  impedido  de
cometê-las; compreende a justiçada posição que lhe é dada e procura então a

existência  necessária  para reparar a  que acaba de escoar-se.  Procura provas
semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao

seu adiantamento, e pede a Espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na
nova tarefa a empreender,  porque sabe que o Espírito que lhe será dado por

guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma
espécie de intuição ds que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento,o

desejo  criminoso  que  frequentemente  vos  assalta  e  ao  qual  resistis
instintivamente,  atribuindo  a  vossa  resistência,  na  maioria  das  vezes,  aos

princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que
vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não
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cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o Espírito
sofrer  as  suas  provas  com coragem e  souber  resistir,  elevará  a  si  próprio  e

ascenderá na hierarquia dos Espíritos, quando voltar para o meio deles.

7  -  NOS  MUNDOS  MAIS  ADIANTADOS  QUE  O  NOSSO,ONDE  NÃO  EXISTEM

TODAS AS NOSSAS NECESSIDADES FÍSICAS E AS NOSSAS ENFERMIDADES, OS
HOMENS  COMPREENDEM  QUE  SÃO  MAIS  FELIZES  DO  QUE  NÓS?  A

FELICIDADE É GERAL OU RELATIVA?

RESP.: A isto é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos, entre aqueles

de  que  falas,  cujos  habitantes  guardam  lembranças  clara  e  exata  de  suas
existências passadas. Esses, compreendes, pode e sabem apreciar a felicidade

de  que  Deus  lhes  permite  desfrutar.  Outros  há,  porém,  cujos  habitantes
achando-se,  como dizes,  em melhores condições que vós,  nem por isso estão

menos sujeitos a grande desgostos e mesmo a infelicidade. Estes não apreciam a
sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de uma estado ainda mais

infeliz. Se, entretanto, não a apreciam como homens, o fazem como Espíritos.

8 -  PODEMOS TER ALGUMAS REVELAÇÕES SOBRE AS NOSSAS EXISTÊNCIAS

ANTERIORES?

RESP.: Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram; se

lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o
passado.

9  -  ALGUMAS PESSOAS CRÊEM TER  A  VAGA  LEMBRANÇA  DE UM PASSADO
DESCONHECIDO, VISLUMBRADO COMO A IMAGEM FUGITIVA DE UM SONHO

QUE EM VÃO SE PROCURA DETER. ESSA IDÉIA NÃO SERIA UMA ILUSÃO?

RESP.: Algumas vezes é real; mas quase sempre é também uma ilusão, contra a

qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada.

10  -  NAS  EXISTÊNCIAS  CORPÓREAS  DE  NATUREZA  MAIS  ELEVADA  QUE  A

NOSSA, A LEMBRANÇA DAS EXISTÊNCIAS ANTERIORES É MAIS PRECISA?

RESP.:  Sim,  à  medida  que  o  corpo  é  menos  material,  recorda-se  melhor.  A

lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de
uma ordem superior.
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11 - AS TENDÊNCIAS INSTINTIVAS DO HOMEM, SENDO UMA REMINISCÊNCIA
DO  SEU  PASSADO,  PELO  ESTUDO  DESSAS  TENDÊNCIAS  ELE  PODERÁ

RECONHECER AS FALTAS QUE COMETEU?

RESP.: Sem dúvida, até certo ponto; mas é necessário ter em conta a melhora

que se  possa ter  operado  no Espírito  e  as  resoluções  que  ele  tomouno seu
estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente.

12 - PODE ELA SER PIOR? POR OUTRAS PALAVRAS, PODE O HOMEM COMETER
NUMA EXISTÊNCIA FALTAS NÃO COMETIDAS NA PRECEDENTE?

RESP.: Isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas,
pode ser arrastado a novas faltas que serão a consequência da posição por ele

mesmo  escolhida.  Mas  em  geral  essas  faltas  denunciam  antes  um  estado
estacionário do que retrógrado, porque o Espírito pode avançar ou se deter, mas

não recuar.

13 -  SENDO AS VICISSITUDES DA VIDA CORPÓREA AO MESMO TEMPO UMA

EXPIAÇÃO DAS FALTAS PASSADAS E PROVAS PARA O FUTURO, SEGUE-SE QUE,
DA  NATUREZA  DESSAS  VICISSITUDES,  POSSA  INDUZIR-SE  O  GÊNERO  DA

EXISTÊNCIA ANTERIOR?

RESP.:  Muito frequentemente,  pois  cada um é punido naquilo em que pecou.

Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta; as tendências instintivas
são um índice mais seguro, porque as provas que um Espírito sofre,  tanto se

referem ao futuro, quanto ao passado.

ESPERANÇAS
E

CONSOLAÇÕE
S

1 - O HOMEM PODE GOZAR NA TERRA UMA FELICIDADE COMPLETA?

RESP.: Não, pois a vida lhe doi dada como prova ou expiação, mas dele depende
abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra.
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2  -  CONCEBE-SE  QUE  O  HOMEM  SEJA  FELIZ  NA  TERRA  QUANDO  A
HUMANIDADE  ESTIVER  TRANSFORMADA,  MAS,  ENQUANTO  ISSO  NÃO  SE

VERIFICA, PODE CADA UM GOZAR DE UMA FELICIDADE RELATIVA?

RESP.: O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade.

Praticando a  lei  de  Deus  ele  pode poupar-se  muitos  males  e  gozar  de uma
felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro.

3 - A FELICIDADE TERRENA É RELATIVA À POSIÇÃO DE CADA UM; O QUE É
SUFICIENTE PARA A FELICIDADE DE  UM FAZ A DESGRAÇA DE OUTRO.  HÁ,

ENTRETANTO,  UMA  MEDIDA  COMUM  DE  FELICIDADE  PARA  TODOS  OS
HOMENS?

RESP.:  Para  a  vida  material,  a  posse  do  necessário;  para  a  vida  moral,  a
consciência pura e a fé no futuro.

4 - AQUILO QUE SERIA SUPÉRFLUO PARA UM NÃO SE TORNA O NECESSÁRIO
PARA OUTRO, E VICE-VERSA, SEGUNDO A POSIÇÃO?

RESP.: Sim, de acordo com as vossas idéias materiais, os vossos preconceitos, a
vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará

justiça  quando tiverdes a  compreensão da verdade.  Sem dúvida,  aquele  que
tivesse  uma  renda  de  cinquenta  mil  libras  e  a  visse  reduzida  a  dez  mil,

considerar-se-ia  muito  infeliz  por  não  poder  continuar  fazendo  boa  figura,
mantendo o que chama a sua classe, ter bons cavalos e lacaios, satisfazer a todas

as  paixões  etc...  Julgaria  faltar-lhe  o  necessário.  Mas,  francamente,  podes
considerá-lo digno de lástima, quando ao seu lado há os que morrem de fome e

de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça? O homem sensato, para ser
feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar

sua alma ao infinito.

5  -  EXISTEM  MALES  QUE  NÃO  DEPENDEM  DA  MANEIRA  DE  AGIR  E  QUE

FEREM  O  HOMEM  MAIS  JUSTO.  NÃO  HÁ  ALGUM  MEIO  DE  SE  PRESERVAR
DELES?

RESP.:  O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas,  se deseja  progredir.
Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que

lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-
lo.
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6 - POR QUE DEUS BENEFICIA COM OS BENS DA FORTUNA CERTOS HOMENS
QUE NÃO PARECEM MERECÊ-LOS?

RESP.: Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente;
mas sabei-o, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria.

7  -  A  CIVILIZAÇÃO,  CRIANDO  NOVAS  NECESSIDADES,  NÃO  É  A  FONTE  DE
NOVAS AFLIÇÕES?

RESP.: Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que
criais  para vós  mesmos.  Aquele  que sabe limitar  os  seus  desejos  e  ver  sem

cobiça  o  que  está  fora  das  suas  possibilidades,  poupa-se  de  muitos
aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades.

Invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo. Mas sabeis, por
acaso,  o  que lhes  está  reservado?  Se não gozam senão para si  mesmos,  são

egoístas e terão que sofrer o reverso. Lamentai-os, antes de invejá-los. Deus às
vezes permite que o mau prospere, mas essa felicidade não é para se invejar,

porque ele pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz é porque passa por
uma  prova  que  lhe  será  levada  em  conta,  desde  que  a  saiba  suportar  com

coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: "Bem aventurados os que sofrem
porque serão consolados".

8 - O SUPÉRFLUO NÃO É, POR CERTO,  INDISPENSÁVEL À FELICIDADE, MAS
NÃO SE DÁ O MESMO COM O NECESSÁRIO. ORA, A DESGRAÇA DAQUELES QUE

SERÃO PRIVADOS DO NECESSÁRIO NÃO É REAL?

RESP.: O homem não é verdadeiramente desgraçado senão quando sente a falta

daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é
talvez consequência de sua própria culpa e então ele só deve queixar-se de si

mesmo.  Se a falta fosse de outro,  a responsabilidade caberia a quem tivesse
causado.

9  -  PELA  NATUREZA  ESPECIAL  DAS  APTIDÕES  NATURAIS,  DEUS  INDICA
EVIDENTEMENTE A NOSSA  VOCAÇÃO NESTE  MUNDO. MUITOS MALES NÃO

PROVÊM DO FATO DE NÃO SEGUIRMOS ESSA VOCAÇÃO?

RESP.: Isso é verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza,

fazem  os  filhos  se  desviarem  do  caminho  traçado  pela  Natureza,
comprometendo-lhes com isso a felicidade. Mas serão responsabilizados.
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10  -  ENTÃO  CONSIDERAIS  JUSTO  QUE  O  FILHO  DE  UM  HOMEM  DA  ALTA
SOCIEDADE FABRICASSE  TAMANCOS,  POR EXEMPLO,  SE FOSSE ESSA A SUA

APTIDÃO?

RESP.: Não se precisa cair no absurdo nem no exagero; a civilização tem as suas

necessidades. Por que o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, teria
de fazer tamancos, se pode fazer outras coisas? Ele poderá sempre se tornar útil

na medida de suas faculdades, e não as aplicar em sentido contrário. Assim, por
exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico

etc..

11 - HÁ PESSOAS QUE, PRIVADAS DE TODOS OS RECURSOS, MESMO QUANDO

REINE A ABUNDÂNCIA EM SEU REDOR, NÃO VÊEM OUTRA PERSPECTIVA DE
SOLUÇÃO  PARA  O  SEU  CASO  A  NÃO  SER  A  MORTE.  QUE  DEVEM  FAZER?

DEIXAR-SE MORRER DE FOME?

RESP.:  O  homem  jamais  deve ter  a  idéia  de se  deixar  morrer  de  fome,  pois

sempre encontraria meios de se alimentar, se o orgulho não se lhe interpusesse
entre  a  necessidade  e  o  trabalho.  Frequentemente  dizemos  que  não  há

profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra; mas o dizemos para os
outros e não para nós.

12  -  É  EVIDENTE  QUE,  SEM  OS  PRECONCEITOS  SOCIAIS,  PELOS  QUAIS  SE
DEIXA  DOMINAR,  O  HOMEM  SEMPRE  ENCONTRARIA  UM  TRABALHO

QUALQUER QUE O PUDESSE AJUDAR A VIVER, MESMO DESLOCADO DE SUA
POSIÇÃO. MAS ENTRE AS PESSOAS QUE NÃO TÊM PRECONCEITOS OU QUE OS

PÕEM DE LADO, NÃO HÁ AS QUE ESTÃO IMPOSSIBILITADAS DE PROVER AS
SUAS NECESSIDADES EM CONSEQUÊNCIA DE MOLÉSTIAS OU OUTRAS CAUSAS

INDEPENDENTES DE SUA VONTADE?

RESP.:  Numa  sociedade  organizada  segundo  a  lei  do  Cristo,  ninguém  deve

morrer de fome.

13 - POR QUE AS CLASSES SOCIAIS SOFREDORAS SÃO MAIS NUMEROSAS DO

QUE AS FELIZES?

RESP.: Nenhuma é perfeitamente feliz; pois aquilo que se considera a felicidade

muitas  vezes  oculta  pungentes  aflições.  O  sofrimento  está  por  toda  parte.
Entretanto,  para  responder  ao  teu  pensamento,  direi  que  as  classes  a  que
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chamas sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação.
Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons Espíritos,

não mais será infeliz neste mundo, que será para ele o paraíso terrestre.

14  -  POR  QUE,  NESTE  MUNDO,  GERALMENTE  A  INFLUÊNCIA  DOS  MAUS

PREDOMINA SOBRE A DOS BONS?

RESP.: Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos; os bons

são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância.

15  -  SE  É  O  HOMEM,  EM  GERAL,  O  ARTÍFICIE  DOS  SEUS  SOFRIMENTOS

MATERIAIS, SÊ-LOS-Á TAMBÉM DOS SOFRIMENTOS MORAIS?

RESP.: Mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independente da

vontade,  enquanto  o  orgulho  ferido,  a  ambição  frustrada,  a  ansiedade  da
avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma.

Inveja e ciúme! Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a
inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre

desses males, os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem
diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até no

sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma
situação desejável? Não compreendeis que, com essas paixões, o homem cria

para si mesmo suplícios voluntários e que a Terra se transforma para ele num
verdadeiro inferno?

16 - A PERDA DE ENTES QUERIDOS NÃO NOS CAUSA UM SOFRIMENTO TANTO
MAIS  LEGÍTIMO,  QUANDO  É  IRREPARÁVEL  E  INDEPENDENTE  DA  NOSSA

VONTADE?

RESP.: Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre; é uma prova

ou expiação, e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos
com  os  vossos  amigos  pelos  meios  de  que  dispondes,  enquanto  esperais  o

aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos.

17  -  QUE  PENSAR  DA  OPINIÃO  DAS  PESSOAS  QUE  CONSIDERAM  AS

COMUNICAÇÕES DE ALÉM-TÚMULO COMO UMA PROFANAÇÃO?

RESP.:  Não  pode  haver  profanação  quando  há  recolhimento  e  quando  a

evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os Espíritos que vos
são  afeiçoados  se  manifestam  com  prazer,  sentem-se  felizes  com  a  vossa
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lembrança e  por conversarem convosco.  Profanação haveria  se  as  evocações
fossem feitas com leviandade.

18 - COMO AS DORES INCONSOLÁVEIS DOS QUE FICARAM NA TERRA AFETAM
OS ESPÍRITOS QUE PARTIRAM?

RESP.: O Espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou,
mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente,  porque ele vê

nesse  excesso  uma  falta  de  fé  no  futuro  e  de  confiança  em  Deus  e,  por
conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os

que deixou.

19 -  AS DECEPÇÕES PROVOCADAS PELA INGRATIDÃO E PELA FRAGILIDADE

DOS LAÇOS DE AMIZADE NÃO SÃO, TAMBÉM, PARA O HOMEM DE CORAÇÃO,
UMA FONTE DE AMARGURAS?

RESP.: Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que
serão mais  infelizes  do que vós.  A ingratidão é  filha do egoísmo e o egoísta

encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi. Pensai em
todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no

entanto, foram pagos com ingratidão. Pensai que o próprio Jesus,  quando na
Terra,  foi  injuriado  e  desprezado,  tratado  de  patife  e  impostor,  e  não  vos

admireis  de que o mesmo vos aconteça.  Que o bem que fizeste  seja a vossa
recompensa neste mundo e não vos importeis com o que dizem os beneficiados.

A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos
será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto

mais quanto maior houver sido a sua ingratidão.

20 - AS DECEPÇÕES CAUSADAS PELA INGRATIDÃO NÃO PODEM ENDURECER O

CORAÇÃO E TORNÁ-LO INSENSÍVEL?

RESP.: Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes,

será sempre feliz pelo bem que que praticar. Ele sabe, se não o reconhecerem
nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha.

21  -  ESTE  PENSAMENTO  NÃO  IMPEDE  QUE  O  SEU  CORAÇÃO  SE  SINTA
FERIDO.ORA,  DISSO  NÃO  PODE  NASCER-LHE  A  IDÉIA  DE  QUE  SERIA  MAIS

FELIZ SE FOSSE MENOS SENSÍVEL?
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RESP.: Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade! Se
ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos

da sua amizade e que se enganou a respeito deles, não deve mais lamentar a sua
perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que

vos tratam de maneiras que não mereceis, pois terão uma triste recompensa.
Mas não vos aflijais por isso: é o meio de vos elevardes sobre eles.

22 - DESDE QUE OS ESPÍRITOS SIMPÁTICOS SÃO LEVADOS A SE UNIR COMO SE
EXPLICA  QUE  ENTRE  OS  ENCARNADOS  A  AFEIÇÃO  FREQUENTEMENTE

EXISTA APENAS DE UM LADO E O AMOR MAIS SINCERO SEJA RECEBIDO COM
INDIFERENÇAE  MESMO  COM  REPULSA?  COMO,  ALÉM  DISSO,  A  MAIS  VIVA

AFEIÇÃO  ENTRE  DOIS  SERES  PODE  SE  TRANSFORMAR  EM  ANTIPATIA  E,
ALGUMAS VEZES, EM ÓDIO?

RESP.:  Não  compreendes,  então,  que  seja  uma  punição,  embora  passageira?
Além disso, quanto há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas

as aparências e, quando são obrigados a viver em comunhão, não tardam em
reconhecer que se tratava somente de uma paixão material.  Não é suficiente

estar  enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada  de
belas qualidades; é vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Quantas

uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis e com o correr
do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor

terno e durável, porque baseado na estima recíproca! É necessário não esquecer
que o Espírito é quem ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o

Espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição: a do corpo e a da alma, e
frequentemente  se  toma  uma  pela  outra.  A  afeição  da  alma,  quando  pura  e

simpática,  é  duradoura;  a do corpo é perecível;  eis porque os que se julgam
amar com um amor eterno acabam se odiando, quando passa a ilusão.

23 - A FALTA DE SIMPATIA ENTRE OS SERES DESTINADOS A VIVER JUNTOS
NÃO É IGUALMENTE UMA FONTE DE SOFRIMENTOS, TANTO MAIS AMARGA

QUANTO ENVENENA TODA A EXISTÊNCIA?

RESP.: Muito amarga, de fato; mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria

das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas,
pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam?

Depois,  nessas  uniões  procurais  quase  sempre  mais  a  satisfação  do  vosso
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orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis,
então, apenas a consequência dos vossos preconceitos.

24 - MAS NESSE CASO NÃO HAVERÁ QUASE SEMPRE, UMA VÍTIMA INOCENTE?

RESP.: Sim, e isso é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua

infelicidade recairá sobre os que causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado
em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os

preconceitos se enfraquecerem, desaparecerão também as causas infelicidades
íntimas.

25 - A PREOCUPAÇÃO COM A MORTE É PARA MUITAS PESSOAS UMA CAUSA DE
PERPLEXIDADE; MAS POR QUE ESSA PREOCUPAÇÃO, SE ELAS TÊM O FUTURO

PELA FRENTE?

RESP.:  É  errado  que  tenham  essa  preocupação.  Mas  que  queres?  Procuram

persuadi-las, desde cedo, de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo
que  elas  vão  para  o  inferno,  pois  lhes  ensinam  que  aquilo  que  pertence  à

própria Natureza é um pecado mortal  para a alma. Assim quando se tornam
grandes,  se  tiverem  um  pouco  de  raciocínio,  não  podem  admitir  isso  e  se

tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada
existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância,

temem o fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir.

26 -  ALGUMAS PESSOAS NÃO ACHARÃO ESTES CONSELHOS DE FELICIDADE

UM POUCO BANAIS, NÃO VERÃO NELES O QUE CHAMAM LUGARES-COMUNS
OU  VERDADES  CEDIÇAS,  E  NÃO  DIRÃO  POR  FIM,  QUE  O  SEGREDO  DA

FELICIDADE CONSISTE EM SABER SUPORTAR A INFELICIDADE?

RESP.: Há as que dirão isso,  e numerosas.  Mas muitas delas são como certos

doentes  aos  quais  o  médico  prescreve  a  dieta:  desejariam  ser  curados  sem
remédios e continuando a entregar-se aos excessos.

 

ESPIRITISMO

1 - QUAL A MISSÃO DO ESPIRITISMO?
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RESP.: O Espiritismo, porém, como o Consolador Prometido pelo Cristo, surge
no horizonte humano como um oásis em meio ao universo da desinformação e

da desesperança, oferecendo ao homem o conhecimento da verdade que liberta
e  eleva  o  Espírito.  O  Espiritismo,  nos  tempos  modernos  é  sem  dúvida,  a

revivescência do Cristianismo em seus fundamentos mais simples.

2 - SOB QUE ASPECTOS O ESPIRITISMO ACRESCENTA-SE AO ESPIRITUALISMO?

RESP.:  Acrescenta-lhes  o  seguintes  princípios  básicos:
1°  -  Possibilidade  de  comunicação  entre  o  mundo  espiritual  e  o  mundo

material;
2°  -  Pluralidade  das  existências;

3°  -  Pré-existência  e  imortalidade  da  alma;
4° - Justiça natural: as penas e recompensas nada mais são que consequência

natural  de  ações  praticadas;
5° - Progresso infinito do Espírito.

3 - SOB QUE ASPECTO A DOUTRINA ESPÍRITA É UMA CIÊNCIA?

RESP.:  Como Ciência,  pois,  possui como fundamento a parte experimental ou

seja,  idéias  organizadas sistematicamente,  a  partir  dos  fatos,  dos  fenômenos
mediúnicos,  das manifestações em geral.  Para tanto emprega efetivamente,  o

método experimental.

4 - EM QUE OBRAS DA CODIFICAÇÃO ENCONTRAM-SE A PARTE CIENTÍFICA,

FILOSÓFICA E RELIGIOSA?

RESP.:  Como  Ciência  é  O  LIVRO  DOS  MÉDIUNS.

Como  Filosofia  é  o  LIVRO  DOS  ESPÍRITOS.
Como Religião é O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO.

5 - POR QUE O ESPIRITISMO É UMA RELIGIÃO?

RESP.  :  O  Espiritismo  é  religião  na  medida  em  que  seu  fim  consiste  na

restauração do Evangelho e na prática dos princípios cristãos.

6 - O ESPIRITISMO PODE AJUDAR A FAZER O INSTANTE DA MORTE MENOS

DOLOROSA?

RESP.: Na separação, os laços que retinham o Espírito desatam, não se rompem

e ele se afasta gradualmente e não como um pássaro que escapa subitamente
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libertado  (LE,  perg.  155a).  E  é  ainda  o  Espiritismo  que  vem  ensinar  que,
dependendo da elevação alcançada pelo Espírito, o instante da morte pode, ou

não, ser doloroso e que os sofrimentos, algumas vezes experimentados são um
bálsamo para o Espírito, que vê chegar o momento supremo de sua libertação.

7 - A SEPARAÇÃO DA ALMA E DO CORPO É IGUAL PARA TODOS?

RESP.: Não. Assim é que a separação, no momento da morte, será tanto mais

penosa para o Espírito,  quanto maior tiver sido o seu apego à matéria;  e ao
contrário, será tanto mais suave quanto maior tiver sido o seu desprendimento

das coisas terrenas.

8 - TEM O ESPIRITISMO ABSOLUTA NECESSIDADE DA CIÊNCIA TERRESTRE?

RESP.:  Essa  necessidade  de  modo  algum  pode  ser  absoluta.  O  concurso
científico  é  sempre  útil,  quando  oriundo  da  consciência  esclarecida  e  da

sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se
não deseja  continuar  no  papel  de  comparsa  da tirania  e  da  destruição,  tem

absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos
sentimentos, na sagrada melhoria das características do homem.

9 - SE RECONHECERMOS A QUÍMICA, A FÍSICA, A BIOLOGIA, A PSICOLOGIA E A
SOCIOLOGIA  COMO  AS  CINCO  CIÊNCIAS  FUNDAMENTAIS,  QUAL  SERÁ  A

POSIÇÃO DA CIÊNCIA DA VIDA, EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS?

RESP.: A Química e a Física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações

entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência
material. A Psicologia e a Sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e

os problemas sociais,  representam a tábua de classificação das conquistas da
ciência intelectual. No centro de todas está a Biologia, significando a ciência da

vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem - O Espírito, O
Verbo Divino.  Até agora,  a  Biologia  está  igualmente  encarcerada nas escolas

materialistas  da  Terra,  porém,  nas  suas  expressões  mais  legítimas,  evolverá
para Deus,  com as suas demonstrações sublimes,  cumprindo-nos reconhecer

que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à
realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência.

10 - NO CAMPO DA QUÍMICA, AS FORÇAS DO PLANO ESPIRITUAL AUXILIAM O
HOMEM TERRESTRE?
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RESP.:  Os  prepostos  de  Jesus  espalham-se  por  todos  os  setores  do  trabalho
humano e, em todos os tempos, cooperaram com o homem no seu esforço de

aperfeiçoamento; aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os
fenômenos  químicos,  que  sempre  existiram  desde  a  aurora  dos  tempos,

afirmando uma inteligência superior.  Os  homens,  em verdade,  aprenderam a
química com a Natureza, copiaram as suas associações,  desenvolvendo a sua

esfera  de  estudos  e  inventaram  uma  nomenclatura,  reduzindo  os  valores
químicos, sem lhes apreender a origem divina.

11 - NOS ESTUDOS DA QUÍMICA, AVALIAM-SE EM CERCA DE UM QUARTO DE
MILHÃO  AS  SUBSTÂNCIAS  DA  TERRA,  QUE  PODEM  SER  REDUZIDAS,

APROXIMADAMENTE,  COMO  ORIGINÁRIAS  DE  NOVENTA  ELEMENTOS.
QUANDO  OS  ESTUDOS  DESSA  CIÊNCIA  FOREM  AMPLIADOS,  PODERÃO

REDUZIR-SE, AINDA MAIS, AS FONTES DE ORIGEM?

RESP.:  A  Química  necessita  apresentar  essa  divisão  de  elementos  para  a

catalogação dos  valores  educativos,  com vistas  às  investigações  de  natureza
científica, no mundo; contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta

expressão  de  diversidade,  mesmo  assim  tenderá  sempre  para  a  unidade
substancial,  em  remontando  com  as  verdades  espirituais  às  suas  fontes  de

origem. Aliás em se tratando das individuações químicas, já conheceis que o
hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples

de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, constituindo-se
do sistema absolutamente simplificado, porque composto de um só eléctron, de

onde partem as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria, em
suas expressões rudimentares.

12  -  NOS  CHAMADOS  MOVIMENTOS  BROWNIANOS  E  NAS  AFINIDADES
MOLECULARES  PODEREMOS  OBSERVAR  MANIFESTAÇÕES  DE

ESPIRITUALIDADE?

RESP.:  Nos  chamados  movimentos  brownianos,  bem  como  nas  atrações

moleculares,  ainda  não  poderemos  ver,  propriamente,  manifestações  de
espiritualidade, como princípio de inteligência,  mas fenômenos rudimentares

da vida em suas demonstrações de energia potencial, na evolução da matéria, a
caminho dos princípios anímicos, sob a bênção de luz da natureza divina.
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13  -  HOUVE  UMA  UNIDADE  MATERIAL  PARA  A  FORMAÇÃO  DAS  VÁRIAS
EXPRESSÕES ORGÂNICAS EXISTENTES NA TERRA?

RESP.: Assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais
simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos

que  cooperaram  com  o  Cristo,  nos  primórdios  da  organização  planetária,
encontraram,  no  protoplasma,  o  ponto  de  início  para  a  sua  atividade

realizadora,  tomando-o  como  base  essencial  de  todas  as  células  vivas  do
organismo terrestre.

14 - EXISTE UMA LEI DE PROGRESSO PARA A INDIVIDUAÇÃO QUÍMICA?

RESP.: Na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os

seres e coisas do Universo. As individuações químicas possuem igualmente a
sua  rota  para  obtenção  das  primeiras  expressões  anímicas,  sendo  justo

observarmos  que,  no  círculo  industrial,  a  individuação  é  trabalhada  pelos
processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível

na química biológica,  onde entra em novo ciclo vital,  na ascensão para o seu
destino.

15 -  QUAL A DIFERENÇA OBSERVADA PELOS ESPÍRITOS ENTRE A QUÍMICA
BIOLÓGICA E A INDUSTRIAL?

RESP.:  Na  primeira  preponderam  os  ascendentes  espirituais,  em  todas  as
organizações; ao passo que na segunda todos os fatores podem ser de atuação

propriamente material. Nisso reside a grande diferença. É que, na intimidade da
célula orgânica,  o fenômeno da vida submete-se a um agente divino, em sua

natureza  profunda,  e,  nos  compostos  industriais,  as  combinações  químicas
podem obedecer a um agente humano.

16  -  A  RADIOATIVIDADE  OPERA  A  DESTRUIÇÃO  OU  A  EVOLUÇÃO  DA
MATÉRIA?

RESP.:  Através  da  radioatividade,  verifica-se  a  evolução  da  matéria.  É  nesse
contínuo  desgaste  que  se  observam  os  processos  de  transformação  das

individuações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz,
na  ascensão  para  novas  modalidades  evolutivas,  em  obediência  às  leis  que

regem o Universo.
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17  -  ONDE  A  FONTE  DE  ENERGIA  PARA  A  MATÉRIA,  DE  VEZ  QUE  A
RADIOATIVIDADE OPERA INCESSAMENTE, TRABALHANDO AS SUAS FORÇAS?

RESP.: O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os
seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da

vida,  recebem  a  renovação  constante  de  suas  energias  através  da  chuva
incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos,

equilibrados na sua atração, dentro do infinito.

18 - COMO DEVEREMOS COMPREENDER A ASSERTIVA DOS QUÍMICOS: "NADA

SE CRIA, NADA SE PERDE?"

RESP.: Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da

criação infinita e incessante; contudo, se o homem não pode criar o fluido da
vida, nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias

se transformam na evolução para mais alto.

19  -  EM  FACE  DA  EXATIDÃO  COM  QUE  SE  EFETUAM  AS  COMBINAÇÕES

NATURAIS  DA  QUÍMICA  ORGÂNICA,  COMO  ENTENDER  AS  DIVERSAS
EXPRESSÕES DA NATUREZA EM SEUS PRIMÓRDIOS?

RESP.:  As  expressões  diversas  da  Natureza  terrestre,  em  suas  primitivas
agregações moleculates, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de

Jesus,  quando  nas  manifestações  iniciais  da  vida  sobre  a  crosta  do  orbe.
Remontando a essas origens profundas, podeis observar, então, o esforço dos

Espíritos  sábios  do  plano  invisível,  na  manipulação  dos  valores  da  química
biológica  nos  primórdios  da  vida  planetária,  estabelecendo  a  caracterização

definitiva dos processos da Natureza na fixação das espécies,  prevendo todo
mecanismo  da  evolução  no  futuro,  e  entregando  o  seu  trabalho  às  leis  da

seleção natural que, sob a égide de Jesus, prosseguiriam no aperfeiçoamento da
obra terrestre através do tempo.

20 - AS FORÇAS ESPIRITUAIS ORGANIZARAM IGUALMENTE A ATMOSFERA DO
MUNDO?

RESP.: Isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos
do  cenário,  para  o  desenvolvimento  da  vida  no  planeta,  vo-lo  comprova.  A

algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos do ozônio,
destinados a filtrar os raios solares, dosando-lhes a natureza para a proteção da
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vida.  Da  atmosfera  recebeis  a  maior  porcentagem  de  nutrição  para  o
entretenimento das células. E como o nosso escopo não é o de citações eruditas,

nem o de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um homem,
na  manutenção  da  sua  vida  orgânica,  necessita  de  regular  quantidade  de

oxigênio, quinze gramas de azoto (alimentar) e quinhentos gramas de carbono
(alimentar). O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas; quanto ao

azoto e ao carbono, é pela obtenção que o homem luta afanosamente na Terra,
recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu - "comerás

o pão com o suor do teu rosto". O problema básico da nutrição, nessa conta de
química, é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado

expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo.

21  -  COMO  COMPREENDER  A  AFIRMATIVA  DOS  ASTRÔNOMOS

RELATIVAMENTE À MORTE TÉRMICA DO PLANETA?

RESP.: É certo que todo organismo material se transformará, um dia, revestindo

novas formas. As energias do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre,
serão esgotadas aqui, para surgirem noutra parte. Alguns astrônomos calculam

a morte térmica do planeta para daqui a um milhão de anos, aproximadamente.
Já se disse, porém, que a vida é o eterno presente. E o nosso primeiro dever não

é o de contar o tempo, demarcando, em bases inseguras, a duração das obras
conhecidamente transitórias, mas o de valorizá-lo como oportunidade sagrada

para  as  edificações  definitivas  do  nosso  espírito,  as  quais  são inacessíveis  a
todas as transformações da matéria em face do Infinito.

22  -  EXISTEM  ESPÍRITOS  ESPECIALMENTE  ENCARREGADOS  DA  EXECUÇÃO
DAS LEIS FÍSICAS NO PLANETA TERRESTRE?

RESP.:  Essa  verdade é  incontestável,  e  o  homem poderá examinar  e  estudar
constantemente,  auferindo  o  melhor  proveito  na  sua  rotina  de  esforços

perseverantes;  porém,  todas  as  definições  do  materialismo serão  inúteis  em
face da realidade irrefutável dos fatores transcendentes, em todos os grandes

fenômenos físicos da Natureza.

23 - AS NOVAS REVELAÇÕES CIENTÍFICAS POSITIVADAS PELOS PROFESSORES

THOMSON, RUTHERFORD, RAMSAY E SODDY, ENTRE OUTROS, NO CAMPO DA
FÍSICA, SOBRE OS ÁTOMOS E OS ELÉCTRONS, SÃO POSSÍVEIS DE FORNECER O

EXATO CONHECIMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EVOLUÇÃO ANÍMICA?
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RESP.: A ciência, propriamente humana, poderá estabelecer convencionais, mas
não a base legítima, em sua origem divina, porquanto os átomos e os electrons

são  fases  de  caracterização  da  matéria,  sem  constituírem  o  princípio  nessa
escala  sem-fim,  que  se  verifica,  igualmente,  para  o  plano  dos  infinitamente

pequenos.

24 - COMO SÃO CONSIDERADOS, NO PLANO ESPIRITUAL OS CONHECIMENTOS

ATUAIS DA FÍSICA NA TERRA?

RESP.:  As  noções  modernas  da  Física  aproximam-se  cada  vez  mais,  do

conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que
governa todos os mundos. Os sistemas antigos envelheceram. As concepções de

ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem
conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é

indivisível,  que toda expressão material  pode ser  convertida  em força e  que
toda energia volta ao reservatório do éter universal. Com o tempo, as fórmulas

acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os
físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, reintregando a

Natureza  na  sua  posição  de  campo  passivo,  onde  a  inteligência  divina  se
manifesta.

25  -  ONDE  O  PONTO  IMEDIATO  DE  OBSERVAÇÃO  PARA  QUE  A  FÍSICA
RECONHEÇA A EXISTÊNCIA DE DEUS?

RESP.:  Desde  o  ponto  inicial  de  suas  observações,  a  Física  é  obrigada  a
reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o

sistema  do  mundo,  o  cientista  não  recorreu  ao  chamado  "eixo  imaginário"?
Basta essa incógnita para que o homem seja conduzido a ilações mais altas, no

domínio do transcendente. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria
do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais

diversificadas  expressões.  Quem  gerou  o  movimento?  Quem  forneceu  o
primeiro impulso vibratório no organismo universal? A Ciência esclarece que a

energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características
de espontaneidade.  Só  na inteligência  divina  encontramos  a  origem de toda

coordenação  e  de  todo  equilíbrio,  razão  pela  qual,  nas  suas  questões  mais
íntimas, a Física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus.
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26 -  AS NOÇÕES DE FÍSICA CONHECIDAS PELOS HOMENS SÃO DEFINIÇÕES
REAIS E DEFINITIVAS?

RESP.: Os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida
pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele

que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão
condicionadas  ao  plano  sensorial,  sem  que  o  homem  consiga  ultrapassar  o

domínio de determinadas vibrações.  Mergulhadas nas vibrações pesadas dos
círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do Universo, em

razão da exiguidade dos seus pobres cinco sentidos. É por isso que o homem
terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não

só  pela  deficiência  de percepção sensorial,  como também pela  estrutura  do
olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise,

de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura.

27 - COMO PODEREMOS COMPREENDER O ÉTER?

RESP.: Nos círculos científicos do planeta muito se tem falado do éter, sem que
possa alguém fornecer uma imagem perfeita da sua realidade, nas convenções

conhecidas. E, de fato, o homem não pode imaginá-lo, dentro das percepções
acanhadas da sua mente.  Por  nossa vez,  não  poderemos  proporcionar a  vós

outros uma noção mais avançada, em vista da ausência de termos de analogia.
Se,  como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda,

para os  homens da Terra o éter  é quase uma abstração.  De qualquer  modo,
porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida, que se encontra em

todo  o  cosmo;  fluido  essencial  do  Universo,  que,  em  todas  as  direções,  é  o
veículo do pensamento divino.

28 - PODE A FÍSICA OFERECER-NOS ELEMENTOS PARA APRECIAR O PLANO
DIVINO DA EVOLUÇÃO?

RESP.: Também aí poderemos observar profunda beleza das leis universais. Ao
sopro  inteligente  da  vontade  divina,  condensa-se  a  matéria  cósmica  no

organismo  do  Universo.  Surgem  as  grandes  massas  das  nebulosas  e,  em
seguida,  a  família  dos  mundos,  regendo-se  em seus  movimentos  pela  lei  do

equilíbrio, dentro da atração no corpo infinito do cosmo. O ciclo da evolução
apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sob a diretriz divina, a matéria

produz a força, a força gera o movimento, o movimento faz surgir o equilíbrio
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da atração e a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos
da  vida  na  mesma  lei  de  unidade  estabelecida  no  Universo  pela  sabedoria

divina.

29 - A SUBSTÂNCIA É IGUAL EM TODOS OS MUNDOS? COMO COMPREENDER A

REVELAÇÃO DOS ESPETROSCÓPIOS?

RESP.: Reconhecido o axioma de que o Universo obedece a uma lei de unidade,

somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente
nas  partes.  Contudo,  o  espectroscópio  não  vos  poderá  revelar  todas  as

substâncias que se encontram nos outros mundos, e não podemos esquecer que
a Terra é um apartamento muito singelo dentro do edifício universal, sem que

possamos conhecer, pelos seus detalhes modestos, a grandeza infinita da obra
do Criador.

30 - EXISTE UMA LEI DE EQUILÍBRIO E UMA LEI DE FLUIDOS?

RESP.:  As  grandes leis gerais do equilíbrio têm a sua sede sagrada em Deus,

fonte perene de toda a vida.  E,  em se falando da lei de fluidos,  cada orbe a
possui  de  conformidade  com  a  sua  organização  planetária.  Com  relação  ao

plano terrestre, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados conhecem
os seus  processos,  com a  devida  plenitude,  constituindo essa  lei  um campo

divino de estudos, não só para a mentalidade humana, como também para os
seres desencarnados que já se redimiram dos labores mais grosseiros junto dos

círculos da carne, a fim de evolutirem nas esferas mais próximas do cenário
terrestre.

31 - AS LEIS DA GRAVITAÇÃO SÃO ANÁLOGAS EM TODOS OS PLANETAS?

RESP.: As leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas,

mesmo porque, em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os
princípios newtonianos foram substituídos, de algum modo, pelos conceitos de

relatividade,  conceitos  esses  que,  por  sua vez,  seguirão,  igualmente,  o  curso
progressivo do conhecimento.

32  -  O  TELEDINAMISMO  É  APLICADO  NAS  RELAÇÕES  ENTRE  OS  PLANOS
VISÍVEL E INVISÍVEL?

RESP.: Sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam, a distância, cumpre-
nos esclarecer que, no fenômeno das comunicações, muitas vezes entram em
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jogo  as  ações  teledinâmicas,  imprescindíveis  a  certas  expressões  do
mediunismo.

33 - ANTE OS PRINCÍPIOS DA FÍSICA, COMO PODEREMOS COMPREENDER O
MAGNETISMO E QUAIS AS SUAS CARACTERÍSTICAS NO INTERCÂMBIO ENTRE

ENCARNADOS E DESENCARNADOS?

RESP.:  O  magnetismo  é  um  fenômeno  da  vida,  por  constituir  manifestação

natural  em  todos  os  seres.  Se  a  ciência  do  mundo  já  atingiu  o  campo  de
equações  notáveis  nas  experiências  relativas  ao  assunto,  provando  a

generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos,  deveis compreender
que as exteriorizações dessa natureza, nas relações entre os dois mundos, são

sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem, aí, uma expressão de vida
superior.

34 - COMO DEVEMOS COMPREENDER A NATUREZA?

RESP.: A Natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a

história  de sua  sabedoria,  livro  da  vida  que  constitui  a  escola  de progresso
espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de

seus discípulos.

35  -  AS  MANIFESTAÇÕES  DE  VIDA  NOS  VÁRIOS  REINOS  DA  NATUREZA,

ABRANGENDO O HOMEM, SIGNIFICAM A EXPRESSÃO DO VERBO DIVINO, EM
ESCALA GRADATIVA NOS PROCESSOS DE APERFEIÇOAMENTO DA TERRA?

RESP.: Sim, em todos os reinos da Natureza palpita a vibração de Deus, como o
Verbo  Divino  da  Criação  Infinita;  e,  no  quadro  sem-fim  do  trabalho  da

experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus
valores e aquisições sagradas para a vida imortal.

36  -  OS  ESPÍRITOS  COOPERAM  NO  DESENVOLVIMENTO  DO  EMBRIÃO  DO
CORPO EM QUE SE VÃO REENCARNAR? E, EM CASO AFIRMATIVO, CHEGAM A

OPERAR  NOS COMPLEXOS  CELULARES DA  HERANÇA  FÍSICA,  PARA  QUE  OS
CORPOS  FUTUROS  SEJAM  DOTADOS  DE  CERTOS  ELEMENTOS  APTOS  A

SATISFAZEREM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PROVA OU MISSÃO QUE HAJAM DE
CUMPRIR?

RESP.:  No  caso  dos  Espíritos  evolvidos,  senhores  de  realizações  próprias,
inalienáveis,  essa cooperação quase sempre se  verifica,  junto ao esforço  dos
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prepostos de Jesus,  que operam nesse sentido, com vistas ao porvir de suas
lutas  no  ambiente  material.  Temos  de  considerar,  todavia,  que  os  Espíritos

rebeldes, ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm
de  aceitar  a  deliberação  dos  prepostos  referidos,  os  quais  escolhem  as

substâncias  que  merecem  ou  que  lhes  são  imprescindíveis  no  processo  de
resgate ou de evolução.

37 - HÁ ÓRGÃOS NO CORPO ESPIRITUAL?

RESP.:  Dentro das leis  substanciais que regem a vida terrestre,  extensivas às

esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas
alterações  impostas  pela  prova  ou  tarefa  a  realizar,  é  uma  exteriorização

aproximada do corpo perispiritual,  exteriorização essa que se subordina aos
imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares,

as  quais,  por  sua  vez,  se  enquadram  nas  indispensáveis  provações  ou
testemunhos de cada indivíduo.

38 -  A REENCARNAÇÃO INICIA-SE COM AS PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES DE
VIDA DO EMBRIÃO HUMANO?

RESP.:  Desde o instante primeiro de tais manifestações,  a entidade espiritual
experimenta os efeitos a sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o

espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes,
goza de quase inteira liberdade,  até a consolidação total  dos laços materiais

com o novo nascimento na esfera do mundo.

39  -  QUANDO  O  EMBRIÃO  ESTÁ  SENDO  FORMADO,  EXISTE  UMA

INTERPENETRAÇÃO DE FLUIDOS ENTRE A GESTANTE E A ENTIDADE ENTÃO
LIGADA AO FETO? EXISTEM CONSEQUÊNCIAS VERIFICÁVEIS?

RESP.: Essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando, não raras
vezes,  fenômenos  sutilíssimos,  como os  chamados  "sinais  de  nascença"  que,

somente  mais  tarde,  poderão  ser  entendidos  pela  ciência  do  mundo,
enriquecendo o quadro de valores da Biologia, no estudo profundo das origens.

40  -  O  ESPÍRITO,  EM  CADA  UMA  DE  SUAS  ENCARNAÇÕES,  FAZ
RECAPITULAÇÃO DAS SUAS ETAPAS EVOLUTIVAS, ASSIM COMO SE VERIFICA

COM O EMBRIÃO MATERIAL QUE RECORDA, ANTES DO NASCIMENTO, TODAS
A EVOLUÇÃO DA SUA ESPÉCIE?
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RESP.: Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade
que  oferece  à  alma  encarnada  de  se  portar  retamente,  nas  mesmas

circunstâncias  do  passado  culposo;  porém,  não  constitui  regra  geral,
salientando-se que, quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais

afastado se encontrará o Espírito em aprendizado na Terra, dessa rememoração
das experiências materiais de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir,

pela sua expressão superior de espiritualidade.

41  -  A  DENOMINADA  ÁRVORE  GENEOLÓGICA  DOS  SERES  HUMANOS  TEM

IDÊNTICA SIGNIFICAÇÃO NO PLANO ESPIRITUAL?

RESP.: Na esfera espiritual persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação

dos  afetos  familiares  e,  ora  nos  trabalhos  generadores  da  Terra,  ora  na  luz
santificante  dos  planos  siderais,  transformam-se  as  paixões  ou  sentimentos

ilegítimos em sagrados liames do espírito. A árvore genealógica, porém, como
se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque, aí, os

vinculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor
sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum.

42 - A GENÉTICA ESTÁ SUBMETIDA A LEIS PURAMENTE MATERIAIS?

RESP.:  As  leis  da  genética  encontram-se  presididas  por  numerosos  agentes

psíquicos  que  a  ciência  da  Terra  está  longe  de  formular,  dentro  dos  seus
postulados  materialistas.  Esses  agentes  psíquicos,  muitas  vezes,  são

movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou
daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis por que, aos

geneticistas,  comumente se deparam incógnitas inesperadas,  que deslocam o
centro de suas anteriores ilações.

43 - PODE A GENÉTICA ESTATUIR MEDIDAS QUE MELHOREM O HOMEM?

RESP.:  Fisicamente  falando,  a  própria  natureza  do  orbe  vem  melhorando  o

homem,  continuadamente,  nos  seus  processos  de  seleção  natural.  Nesse
sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa

ciência,  contudo,  investigar  os  fatores  espirituais,  aderindo  aos  elevados
princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar

um  vasto  serviço  de  melhoramento  e  regeneração  do  homem  espiritual  no
mundo, mesmo porque, de outro modo,  poderá ser uma notável  mentora da

eugenia,  uma grande escultora  das formas celulares,  mas estará  sempre fria
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para  o  espírito  humano,  podendo  transformar-se  em  títere  abominável  nas
mãos impiedosas dos políticos racistas.

44 - AS COMBINAÇÕES DE "GENES", ACONSELHADAS PELA GENÉTICA, PODEM
IMPRIMIR NO HOMEM CERTAS FACULDADES OU CERTAS VOCAÇÕES?

RESP.:  Alguns  cientistas  da  atualidade  proclamam  essas  possibilidades,
esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualidade

espiritual, inacessível aos seus processos de observação. Os geneticistas podem
realizar  numerosas  demonstrações  nas  células  materiais;  todavia,  essas

experiências  não  passarão  dessa  zona  superficial,  em  se  tratando  das
conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos Espíritos encarnados.

45 -  SE A GENÉTICA ESTÁ ORIENTADA POR ELEMENTOS PSÍQUICOS,  COMO
ESCLARECER AS CONCLUSÕES TÃO EXATAS DO MENDELISMO?

RESP.  O  mendelismo  realizou  experiências  notáveis,  porém,  ainda  encontra
fenômenos  inexplicáveis  no  processo  de  suas  observações  positivas.  Faz-se

mister  considerar,  igualmente,  que,  em  escala  decrescente,  nos  reinos  da
Natureza, a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações, pelo

material  simples  e  primitivo  tomado para  as  suas observações  práticas,  tais
como os complexos celulares de plantas e animais, constituídos por expressões

rudimentares.  Em  escala  ascendente,  contudo,  onde  a  evolução  psíquica
apresenta  as  suas  características  de  intensidade  e  realização,  a  genética

encontrará sempre os fatores espirituais,  convocando-a para um campo mais
vasto e mais sublime de operações.

46 -  QUAIS AS CAUSAS DO NASCIMENTO DE MONSTRUOSIDADES ENTRE OS
HOMENS E ENTRE OS ANIMAIS?

RESP.: Não podemos olvidar que entre os homens esses fenômenos dolorosos
decorrem  do  quadro  de  provações  purificadoras,  sem  nos  esquecermos,

igualmente,  de  que  o  mundo  terrestre  ainda  é  escola  preparatória  de
aperfeiçoamento. Os produtos teratológicos constituem luta expiatória, não só

para os pais sensíveis, como para o Espírito encarnado sob penosos resgates do
pretérito  delituoso.  Quanto  aos  animais,  temos de reconhecer  a  necessidade

imperiosa da experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo,
porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é

uma  vasta  oficina.  Dentro  dela  operam  os  prepostos  técnicos  da  obra  de
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aperfeiçoamento e redenção. Em determinadas seções de esforço, os homens
são maus alunos ou trabalhadores rebelados. Nesses núcleos, os prepostos de

Jesus  podem  edificar  o  mesmo  trabalho  de  sempre;  todavia,  encontram  a
perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte

de  energias  puras  não  pode  ser  responsabilizada  pelos  fenômenos  que  a
deturpam,  operados  pela  indiferença,  pela  intenção  criminosa  ou  pela

perversidade  das  próprias  criaturas  humanas,  objeto  constante  do  carinho
desvelado do Senhor, em todos os caminhos dos seus destinos.

47 - A FECUNDIDADE E A ESTERILIDADE SÃO PROVAS?

RESP.:  No quadro de interpretações da Terra,  esses  conceitos  podem indicar

situações  de  provas  para  as  almas  que  se  encontram  em  experiências
edificadoras;  todavia,  se  considerarmos  a  questão  no  seu  aspecto  espiritual,

somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito que,
na  Terra,  ou  fora  dela,  pode  ser  fecundo  em  obras  de  beleza,  de

aperfeiçoamento e de redenção.

48 - A IDÉIA DE EVOLUÇÃO, QUE TEM INFLUIDO NA ESFERA DE TODAS AS

CIÊNCIAS  DO  MUNDO,  DESDE  AS  TEORIAS  DARWINIANAS,  REPRESENTA
AGORA  UMA  NOVA  ETAPA  DE  APROXIMAÇÃO  ENTRE  OS  CONHECIMENTOS

CIENTÍFICOS DO HOMEM E AS VERDADES DO ESPIRITISMO?

RESP.:  Todas  as  teorias  evolucionistas  no  orbe  terrestre  caminham  para  a

aproximação com as verdades do Espiritismo, no abraço final com a verdade
suprema.

49 -  COMO PODEMOS COMPREENDER,  PELO ESPIRITISMO,  O PRECEITO DA
PSICOLOGIA  QUE  AFIRMA  A  EXPERIÊNCIA  DOS  NOSSOS  CINCO  SENTIDOS

COMO TODO O FUNDAMENTO DE NOSSA VIDA MENTAL?

RESP.: O Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio mais

vasto,  consolidado  nas  suas  experiências  de  outras  vidas  provando  que  o
legítimo  fundamento  da  vida  mental  não  reside,  de  maneira  absoluta,  na

contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do
pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura, na Terra, são os

testemunhos mais eloquentes.
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50 - ESTABELECENDO A PSICOLOGIA DO MUNDO COMO SEDE DA MEMÓRIA,
JULGAMENTO E DA IMAGINAÇÃO, AS PARTES DO CÉREBRO HUMANO, CUJAS

FUNÇÕES  NÃO  SÃO  AINDA  DEVIDAMENTE  CONHECIDAS  PELA  CIÊNCIA,
RETARDAM A SOLUÇÃO DE UM PROBLEMA QUE SÓ PODE SATISFEITO PELOS

CONHECIMENTOS ESPIRITISTAS?

RESP.:  Distante das cogitações de ordem divina,  a psicologia  terrestre efetua

essa procrastinação,  até que consiga atingir  o profundo estuário  da verdade
integral.

51 - PODERÁ A PSICOLOGIA CHEGAR A UMA SOLUÇÃO CABAL DO PROBLEMA
DAS DESORDENS MENTAIS, DENOMINADAS ANORMALIDADES PSICOLÓGICAS?

RESP.: Movimentando tão-somente os materiais da ciência humana, a Psicologia
não atingirá esse desiderato, conservando-se no terreno das definições e dos

estudos,  distantes  da causa. Os conhecimentos do mundo,  porém, caminham
para  a  evolução  dessa  ciência  à  luz  do  Espiritismo,  quando,  então,  seus

investigadores poderão alcançar as soluções precisas.

52  -  A  PSICANÁLISE  FREUDIANA,  VALORIZANDO  OS  PODERES

DESCONHECIDOS  DO  NOSSO  APARELHAMENTO  MENTAL,  REPRESENTA  UM
TRAÇO DE APROXIMAÇÃO ENTRE A PSICOLOGIA E O ESPÍRITISMO?

RESP.:  Essas  escolas  do  mundo  constituem  sempre  grandes  tentativas  para
aquisição das profundas verdades espirituais, mas os seus mestres, com raras

exceções,  se  perdem  na  vaidade  dos  títulos  acadêmicos  ou  nas  falsas
apreciações  dos  valores  convencionais.  Os  preconceitos  científicos,  por

enquanto,  impossibilitam  a  aproximação  legítima  da  Psicologia  oficial  e  do
Espiritismo. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo

mental,  a  que chamam subconsciência,  sem definir essa cripta  misteriosa da
personalidade  humana,  examinando-a  apenas  na  classificação  pomposa  das

palavras.  Entretanto,  somente  à  luz  do  Espiritismo  poderão  os  métodos
psicológicos apreender que essa zona oculta, da esfera psíquica de cada um, é o

reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da
criatura,  arquivo  maravilhoso  onde  todas  as  conquistas  do  pretérito  são

depositadas  em  energias  potenciais,  de  modo  a  ressurgirem  no  momento
oportuno.
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53  -  COMO  PODEREMOS  COMPREENDER  OS  CHAMADOS  COMPLEXOS  OU
ASSOCIAÇÕES DE IDÉIAS NO FENÔMENO MENTAL?

RESP.:  Sabemos  que  as  associações  de  idéias  não  têm  causa  nas  células
nervosas,  constituindo  antes  ações  espontâneas  do  espírito  dentro  do  vasto

mecanismo  circunstancial;  ações  essas,  oriundas  do  seu  esforço  incessante,
projetadas através do cérebro material,  que não é mais que um instrumento

passivo.

54 -  POR QUE,  RELATIVAMENTE AO ESTUDO DOS PROCESSOS MENTAIS, SE

ENCONTRAM  DIVIDIDOS  NO  CAMPO  DA  OPINIÃO  OS  PSICOLOGISTAS  DO
MUNDO?

RESP.:  Os  psicologistas  humanos,  que  se  encontram  ainda  distantes  das
verdades espirituais, dividem-se tão-só pelas manifestações do personalismo,

dentro  de  suas  escolas;  mesmo  porque,  analisando  apenas  os  efeitos  não
investigam  as  causas,  perdendo-se  na  complicação  das  nomenclaturas

científicas,  sem  uma  definição  séria  e  simples  do  processo  mental,  onde  se
sobrelevam as profundas realidades do espírito.

55 - O ESPIRITISMO ESCLARECERÁ A PSICOLOGIA QUANTO AO PROBLEMA DA
SEDE DA INTELIGÊNCIA?

RESP.: Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica
definir  a  sede  da  inteligência  humana,  não  nos  complexos  nervosos  ou

glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal.

56 - A VOCAÇÃO É UMA LEMBRANÇA DAS EXISTÊNCIAS PASSADAS?

RESP.:  A  vocação  é  o  impulso  natural  oriundo  da  repetição  de  análogas
experiências,  através  de  muitas  vidas.  Suas  características,  nas  disposições

infantis, são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista.

57  -  OS  BONS  OU  MAUS  PENSAMENTOS  DO  SER  ENCARNADO  AFETAM  A

ORGANIZAÇÃO  PSÍQUICA  DE  SEUS  IRMÃOS  NA  TERRA,  AOS  QUAIS  SEJAM
DIRIGIDOS?

RESP.: Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles
que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da Lei única,

que é o Amor em todas as suas divinas manifestações; os de natureza inferior
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podem afetar o seu objeto, em identidade de circunstâncias, quando a criatura
se fez credora desses choques dolorosos, na justiça das compensações. Sobre

todos  os  feitos  dessa  natureza,  todavia,  prevalece  a  Providência  Divina,  que
opera a execução de seus desígnios de equidade, com misericórdia e sabedoria.

58 - COM A DIFUSÃO DA LUZ ESPIRITUAL, ALARGARÁ O HOMEM A NOÇÃO DE
PÁTRIA,  DE  MODO A  ABRANGER NO MESMO NÍVEL TODAS AS NAÇÕES DO

MUNDO?

RESP.: A luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira

a  proscrever-se  o  movimento  destruidor  pelos  canhões  e  balas  homicidas.
Quando  isso  se  verifique,  o  homem  aprenderá  a  valorizar  o  berço  em  que

renasceu,  pelo  trabalho  e  pelo  amor,  destruindo-se  concomitantemente  as
fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que

as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada, não com
a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida.

59  -  A  DESIGUALDADE  VERIFICADA  ENTRE  AS  CLASSES  SOCIAIS,  NO
USUFRUTO DOS BENS TERRENOS, PERDURARÁ NAS ÉPOCAS DO PORVIR?

RESP.:  A  desigualdade  social  é  o  mais  elevado  testemunho  da  verdade  da
reencarnação,  mediante  a  qual  cada  espírito  tem  sua  posição  definida  de

regeneração e resgate.  Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria,  a
guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do

organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus
membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em

Jesus-Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambiente humanos.

60  -  PODE  ADMITIR-SE,  EM  SOCIOLOGIA,  O  CONCEITO  DE  IGUALDADE

ABSOLUTA?

RESP.:  A  concepção igualitária  absoluta  é  um erro  grave dos  sociólogos,  em

qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição
nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas

para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu
íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa

questão existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus,
que  concede  a  todos  os  seus  filhos  uma  oportunidade  igual  nos  tesouros

inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do
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amor,  através da vida,  pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do
esforço individual. Eis por que cada criatura terá o seu mapa de méritos nas

sendas  evolutivas,  constituindo  essa  situação,  nas  lutas  planetárias,  uma
grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que

se  elevará  naturalmente  todo  aquele  que  mobilizar  as  possibilidades
concedidas  à  sua  existência  para  o  trabalho  edificante  da  iluminação  de  si

mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual.

61  -  PODERÃO  OS  HOMENS  RESOLVER  SEM  ATRITOS  AS  CHAMADAS

QUESTÕES PROLETÁRIAS?

RESP.: Sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do

Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as
ideologias revolucionárias, são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga

da  coletividade.  O  socialismo  é  uma  bela  expressão  de  cultura  humana,
enquanto  não resvala  para  os  pólos  do  extremismo.  Todos  os  absurdos  das

teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade
de  sua  cristianização.  Conhecemos  daqui  os  maus  dirigentes  e  os  maus

dirigidos,  não  como  homens  ricos  e  pobres,  mas  como  a  avarentos  e  a
revoltados.  Nessas  duas expressões,  a criaturas  operaram o desequilíbrio de

todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são
proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno

do  espírito  encarnado.  Cada  máquina  exige  uma  direção  especial,  e  o
mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Sem a

harmonia  de  cada  peça  na  posição  em  que  se  encontra,  toda  produção  é
contraproducente e toda boa tarefa impossível. Todos os homens são ricos pelas

bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar, com êxito,os "talentos" recebidos,
porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia,  além-túmulo, contas de

seus  esforços.  Que  os  trabalhadores  da  direção  saibam  amar,  e  que  os  da
realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos

os problemas do trabalho, na Terra, representam uma equação de Evangelho.

62  -  RECONHECENDO-SE  O  ESTADO  COMO  APARELHAMENTO  DE  LEIS

CONVENCIONAIS,  É  JUSTIFICÁVEL  A  SUA  EXISTÊNCIA,  BEM  COMO  A  DAS
CLASSES ARMADAS, QUE O SUSTENTAM NO MUNDO?

RESP.:  Na  situação  (ou  condição)  atual  do  mundo  e  considerando  a
heterogeneidade  dos  caracteres  e  das  expressões  evolutivas  das  criaturas,
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examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas
convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe,

como  institutos  de  ordem  para  a  execução  das  provas  individuais,  nas
continências  humanas  até  que  o  homem  perceba  o  sentido  de  concórdia  e

fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo então da obrigatoriedade
de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias.

63 - COMO SE DEVERÁ COMPORTAR O ESPIRITISTAS PERANTE A POLÍTICA DO
MUNDO?

RESP.: O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em
face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não

deve provocar uma situação de evidência para si  mesmo nas administrações
transitórias  do  mundo.  E,  quando convocado a  tais  situações  pela  força  das

circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa,
mas  como  provação imperiosa  e  árdua,  onde  todo  êxito  é  sempre  difícil.  O

espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é
como  se  fora  a  iluminação  de  um  mundo,  salientando-se  que  a  tarefa  do

Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra é a mais importante de todas,
visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar

e instruir, em Jesus, para que todos mobilizem a suas possibilidades divinas no
caminho da vida. Trocá-las por um lugar no banquete dos Estados é inverter o

valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em
face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do

progresso  universal,  depreendendo-se  daí  que  a  verdadeira  construção  da
felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas.

64 - COMO DEVEMOS ENCARAR A POLÍTICA DO RACISMO?

RESP.:  Se  é  justo  observarmos  nas  pátrias  o  agrupamento  de  múltiplas

coletividades,  pelos  laços  afins  da  educação  e  do  sentimento,  a  política  do
racismo  deve  ser  encarada  como  erro  grave,  que  pretexto  algum  justifica,

porquanto  não  pode  apresentar  base  séria  nas  suas  alegações,  que  mal
encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade.

65 - NO QUADRO DOS VALORES ESPIRITUAIS, QUAL A POSIÇÃO DAS CIÊNCIAS
ABSTRATAS  COMO  A  MATEMÁTICA,  A  ESTATÍSTICA  E  A  LÓGICA,  POR
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EXEMPLO, QUE REQUEREM O MÁXIMO DE MÉTODO E OBSERVAÇÃO PARA AS
SUAS ATIVIDADES DEDUTIVAS?

RESP.:  Ainda  aqui,  observamos  a  Matemática  e  a  Estatística  medindo,
calculando e  enumerando o  patrimônio  das expressões materiais  e  a  Lógica

orientando as atividades intelectuais do homem, nas contingências de sua vida
no planeta.  Não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos

postulados  educativos,  por  adestrarem  as  inteligências,  dilatando  a
espontaneidade  nos  espíritos  de  maneira  a  estabelecer  a  facilidade  de

compreensão dos valores da vida planetária, mas temos de reconhecer que as
suas  atividades,  quase  todas  circunscritas  ao  ambiente  do  mundo,  são

processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida em suas mais
profundas revelações espirituais, ciência que simboliza a divina finalidade de

todas as investigações e análises das organizações existentes na Terra.

66 - AS CIÊNCIAS ESPECIALIZADAS COMO A ASTRONOMIA, A METEOROLOGIA,

A BOTÂNICA E A ZOOLOGIA, FORAM CRIADAS PELO ESFORÇO DO ESPÍRITO
HUMANO, NA EVOLUÇÃO DAS CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS?

RESP.:  Como  atividades  complementares  das  ciências  fundamentais,  esses
estudos  especializados  representam  um  conjunto  de  conquistas  do  espírito

humano, no sagrado labor da entidade abstrata a que chamamos "civilização".
Tais esforços constituem a catalogação ds pesquisas e realizações propriamente

humanas; todavia, convergem para a ciência integral no plano infinito, onde se
irmanarão com os valores morais na glorificação do homem redimido.

67 - COMO INTERPRETAR NOSSO PARENTESCO COM OS ANIMAIS?

RESP.: Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir

de fecundas realizações, através de numerosas experiências chegarão, um dia,
ao chamado REINO HOMINAL, como, por nossa vez, alcançaremos, no escoar

dos  milênios,  a  situação  de  angelitude.  A  escala  do  progresso  é  sublime  e
infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos,  busquemos uma figura

que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar
em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração.

O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. O anjo é divindade.
Busquemos  reconhecer  a  infinidade  de  laços  que  nos  unem  nos  valores
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gradativos  da  evolução  e  ergamos  em  nosso  íntimo  o  santuário  eterno  da
fraternidade universal.

68 - É A FILOSOFIA A INTERPRETAÇÃO SINTÉTICA DE TODAS AS ATIVIDADES
DO ESPÍRITO EM EVOLUÇÃO NA TERRA?

RESP.:  A  Filosofia  constitui,  de  fato,  a  súmula  das  atividades  evolutivas  do
Espírito encarnado na Terra.  Suas equações são as energias que fecundam a

Ciência,  espiritualizando-lhe  os  princípios,  até  que  unidas  uma  à  outra,
indissoluvelmente, penetrem o átrio divino das verdades eternas.

69  -  OS  TRABALHADORES  DO  ESPIRITISMO  DEVEM  BUSCAR  OS
INTELECTUAIS PARA A COMPREENSÃO DOS SEUS DEVERES ESPIRITUAIS?

RESP.: Os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos na oficina
do esclarecimento, todas as vezes que procurados pelos que desejem cooperar

sinceramente nos seus esforços. Mas provocar a atenção dos outros no intuito
de  regenerá-los,  quando  todos  nós,  mesmos  os  desencarnados,  estamos  em

função  de  aperfeiçoamento  e  aprendizado,  não  parece  muito  justo,  porque
estamos ainda com um dever essencial, que é o da edificação de nós mesmos.

No  labor  da  Doutrina,  temos  de  convir  que  o  Espiritismo  é  o  Cristianismo
redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade e, dentro do

nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em
Jesus-Cristo. A verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades

humanas. Alma alguma deverá procurá-la supondo-se elemento indispensável à
sua  vitória.  Como  seu  órgão  no  planeta,  o  Espiritismo  não  necessita  de

determinados homens para consolar e instruir as criaturas, depreendendo-se
que os próprios intelectuais do mundo é que devem buscar, espontaneamente,

na fonte de conhecimentos doutrinários, o benefício de sua iluminação.

70 - A PROPAGANDA DOUTRINÁRIA PARA A MULTIPLICAÇÃO PROSÉLITOS É A

NECESSIDADE IMEDIATA DO ESPIRITISMO?

RESP.: De modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição de Evangelho

redivivo,  pertence  ao  Cristo  e  seus  prepostos,  antes  de  qualquer  esforço
humano, precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é

a  do  conhecimento  e  aplicação  legítima  do  Evangelho,  da  parte  de  todos
quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de

cada  um  na  iluminação  de  si  mesmo  deve  ser  permanente  e  metodizado.
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Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as
luzes  interiores,  somente  conseguidas  à  custa  de  grande  esforço  e  trabalho

individual.  A  palavra  dos  guias  e  mentores  do  Além  ensina,  mas  não  pode
constituir  elementos  definitivos  de  redenção,  cuja  obra  exige  de  cada  um

sacrifícios e renúncias santificantes, no laborioso aprendizado da vida.

71  -  NOS  TRABALHOS  ESPIRITISTAS,  ONDE  PODEREMOS  ENCONTRAR  A

FONTE  PRINCIPAL  DE  ENSINO  QUE  NOS  ORIENTE  PARA  A  ILUMINAÇÃO?
PODEREMOS OBTÊ-LA COM AS MENSAGENS DE NOSSOS ENTES QUERIDOS, OU

APENAS COM O FATO DE GUARDARMOS O VALOR DA CRENÇA NO CORAÇÃO?

RESP.:  Numerosos  filósofos  hão  compendiado  as  teses  e  conclusões  do

Espiritismo  no  seu  aspecto  filósofico,  científico  e  religioso;  todavia,  para  a
iluminação do íntimo só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum

roteiro  doutrinário  poderá  ultrapassar.  Aliás,  o  Espiritismo  em  seus  valores
cristãos não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica

para  os  corações  desesperados  e  descrentes  do  mundo.
Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os

cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção
de  novos  enunciados  para  as  filosofias  terrestres,  mas  a  obra  definitiva  do

Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus-
Cristo.

O  plano  invisível  poderá  trazer-vos  as  mensagens  mais  comovedoras  e
convincentes  dos  vossos  bem-amados;  podereis  guardar  os  mais  elevados

princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, a
realização do mecanismo doutrinário em ação, junto de vossa personalidade. Só

o trabalho de auto-evangelização, porém, é firme e imperecível.  Só o esforço
individual  no  Evangelho  de  Jesus  pode  iluminar,  engrandecer  e  redimir  o

espírito,  porquanto,  depois  de  vossa  edificação  com  o  exemplo  do  Mestre,
alcançareis aquela verdade que vos fará livres.

72 - HÁ ALGUMA DIFERENÇA ENTRE A CRENÇA E A ILUMINAÇÃO?

RESP.:  Todos os homens da Terra,  ainda os próprios materialistas,  crêem em

alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê, apenas
admite; mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos

externos,  nos  quais  coloca  o  objetivo  da  sua  crença;  o  segundo  é  livre  das
influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a
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vencer  corajosamente  nas  provações  a  que  foi  conduzido  no  mundo.
É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta

acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o Além, para que
os  seus  sagrados  deveres  estejam  totalmente  cumpridos,  pois  a  obrigação

primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o
sacrifício de si  mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de

Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos
que lhes competem no mundo.

73 -  A ANÁLISE PELA RAZÃO PODE COOPERAR, DE MODO DEFINITIVO,  NO
TRABALHO DE NOSSA ILUMINAÇÃO ESPIRITUAL?

RESP.: É certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa
confiada ao seu esforço, no círculo da vida; contudo, faz-se mister considerar

que essa razão vem sendo trabalhada, de muitos séculos no planeta, pelos vícios
de toda  sorte.  Temos  plena  confirmação deste  asserto  no ultra-racionalismo

europeu, cuja avançada posição evolutiva, ainda agora, não tem vacilado entre a
paz  e  a  guerra,  entre  o  direito  e  a  força,  entre  a  ordem  e  a  agressão.

Mais que em toda parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas
culminâncias  de  realização  e,  todavia,  desequilibrada  pela  ausência  do

sentimento ressuscita  a selvageria  e o crime, embora o fausto da civilização.
Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe toda iluminação do homem há

de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve
volver-se para Deus como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores

do  coração,  porque  apenas  pela  reeducação  sentimental,  nos  bastidores  do
esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas.

74  -  EM  MATÉRIA  DE  CONHECIMENTO,  ONDE  PODEREMOS  LOCALIZAR  A
MAIOR NECESSIDADE DO HOMEM?

RESP.:  Como  nos  tempos  mais  recuados  das  civilizações  mortas,  temos  de
reafirmar  que  a  maior  necessidade  da  criatura  humana  ainda  é  a  do

conhecimento de si mesma.

75  -  COMO  INTERPRETAR  A  ANSIEDADE  DO  PROSELITISMO  ESPÍRITA,  EM

MATÉRIA DE FENOMONELOGIA, ANTE ESSA NECESSIDADE DE ILUMINAÇÃO?

RESP.: Os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam

a  alma,  como o choque  de energias  externas que faz  despertar uma  pessoa
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adormecida;  mas  somente  o  esforço  opera  a  edificação  moral,  legítima  e
definitiva.  É  uma  extravagância  de  consequências  desagradáveis,  atirar-se

alguém à propaganda de uma idéia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva
de  seus  princípios  enobrecedores.

O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade. Identificado com a sua
essência  consoladora  e  divina,  o  homem  não  pode  acovardar-se  ante  a

intensidade  das  provações  e  das  experiências.  Grande  erro  praticariam  as
entidades espirituais elevadas, se prometessem aos seus amigos do mundo uma

vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-
lhes  a  chave  de  todos  os  estudos.

É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos
pessoais.  Cada  estudioso  desenvolva  a  sua  capacidade  de  trabalho  e  de

iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio
benefício. O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões

de  nobreza,  mas  não  passará  de  atividade  destinada  a  modificar-se  ou
desaparecer. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus-Cristo,

pode  ser  um  cientista  e  um  filósofo,  com  as  mais  elevadas  aquisições
intelectuais,  mas  estará  sem  leme  e  sem roteiro  no  instante  da  tempestade

inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé
pode  arrebatar  o  homem  das  preocupações  inferiores  da  Terra  para  os

caminhos supremos os páramos espirituais.

76 - EXISTE DIFERENÇA ENTRE DOUTRINAR E EVANGELIZAR?

RESP.:  Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar,  basta o
conhecimento  intelectual  dos  postulados  do  Espiritismo;  para  evangelizar  é

necessário  a  luz  do  amor  no  íntimo.  Na  primeira,  bastarão  a  leitura  e  o
conhecimento;  na  segunda,  é  preciso vibrar e  sentir  com o Cristo.  Por  estes

motivos,  o doutrinador muitas  vezes não é senão o canal de conhecimentos,
mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado

a servir às necessidades de outrem sem privar-se da fortuna espiritual  de si
mesmo.

77  -  PARA  ACELERAR  O  ESFORÇO  DE  ILUMINAÇÃO,  A  HUMANIDADE
NECESSITARÁ DE DETERMINADAS INOVAÇÕES RELIGIOSAS?

RESP.: Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda
não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além
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da primeira etapa. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca
dos profetas e dos filósofos exortava o homem do mundo ao conhecimento de si

mesmo.  O  Evangelho  é  a  luz  interior  dessa  edificação. 
Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio

através da dor; portanto, a evangelização da alma coletiva, para a nova era de
concórdia  e  de  fraternidade,  somente  poderá  efetuar-se,  de  modo  geral,  no

terceiro  milênio.
É  certo  que  o  planeta  já  possui  as  suas  expressões  isoladas  de  legítimo

evangelismo,  raras  na  verdade,  mas  consoladoras  e  luminosas.  Essas
expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face

da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são
aquele  "sal  da  Terra"  e  o  seu  esforço  divino  será  respeitado  pelas  gerações

vindouras, como os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo,
bem-aventurados de seu Reino, no qual souberam perseverar até o fim.

78 - EM FACE DA CIÊNCIA E DA FILOSOFIA COMO INTERPRETAR A RELIGIÃO
NAS ATIVIDADES DA VIDA?

RESP.: Religião é o sentimento Divino, cujas exteriorizações são sempre o Amor,
nas  expressões  mais  sublimes.  Enquanto  a  Ciência  e  a  Filosofia  operam  o

trabalho da  experimentação e  do  raciocínio,  a  Religião  edifica  e  ilumina  os
sentimentos. As primeiras se irmanaram na Sabedoria, a segunda personifica o

Amor,  as duas asas  divinas com que a  alma humana penetrará,  um dia,  nos
pórticos sagrados da espiritualidade.

79  -  "NO  PRINCÍPIO  ERA  O  VERBO..."  COMO  DEVEMOS  ENTENDER  ESTA
AFIRMATIVA DO TEXTO SAGRADO?

RESP.: O apóstolo João ainda nos adverte que "o Verbo era Deus e estava com
Deus". Deus é amor e vida e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe

terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a
organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz

divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do
processo de aperfeiçoamento.

80  -  POR  QUE  RAZÃO  A  PALAVRA  DAS  PROFECIAS  PARECE  DIRIGIDA
INVARIAVELMENTE AO POVO DE ISRAEL?
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RESP.:  Em todos os textos  das profecias,  Israel  deve ser considerada como o
símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo.

81 - DEVE-SE ATRIBUIR AO JUDAÍSMO MISSÃO ESPECIAL, EM COMPARAÇÃO
COM AS DEMAIS IDÉIAS RELIGIOSAS DO TEMPO ANTIGO?

RESP.: Embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no
Egito e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade, que povoaram a

antiga  Asia  em  todos  os  tempos,  deve-se  reconhecer  no  judaísmo  a  grande
missão da revelação do Deus único. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na

divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e
na  unidade  para  cultivar  o  monoteísmo  e  estabelecer  as  bases  da  lei

universalista,  sob  a  luz  da  inspiração  divina.
Por  esse  motivo,  não  obstante  os  compromissos  e  os  débitos  penosos  que

parecem  perpetuar  os  seus  sofrimentos,  através  das  gerações  e  das  pátrias
humanas  no  doloroso  curso  dos  séculos,  o  povo  de  Israel  deve  merecer  o

respeito e o amor de todas as comunidades da Terra, porque somente ele foi
bastante grande e unido para guardar a idéia verdadeira de Deus, através dos

martírios da escravidão e do deserto.

82  -  COMO  DEVE  SER  CONSIDERADA,  NO  ESPIRITISMO,  A  CHAMADA

"SANTÍSSIMA TRINDADE", DA TEOLOGIA CATÓLICA?

RESP.:  Os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da

Igreja Romana, quanto à chamada "Santíssima Trindade". Devemos esclarecer,
ainda, que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base

séria  nos  ensinamentos  de  Jesus.  Por  largos  anos,  antes  da  Boa  Nova,  o
bramanismo  guardava  a  concepção  de  Deus,  dividido  em  três  princípios

essenciais,  que  os  seus  sacerdotes  denominavam  Brama,  Vishnu  e  Çiva.
Contudo,  a  Teologia,  que  se  organizava  sobre  os  antigos  princípios  do

politeísmo  romano,  necessitava  apresentar  um  complexo  de  enunciados
religiosos,  de  modo  a  confundir  os  espíritos  mais  simples,  mesmo  porque

sabemos que se a igreja foi, a princípio, depositária das tradições cristãs, não
tardou  muito  que  o  sacerdócio  eliminasse  as  mais  belas  expressões  do

profetismo, inumando o Evangelho sob um acervo de convenções religiosas, e
roubando  às  revelações  primitivas  a  sua  feição  de  simplicidade  e  de  amor.

Para esse desiderato, as forças que vinham disputar o domínio do Estado, em
face da invasão dos povos considerados bárbaros, se apressaram, no poder, em
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transformar  os  ensinos  de  Jesus  em  instrumento  de  política  administrativa,
adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assimilando

velhas  doutrinas  como  as  da  Índia  legendária,  e  organizando  novidades
teológicas, com as quais o Catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas

puramente humana, distante do Reino de Jesus, que, na afirmação do Mestre,
simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da Terra.

83  -  COMO INTERPRETAR  A  ANTIGA  SENTENÇA  "DEUS  FEZ  O  MUNDO DO
NADA?"

RESP.: O primeiro instante da matéria está, para os Espíritos da minha esfera,
tão obscuro quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da

vida universal. Compreendemos, contudo, que, sendo Deus o Verbo da criação, o
"nada" nunca existiu para o nosso conceito de observação, porquanto o Verbo,

para nós outros, é a luz de toda a Eternidade.

84  -  OS  DIAS  DA  CRIAÇÃO,  NAS  ANTIGAS  REFERÊNCIAS  DO  VELHO

TESTAMENTO,  CORRESPONDEM  A  PERÍODOS  INTEIROS  DA  EVOLUÇÃO
GEOLÓGICA?

RESP.:  Os  dias  da atividade do  Criador,  tal  como nos refere  o texto sagrado,
correspondem  aos  largos  períodos  de  evolução,  dentro  dos  milênios

indispensáveis ao trabalho da gênese planetária, salientando-se que, com esses,
a Bíblia encerra outros grandes símbolos inerentes aos tempos imemoriais, das

origens do planeta.

85 - QUAL A POSIÇÃO DO VELHO TESTAMENTO NO QUADRO DE VALORES DA

EDUCAÇÃO RELIGIOSA DO HOMEM?

RESP.: No quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho

Testamento,  apesar  de  suas  expressões  altamente  simbólicas,  poucas  vezes
acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, ou

como a fonte-máter da revelação divina.

86  -  OS DEZ MANDAMENTOS RECEBIDOS POR  MOISÉS NO SINAI,  BASE  DE

TODA  JUSTIÇA  ATÉ  HOJE,  NO  MUNDO,  FORAM  ALTERADOS  PELAS  SEITAS
RELIGIOSAS?

RESP.:  As  seitas  religiosas,  de  todos  os  tempos,  pela  influenciação  de  seus
sacerdotes,  procuram  modificar  os  textos  sagrados;  todavia  apesar  das
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alterações  transitórias,  os  dez  mandamentos,  transmitidos  à  Terra  por
intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como

base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça
terrestre.

87 - COMO ENTENDER A PALAVRA DO VELHO TESTAMENTO QUANDO NOS DIZ
QUE DEUS FALOU A MOISÉS NO SINAI?

RESP.:  Estais  atualmente  em  condições  de  compreender  que  Moisés  trazia
consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características

de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da
Humanidade pudesse  ouvir  o  Espírito  de  Deus.  Estais,  porém,  habilitados  a

compreender, agora, que a Lei ou a base da lei, nos dez mandamentos, foi-lhe
ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução

material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o
seu augusto e misericordioso patrocínio.

88 - APESAR DE SUAS EXPRESSÕES TÃO HUMANAS, MOISÉS VEIO AO MUNDO
COMO MISSIONÁRIO DIVINO?

RESP.:  Examinando-se os  seus atos  enérgicos de homem, há a  considerar as
características  da  época em que se  verificou  a  grande tarefa  do  missionário

hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre
a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas,

o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações, em
face da Humanidade ignorante e materialista.

89 - MOISÉS TRANSMITIU AO MUNDO A LEI DEFINITIVA?

RESP.: O profeta de Israel deu à Terra, as bases da Lei divina e imutável, mas não

toda a  Lei,  integral  e  definitiva.  Aliás,  somos obrigados a reconhecer que os
homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua

posição  evolutiva.  Até  agora,  a  Humanidade  da  era  cristã  recebeu  a  grande
Revelação em três  aspectos essenciais:  Moisés  trouxe  a  missão da Justiça;  o

Evangelho, a revelação insuperável do Amor, e o Espiritismo, em sua feição de
Cristianismo  redivivo,  traz,  por  sua  vez,  a  sublime  tarefa  da  Verdade.

No centro das três revelações encontra-se Jesus-Cristo, como o fundamento de
toda a luz e toda sabedoria. É que, com o Amor, a Lei manifestou-se na Terra nos

eu  esplendor  máximo;  a  Justiça  e  a  Verdade  nada  mais  são  do  que  os
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instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma
da  redenção  de  toda  a  Humanidade.

A Justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos, e a Verdade, conseguintemente,
esclarece  os  seus  divinos  ensinamentos.  Eis  por  que,  com  o  Espiritismo

simbolizando  a  Terceira  Revelação  da  Lei,  o  homem  terreno  se  prepara,
aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual,  nos milênios

porvindouros.

90 - QUAL A SIGNIFICAÇÃO DA LEI DE TALIÃO "OLHO POR OLHO, DENTE POR

DENTE", EM FACE DA NECESSIDADE DA REDENÇÃO DE TODOS OS ESPÍRITOS
PELAS REENCARNAÇÕES SUCESSIVAS?

RESP.: A lei de talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda
o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos

seres  humanos.  Presos,  ainda,  aos  milênios  do  pretérito,  não  cogitaram  de
aceitar  e  aplicar  o  Evangelho a  si  próprios,  permanecendo encarcerados  em

círculos  viciosos  de  dolorosas  reencarnações  expiatórias  e  purificadoras.
Moisés proclamou a Lei antiga, muitos séculos antes do Senhor. Como já foi dito,

o profeta hebraico apresentava a Revelação com a face divina da Justiça; mas,
com Jesus, o homem ensinava o "olho por olho, dente por dente", Jesus-Cristo

esclarecia  que  o  "amor  cobre  multidão  dos  pecados".
Daí a verdade de que as criaturas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus

por ele,  anulando com o bem todas as  forças que lhes possam encarcerar o
coração nos sofrimentos do mundo.

91 - QUAL É VERDADEIRAMENTE O SEGUNDO MANDAMENTO? "NÃO FARÁS
IMAGENS  ESCULPIDAS  DAS  COISAS  QUE  ESTÃO  NOS  CÉUS,  ETC  SEGUNDO

ALGUNS TEXTOS OU "NÃO TOMAR O SEU SANTO NOME EM VÃO", CONFORME
O ENSINAMENTO DA IGREJA CATÓLICA DE ROMA?

RESP.: A segunda fórmula foi uma tentavia de subversão dos textos primitivos,
levada a efeito pela Igreja Romana, a fim de que o seu sacerdócio encontrasse

campo livre para desenvolvimento das heranças do paganismo, no que se refere
às pomposas demonstrações do culto exterior.

92 -  QUAL A INTENÇÃO DE MOISÉS NO DEUTERONÔMIO RECOMENDANDO
"QUE NINGUÉM INTERROGASSE OS MORTOS PARA SABER A VERDADE"?
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RESP.:  Antes de tudo,  faz-se preciso considerar-se que a afirmativa tem sido
objeto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o

Espiritismo trouxe  aos  homens,  na  sua  feição  de  Consolador.  As  expressões
sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as

indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria
com um material humano excessivamente grosseiro e inferior.

93 - OS CINCO LIVROS MAIORES DA BÍBLIA ENCERRAM SÍMBOLOS ESPECIAIS
PARA A EDUCAÇÃO RELIGIOSA DO HOMEM?

RESP.: Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo,
desde a  primeira revelação com Moisés,  de modo a despertar no homem as

verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes e para com Deus.

94 - A PREVISÃO E A PREDIÇÃO, NOS LIVROS SAGRADOS DÃO A ENTENDER

QUE OS PROFETAS ERAM DIRETAMENTE INSPIRADOS PELO CRISTO?

RESP.: Nos textos sagrados das fontes divinas do Cristianismo, as previsões e

predições se efetuaram sob ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer
bastante  os  corações,  as  fraquezas  e  as  necessidades  dos  seus  rebeldes

tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e
a sabedoria de Deus.

95  -  OS  ESPÍRITOS  ELEVADOS,  COMO OS  PROFETAS ANTIGOS,  DEVEM  SER
CONSIDERADOS COMO ANJOS OU COMO ESPÍRITOS ELEITOS?

RESP.: Como missionários do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente
material,  os  profetas  antigos  eram  também  dos  "chamados"  à  luminosa

sementeira.  Para  a  nossa  compreensão,  a  palavra  "anjo",  neste  passo  deve
designar  somente  as  entidades  que  já  se  elevaram  ao  plano  superior,

plenamente redimidas, onde são "escolhidos" na tarefa sagrada d'Aquele cujas
palavras  não  passarão.

O Eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas
que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito,

que  é  Jesus-Cristo.  A  compreensão  do  homem,  todavia,  em  se  tratando  de
angelitude,  generalizou  a  definição,  estendendo-a  a  todas  as  almas  que  se

justifica, entendendo-se que a palavra "anjo" significa "mensageiro".
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96 - OS PROFETAS HEBRAICOS REPRESENTAVAM O PAPEL DE SACERDOTES
DOS CRENTES DA LEI?

RESP.: Em todos os tempos houve a mais funda diferença entre o sacerdócio e o
profetismo. Os antigos profetas de Israel nunca se caracterizaram por qualquer

expressão de servilismo às convenções sociais e aos interesses econômicos, tão
ao gosto do sacerdócio organizado,  em todas as  eras e em todos os  lugares.

Extremamente dedicados ao esforço próprio, não viviam do altar de sua fé, mas
do trabalho edificante,  fosse na indumentária  dos escravos oprimidos,  ou no

insulamento do deserto que as suas aspirações religiosas sabiam povoar de um
santo dinamismo construtivo.

97  -  OS  PROFETAS  DO  CRISTO  TÊM  VOLTADO  À  ESFERA  MATERIAL  PARA
TRAZER  AOS  HOMENS  NOVAS  EXPRESSÕES  DE  LUZ  PARA  O  FUTURO  DA

HUMANIDADE?

RESP.:  Em  tempo  algum  as  coletividades  humanas  deixaram  de  receber  a

sublime cooperação dos enviados do Senhor, na solução dos grandes problemas
do porvir. Nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas

individualidades espirituais dos tempos idos; contudo os profetas de Jesus, isto
é,  as  poderosas  organizações  espirituais  do  planos  superiores,  têm  estado

convosco,  incessantemente,  impulsionando-vos  à  evolução  em  todos  os
sentidos,  multiplicando  as  vossas  possibilidades  de  êxito  nas  experiências

difíceis  e  dolorosas.
É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra

escrito,  em  matéria  de  revelações  religiosas;  todavia,  agem  nos  setores  da
Ciência e da Filosofia,  da Literatura e da Arte,  levantando-vos o pensamento

abatido  para  as  maravilhosas  construções  espirituais  do  porvir. 
Igualmente, é certo que os missionários novos não encontraram o deserto de

figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriam apenas de gafanhotos e
de  mel  selvagem,  mas  ainda  são  obrigados  a  viver  no  deserto  das  cidades

tumultuosas,  entre  corações  indiferentes  e  incompreensíveis,  cercados  pela
ingratidão  e  pela  zombaria  dos  contemporâneos,  que  muitas  vezes,  lhes

impõem o pelourinho e o sacrifício. O amor de Jesus, todavia, é a seiva divina
que  lhes  alimenta  a  fibra  de  trabalho  e  realização,  e,  sob  as  suas  bênçãos

generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo, distribuindo a luz
do Senhor pelas estradas sombrias.
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98 - A LEITURA DO VELHO TESTAMENTO E DO EVANGELHO, NOS CIRCULOS
FAMILIARES,  COMO  É  DE  HÁBITO  ENTRE  MUITOS  POVOS  EUROPEUS,

FAVORECE A RENOVAÇÃO DOS FLUÍDOS SALUTARES DE PAZ NA INTIMIDADE
DO CORAÇÃO E DO AMBIENTE DOMÉSTICO?

RESP.: Essa leitura é sempre útil, e quando não produz a paz imediata, em vista
da  heterogeneidade  de  condições  espirituais  daqueles  que  a  ouvem  em

conjunto,  constitui  sempre  proveitosa  sementeira  evangélica,  extensiva  às
entidades do plano invisível, que a assistem, sendo lícito esperar mais tarde o

seu florescimento e frutificação.

99 - EM QUE SENTIDO DEVEREMOS TOMAR O CONCEITO DE RELIGIÕES?

RESP.:  Religião,  para  todos  os  homens,  deveria  compreender-se  como
sentimento  divino  que  clarifica  o  caminho  das  almas  e  que  cada  espírito

aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Neste sentido, a Religião é sempre a
face augusta e soberana da Verdade; porém na inquietação que lhes caracteriza

a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se
a fé também pudesse ter fronteiras, à semelhança das pátrias materiais tantas

vezes  mergulhadas  no  egoísmo  e  na  ambição  de  seus  filhos.  Dessa  falsa
interpretação têm nascido  no  mundo as  lutas  antifraternais  e  as  dissensões

religiosas de todos os tempos.

100 - AS RELIGIÕES QUE SURGIRAM NO MUNDO, ANTES DO CRISTO, TINHAM

TAMBÉM  POR  MISSÃO  PRINCIPAL  A  PREPARAÇÃO  DA  MENTALIDADE
HUMANA PARA A SUA VINDA?

RESP.: Todas as idéias religiosas, que as criaturas humanas traziam consigo do
pretérito milenário, destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o

Cordeiro de Deus, com a sua mensagem de amor perene e reforma espiritual
definitiva.  O  Cristianismo  é  a  síntese,  em  simplicidade  e  luz,  de  todos  os

sistemas  religiosos  mais  antigos,  expressões  fragmentárias  das  verdades
sublimes  trazidas  ao  mundo  na  palavra  imorredoura  de  Jesus.

Os  homens,  contudo,  não  obstante  todos  os  elementos  de  preparação,
continuaram  divididos  e,  dentro  das  suas  características  de  rebeldia,

procrastinaram a sua edificação nas lições renovadoras do Evangelho.
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101 - RECONHECENDO-SE QUE VÁRIAS SEITAS NASCERAM IGUALMENTE DO
CRISTIANISMO,  DEVEMOS  CONSIDERÁ-LAS  CRISTÃS,  OU  SIMPLES

EXPRESSÕES RELIGIOSAS INSULADAS DA VERDADE DE JESUS?

RESP.: Todas as expressões religiosas nascidas do Cristianismo se identificam

pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos de
seus  expositores.  Os  sacerdotes  das  mais  diversas  castas  inventaram  os

manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as fórmulas políticas; todavia,
nenhum esforço humano conseguiu deslustrar a claridade divina do "amai-vos

uns  aos  outros",  base  imortal  de  todos  os  ensinos  de  Jesus,  cuja  luminosa
essência  identifica  as  castas  entre  si,  em  todas  as  posições  e  tarefas

especializadas que lhes foram conferidas.

102  -  SE  AS  SEITAS  RELIGIOSAS  NASCIDAS  DO  CRISTIANISMO  TÊM  UMA

TAREFA  ESPECIALIZADA,  QUAL  SERÁ  A  DAS  CORRENTES  PROTESTANTES,
ORIUNDAS DA REFORMA?

RESP.: A Reforma e os movimentos que se lhe seguiram vieram ao mundo com a
missão especial de exumar a "letra" dos Evangelhos, enterrada até então nos

arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que,
depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo

cristão, ensinar aos homens o "espírito divino" de todas as lições de Jesus.

103 - O ESPÍRITO, ANTES DE REENCARNAR, ESCOLHE TAMBÉM AS CRENÇAS

OU CULTOS A QUE SE DEVERÁ SUBMETER NAS EXPERIÊNCIAS DA VIDA?

RESP.: Todos os Espíritos, reencarnando no planeta, trazem consigo a idéia de

Deus,  identificando-se  de  modo  geral  nesse  sagrado  princípio.  Os  cultos
terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino, dentro do mundo

convencional,  depreendendo-se daí que a Verdade é uma só,  e que as seitas
terrestres  são  materiais  de  experiência  e  de  evolução,  dependendo  a

preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado
da  existência  humana,  e  salientando-se  que a  escolha está  sempre de pleno

acordo  com o  seu  estado íntimo,  seja  na viciosa  tendência  de repousar  nas
ilusões  do  culto  externo,  seja,  pelo  esforço  sincero  de  evolutir,  na  pesquisa

incessante da edificação divina.

104  -  CONSIDERANDO  QUE  A  CONVENÇÃO  SOCIAL  CONFERE  AOS

SACERDOTES DAS SEITAS CRISTÃS CERTAS PRERROGATIVAS NA REALIZAÇÃO
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DE  DETERMINADOS  ACONTECIMENTOS  DA  VIDA,  COMO  INTERPRETAR  AS
PALAVRAS DE MATEUS: - "TUDO O QUE LIGARDES NA TERRA, SERÁ LIGADO

NO CÉU", SE OS SACERDOTES, TANTAS VEZES, NÃO SE MOSTRAM DIGNOS DE
FALAR NO MUNDO EM NOME DE DEUS?

RESP.: Faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas
aos  apóstolos  e  que  a  missão  de  seus  companheiros  não  era  restrita  ao

ambiente das tribos de Israel, tendo a sua divina continuação além das próprias
atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa

sagrada, em cooperação com o Mestre Divino, junto da Humanidade - a Israel
mística  dos  seus  ensinamentos.

Os  méritos  dos  apóstolos  de  modo  algum  poderiam  ser  automaticamente
transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros

de determinados grupos terrestres, depreendendo-se daí que a Igreja Romana,
a quem mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido

sagrado  da  lição  do  Cristo.
Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior

ao do convencionalismo terrestre,  agindo com a própria consciência e com a
melhor  compreensão  de  responsabilidade,  em  todos  os  climas  do  mundo,

porquanto, desse modo, desde que desenvolvam atuação no bem, pelo bem e
para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz

sacrossanta das sanções divinas.

105  -  CONSIDERANDO  QUE  AS  RELIGIÕES  INVOCAM  O  EVANGELHO  DE

MATEUS  PARA  JUSTIFICAR  A  NECESSIDADE  DO  BATISMO  EM  SEUS
CARACTERÍSTICOS CERIMONIAIS,  COMO DEVERÁ O ESPIRITISTA PROCEDER

EM FACE DESSE ASSUNTO?

RESP.:  Os  espiritistas  sinceros,  na  sagrada  missão  de  paternidade,  devem

compreender  que  o  batismo,  aludido  no  Evangelho,  é  o  da  invocação  das
bênçãos  divinas  para  quantos  a  eles  se  reúnem  no  instituto  santificado  da

família.  Longe  de  quaisquer  cerimônias  de  natureza  religiosa,  que  possam
significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou

do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos,  o  espiritista
deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de Misericórdia,

para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a
ele confiadas no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato
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de amor e  de compromisso  divino deve  ser  continuado por  toda a  vida,  na
renúncia  e  no  sacrifício,  em  favor  da  perfeita  cristianização  dos  filhos,  no

apostolado do trabalho e da dedicação.

106  -  QUAL  O  PROCEDIMENTO  A  SER  ADOTADO  PELOS  ESPIRITISTAS  NA

CONSAGRAÇÃO  DO  CASAMENTO,  SEM  FERIR  AS  CONVENÇÕES  SOCIAIS,
REFLEXAS DOS CULTOS RELIGIOSOS?

RESP.: Os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios
como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Que o espiritista sincero

e  cristão,  assumindo  os  seus  compromissos  conjugais  perante  as  leis  dos
homens,  busque  honrar  a  sua  promessa  e  a  sua  decisão,  santificando  o

casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos,
ante  os  preceitos  terrestres  e  ante  a  imutável  lei  divina  que  vibra  em  sua

consciência cristianizada.

107  -  COMO  INTERPRETAR  A  MISSA  NO  CULTO  EXTERNO  DA  IGREJA

CATÓLICA?

RESP.: Perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa realizada pela

igreja  de Roma deve ser um ato  exterior,  respeitável  para nós  outros,  como
qualquer  cerimônia  convencionalista  do  mundo,  que  exija  a  mútua

consideração  social  no  mecanismo  de  relações  superficiais  da  Terra.
A  igreja  de Roma  pretende  comemorar,  com ela,  o  sacrifício do Mestre  pela

Humanidade;  todavia,  a cerimônia se efetua de conformidade com a posição
social e financeira do crente. Ocorrem, dessa maneira, as missas mais variadas,

tais como a "do galo" a "nova", a "particular", a "pontificial", a "das almas", a
"seca",  a  "cantada",  a  "chã",  a  "campal",  etc..  adstritas  a  um  prontuário  tão

convencionalista  e  tão  superficial,  que  é  de  admirar  a  adaptação  ao  seu
mistifório, por parte do sacerdote inteligente e afeito à sinceridade.

108  -  AS  APARIÇÕES  E  OS  CHAMADOS  MILAGRES  RELACIONADOS  NA
HISTÓRIA DA ORIGEM DAS IGREJAS SÃO FATOS DE NATUREZA MEDIÚNICA?

RESP.: Todos esses acontecimentos, classificados no domínio do sobrenatural,
foram fenômenos psíquicos sobre os quais se edificaram as igrejas conhecidas,

fatos esses que o Espiritismo veio catalogar e esclarecer, na sua divina missão
de Consolador.
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109 - COMO PODEMOS DEFINIR O ESPIRITISMO?

RESP.  Trata-se  de  uma  filosofia,  com  bases  científicas  e  consequências

religiosas.  Ela  restaura  o  evangelho  de  Jesus,  então  ele  é  o  Cristianismo
Redivivo.

110 - O QUE É FILOSOFIA ESPÍRITA?

RESP.: Partindo da idéia platônica de que filosofar é procurar o sentido para a

vida, podemos dizer que a filosofia espírita é essa busca a começar do contato
com o Mundo Espiritual. Os que moram "do outro lado" têm uma visão mais

ampla sobre o assunto, sem as limitações impostas pela armadura de carne, que
inibe nossas percepções.

111 - E O QUE NOS DIZEM OS QUE VIVEM "DO OUTRO LADO"?

RESP.:  Dizem  de  onde  viemos,  o  que  fazemos  na  Terra  e  para  onde  vamos,

dentro de um continuum evolutivo destinado a nos conduzir à perfeição. Nesse
contexto, explicam os porquês das desigualdades, envolvendo condição social,

financeira,  moral,  cultura,  intelectual  e  outras  mais  que  costumam  fazer  a
perplexidade das pessoas, levando-as a duvidar da justiça divina.

112 - E A CIÊNCIA ESPÍRITA?

RESP.:  Se  a  Doutrina  propõe  o  contato  com  o  Além,  de  onde  colhelmos

informações  sobre  a  Vida,  quem  nos  garante  que  estas  informações  estão
corretas, exprimem a verdade? Aí entra a Ciência, envolvendo pesquisas quanto

à autenticidade dos fenômenos de intercâmbio.

113 - COMO SE FAZ ESSA PESQUISA?

RESP.:  Avaliando o  trabalho de  grandes  médiuns,  que produzem fenômenos
ostensivos, como a materialização de Espíritos. Se vamos a uma reunião e surge

um  familiar  que  faleceu;  se  ele  se  faz  visível  e  tangível,  permitindo  que  o
toquemos; se evoca fatos que marcaram nossa convivência, com detalhes que

ninguém  conhece,  obviamente  temos  uma  demonstração  inquestionável  do
intercâmbio com os mortos. Haverá, talvez, alguma dúvida para que ouve falar

sobre o assunto, mas é de inconfundível  autenticidade para quem passa pela
experiência. Acontece com muitos pesquisadores.

114 - E O ASPECTO RELIGIOSO? ESPIRITISMO É RELIGIÃO?
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RESP.:  Se  a  Doutrina  Espírita  proclama  a  existência  de  Deus;  se  defende  a
sobrevivência  do  Espírito;  se  adverte  quanto  às  consequências  das  ações

humanas no plano espiritual; se enfatiza a necessidade de reforma íntima; se
exalta o esforço do Bem, valores que nos aproximam do Criador, obviamente é

uma religião.

115  -  AS  RELIGIÕES  COSTUMAM  SER  ABSOLUTISTAS,  PROCLAMANDO-SE

DEPOSITÁRIAS DA VERDADE E DA SALVAÇÃO. O QUE NOS DIZ O ESPIRITISMO?

RESP.:  A  verdade  fundamental  está  toda  contida  no  AMAI-VOS  UNS  AOS

OUTROS, recomendado por Jesus, o caminho perfeito para nossa integração nos
ritmos do Universo. À medida que a vivenciarmos estaremos salvos das dores e

desajustes que fazem nossa infelicidade. É o que ensina a Doutrina Espírita.

116 - ESPIRITISMO E ESPIRITUALISMO TÊM O MESMO SIGNIFICADO?

RESP.: Não. Espiritualismo é a crença na existência e sobrevivência do Espírito,
o ser pensante. Por isso, católicos, evangélicos, budistas, maometanos, enfim, os

religiosos de um modo geral, são todos espiritualistas. O espírita também, pelo
mesmo  motivo.  A  diferença  é  que  o  Espiritismo  desenvolve  um  novo

espiritualismo, uma maneira avançada de apreciar a sobrevivência da alma.

117 - QUAL SERIA A DIFERENÇA ENTRE RELIGIÕES ESPIRITUALISTAS E ESSE

"NOVO ESPIRITUALISMO"?

RESP.:  Em  se  tratando  da  vida  espiritual,  elas  são  especulativas.  À  falta  de

informações precisas, os teólogos que formularam seus princípios imaginaram
como seria o Além. A Doutrina Espírita faz diferente: alicerça seus princípios

em  informações  colhidas  no  contato  com  a  dimensão  extrafísica.  Começa
exatamente  onde  terminam  as  religiões,  desbravando  o  vasto  continente

espiritual.

118 - A IDÉIA SERIA SEPARAR A REALIDADE DA FANTASIA?

RESP.: Exatamente. Se, tentando descobrir como vivem os franceses partirmos
para  a  imaginação,  resvalaremos  para  a  fantasia,  desenvolvendo  noções

totalmente distanciadas da realidade. Mais prático entrevistar alguns franceses,
de várias camadas sociais, a nos oferecerem uma visão perfeitade como é a vida

na França.
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119  -  AINDA  QUE  A  CIÊNCIA  ESPÍRITA  GARANTA  A  AUTENTICIDADE  DO
INTERCÂMBIO  COM  O  ALÉM,  COMO  PODEMOS  TER  CERTEZA  DE  QUE  AS

INFORMAÇÕES  COLHIDAS  OFERECEM  UMA  VISÃO  REAL  DESSE  MUNDO
INVISÍVEL?

RESP.: Pelo critério de universalidade. Se perguntarmos a um francês sobre a
vida  na  França,  e  ele  mentir,  seremos  confundidos.  Mas,  se  perguntarmos  a

muitos franceses, isoladamente, cotejando as respostas, teremos a verdade. O
mesmo acontece no intercâmbio com o Além. Muitos Espíritos entrevistados,

com o concurso de muitos médiuns, nos oferecem uma visão objetiva de como
vivem.

120 - EXORCISTAS, NAS RELIGIÕES TRADICIONAIS, ATRIBUEM AO DEMÔNIO
ESSAS MANIFESTAÇÕES..?

RESP.: Trata-se de uma fantasia teológica que seria perfeitamente superada se
os exorcistas se desse ao trabalho de pesquisar, usando a metodologia espírita.

Constatariam, tranquilamente, que são as almas dos mortos que se manifestam.

121 -  COMO PODEM OS MORTOS ENTRAR EM CONTATO COM OS VIVOS SE

ESTÃO DORMINDO, NUM SONO QUE SE PROLONGARÁ ATÉ O CHAMADO JUÍZO
FINAL, QUANDO RETOMARÃO SEUS CORPOS PARA O RETORNO À VIDA?

RESP.:  Não  é  o  que  informam  os  mortos.  O  Espírito,  o  ser  pensante,  não
necessita do corpo para existir e exercitar suas faculdades. A morte apenas o

libera  das  limitações  físicas,  restituindo-lhe  a  liberdade  que  perdera  ao
reencarnar.  E,  porque  não  vive  em  compartimentos  estanques,  pode,

perfeitamente, comunicar-se com os homens.

122 - SE OS PRINCÍPIOS ESPÍRITAS SÃO TÃO CLAROS E OBJETIVOS, COM ESSA

AMPLA  VISÃO  DAS  REALIDADES  ESPIRITUAIS,  POR  QUE  AS  PESSOAS  TÊM
DIFICULDADES EM ACEITAR?

RESP.:  A  única  dificuldade  está  na  falta  de  disposição  para  apreciá-los.  Há
variados preconceitos e condicionamentos negativos, relacionados ao assunto.

Qualquer pessoa que estude o Espiritismo acabará por converter-se. A Doutrina
é extremamente racional e, sobretudo, consoladora. Que o digam aqueles que

chegam ao Centro Espírita motivados por situações aflitivas e dolorosas.
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123 - HÁ QUEM DIGA QUE O ESPIRITISMO EXISTE DESDE O APARECIMENTO
DO HOMEM. É ASSIM MESMO?

RESP.: Podemos fazer tal afirmativa em relação aos princípios espíritas, como a
Reencarnação, a Lei de Causa e Efeito, a Sintonia Mediúnica...  São leis divinas

enunciadas pela Doutrina Espírita, de caráter atemporal. Há noções a respeito
delas em todas as culturas e religiões.

124  -  SE  OS  PRINCÍPIOS  ESPÍRITAS  ESTÃO  EM  TODAS  AS  CULTURAS  E
RELIGIÕES,  PODEMOS  DIZER  QUE  ESTÃO  PRESENTES  TAMBÉM  NO

CRISTIANISMO?

RESP.:  Sem dúvida. Exemplo típico,  a reencarnação.  Em inúmeras passagens,

Jesus reporta-se  a  João Batista como o profeta  Elias de retorno à carne.  No
célebre  diálogo  com  Nicodemos,  mostra  como  o  Espírito  reencarna.  Há  a

passagem sobre um cego de nascença, em que os discípulos lhe perguntam se
ele tinha nascido cego por ter pecado, o que evidencia que aceitavam a chamada

palingenesia, familiarizados a partir das informações de Jesus.

125 - A LEI DE CAUSA E EFEITO, O CARMA DA FILOSOFIA HINDU, TAMBÉM

ESTÁ PRESENTE NO EVANGELHO?

RESP.: Certamente. Quando Jesus proclama que a cada um será dado segundo

suas  obras,  evidencia  o  princípio  de  ação  e  reação.  Quando  despede  os
beneficiários de suas curas, alertando, vai e não peques mais para que te não

suceda pior, define a relação entre nossos males e as faltas que cometemos.

QUESTÕES ATUAIS

126)  Entre  os  espiritistas,  muitos  há  que  ainda  nela  não  entenderam  os
conteúdos doutrinários mais importantes. O que estaria faltando ao Movimento

Espírita para corrigir essa falha ?

A Lei  de Progresso cumpre-se de forma inexorável.  Todos avançamos para a

Grande Luz de onde se deriva todo o conhecimento.

Quando um ideal de grande envergadura, qual ocorre com o Espiritismo, cresce

em superfície, perde um pouco em profundidade. Não sendo o Espiritismo uma
Doutrina dogmática, não se pode exigir que os seus adeptos se submetam às

suas  diretrizes  sob  penalidades  de  quaisquer  natureza.  Assim  sendo,  a
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aprendizagem dos seus postulados com a sua correspondente vivência dá-se
paulatinamente. A conquista da consciência espírita ocorre quando o profitente

da  Causa  pode  discernir  o  comportamento  que  deve  ser  aplicado  ao  seu
cotidiano,  portanto,  quando  se  encontra  esclarecido  a  respeito  das

responsabilidades que lhe dizem respeito.

Os  espíritas  sinceros  têm-se  dedicado  com  afinco  à  Doutrina,  buscando

equacionar as dificuldades que repontam nas diferentes áreas de ação humana.
Programas didáticos bem elaborados, cursos de divulgação e trabalhos de fácil

aplicação  multiplicam-se  sob  cuidados  especiais.  Necessário  que  se
mantenham a constância  no  trabalho,  o  estudo sistematizado da  Doutrina,  a

tolerância  que  não  conive  com  o  erro,  porém  compreende  as  dificuldades
naturais que ocorrem, para um correto crescimento do movimento e a vivência

de cada espírita de forma coerente com o que lhe ensina o Espiritismo.

127) A convivência nos meios espiritistas  com aspectos mais  discutíveis dos

costumes  modernos  tem  tornado  cada  vez  mais  tênue  a  fronteira  entre  a
tolerância e a conivência. Como enfrentar tal situação?

Tolerar,  não  significa  concordar,  conivir.  É  uma atitude de respeito  pelo  que
pensam ou de como se comportam os outros,  mantendo, porém, as próprias

convicções, e conduta correta. O Espiritismo tem como máxima lapidar Fora da
Caridade não há salvaçâo, que se fundamenta no pensamento e exemplificação

de Jesus, quando esteve conosco na Terra. Assim, os postulados que se derivam
dos Seus ensinos e que foram muito bem estudados por Allan Kardec, são as

diretrizes de segurança que não podem ser desconsideradas.

Todos temos o dever de auxiliar o nosso próximo em desfalecimento ou em

tormento de qualquer espécie, no entanto, somos convidados a exemplificar a
conduta  correta,  ensinando-o  a  comportar-se  de  forma  saudável  em  nossas

Casas dedicadas ao estudo e à prática do Espiritismo.

Os  modismos  são  transitórios  e  não  podemos  transferi-los  para  nossas

Sociedades Espíritas, porque temos Leis que nos direcionam com harmonia e
que estão muito bem estudadas em O Livro dos Espíritos, na sua Terceira Parte.

128) A aceitação da descoberta do Espírito pela ciência atual, constituirá um
marco na evoluçâo da Humanidade, com isso surgindo uma nova sociedade?
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Inevitavelmente  isto  vem  ocorrendo.  A  Divindade  propicia  ao  indivíduo  os
meios necessários para o seu desenvolvimento, cabendo-lhe a aplicação correta

dos  mesmos.  Allan  Kardec  iniciou  a  atividade  de  investigação  científica  do
Espírito,  dando  surgimento  à  Doutrina  que,  em  um  dos  seus  aspectos  é

eminentemente científica,  possuindo,  inclusive,  parâmetros próprios,  embora
com elementos independentes e pensantes, que nem sempre se submetem, aos

interesses dos investigadores sinceros. Foi ele, desse modo, o cientista que, ao
constatar  a  imortalidade  da  alma,  demonstrou  a  possiblidade  de  a  Ciência

acadêmica, oportunamente, realizar labor equivalente, qual vem ocorrendo com
as  diferentes  doutrinas  psíquicas,  parapsicológicas,  parapsíquicas,

psicotrônicas,  da  Transcomunicação  Instrumental.  Todos  esses  diferentes
passos e processos de conquista estejam previstos pelo Pensamento Divino, e

que se tornaram realidade.

Esse resultado da investigação científica, constatando a imortalidade da alma,

reafirma as conquistas da Ciência Espírita, cujos postulados oferecem campo
para reflexões filosóficas e morais-religiosas.

A nova sociedade já começou desde o advento do Espiritismo. Com o auxílio das
novas  descobertas,  naturalmente  será  facilitada  a  aceitação  por  parte  de

incontáveis  pessoas  que  estão  acostumadas  à  reflexão  nos  paradigmas  da
experimentação acadêmica.

129) O meio universitário estaria preparado para receber o conhecimento do
Espiritismo em seu currículo? É válida a proposta?

Não nos parece próprio apresentar o Espiritismo como uma Doutrina que deve
ser  estudada  nas  Universidades,  fazendo parte  do  seu  currículo  pedagógico.

Seria repetir o equívoco experimentado por outras Doutrinas que, no passado,
tentaram impor os seus postulados, terminando pelo delírio da intolerância e

do fanatismo.

O Espiritismo é uma ciência que deve ser estudada na Entidade Espírita, onde

se  encontram  presentes  os  instrumentos  de  aferição  de  valores  que
demonstram a excelência dos seus postulados.  Examinado em profundidade,

abrem-se-lhe  as  belas  facetas  filosófica  e  religiosa,  facultando  a  cada  qual
insculpir no íntimo as lições hauridas e transformando-o para melhor, de forma

que a sociedade experimente a sua renovação moral.
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As  experiências  mediúnicas  podem  ser  realizadas  em  qualquer  lugar  onde
predominem os valores nobres da investigação e da análise, conforme ocorreu

no passado e ainda sucede no presente.

Sob  esse  aspecto,  o  meio  universitário  está  preparado  para  receber  as

informaçôes do Espiritismo.

O Espiritismo poderá e deverá ser estudado nas Universidades como parte dos

programas transversais, que objetivam complementar os cursos aumentando a
capacidade de discernimento dos alunos e abrindo-lhes mais amplos espaços

culturais para o entendimento da vida e das suas finalidades. Não porém, como
disciplina sujeita à avaliação curricular e à promoção dos educandos.

Em nossa forma de análise,  somos de parecer que o ensino deve ser sempre
leigo,  dando  liberdade  a  cada  estudante  de  examinar  o  que  lhe  aprouver  e

escolher o que lhe seja de melhor, conforme ensinava o Apóstolo Paulo (l Tess.
5:21) com outras palavras.

130) Em que termos se pode entender o limite do conhecimento dos Espíritos
entre aquilo que detêm e o que conseguem revelar-nos?

A desencarnação não oferece sabedoria a Espírito algum.

Cada qual atravessa a aduana da morte conduzindo os recursos e valores que

lhe  são  próprios.  No  entanto,  ao  despertar  após  o  túmulo,  todos  somos
convidados ao estudo e à realização interior pelo trabalho edificante.

As Entidades Venerandas que zelam pelo progresso da comunidade humana em
nome de Deus, somente expõem o que convém ao homem saber, de maneira que

as informações não ultrapassem a sua capacidade de absorção empurrando-o
para experiências inoportunas e esclarecimentos que não podem ser utilizados.

O progresso, desse modo, obedece a planificação superior, que vai ocorrendo na
medida do desenvolvimento das próprias criaturas.

Assim, os Espíritos, por sua vez, prosseguem aprendendo e desenvolvendo a sua
capacidade de inteligência e de crescimento moral sem a pressa perturbadora

nem a ansiedade de penetrar nas fontes da sabedoria extemporaneamente.

131)  Onde  se  poderia  situar  o  surgimento  do  Espírito:  na  elaboração  da

mônada,  em  momento  posterior  onde  se  manifestasse  de  alguma  forma  o
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Espírito  inteligente  ou  em  fase  posterior  ainda,  no  reino  animal  ou  pré-
hominal?

Deus  cria  o  psiquismo  antes  da  mônada,  que  já  é  uma  forma  primitiva  de
energia  em  processo  de  materialização.  Esse  psiquismo  dorme  no  mineral,

sonha no vegetal,  sente no animal e adquire a função de pensar no homem,
prosseguindo  no  rumo  da  Transcendência  Divina.  A  semelhança  de  uma

semente que possui em latência todos os elementos que irão constituir o futuro
vegetal  o  psiquismo  desenvolve-se  lentamente,  passando  por  diferentes

processos de adaptação e de intumescimento, a fim de desdobrar e permitir que
surja das próprias entranhas o Ser Espiritual que é a sua fatalidade.

132) Haverá saltos no processo evolutivo? Em caso positivo, onde se situariam
os elos?

O  processo  de  crescimento  e  desenvolvimento  do  psiquismo  dá-se  mui
lentamente nos reinos primários, acelerando-se no período da inteligência, sem

que ocorram saltos, conforme o conceito habitual. Todos os seres passam pelo
mesmo processo,  pelo  menos  no  planeta  terrestre.  Sem dúvida,  ocorrerá  da

mesma  forma  em  outras  Esferas  do  Universo,  dependendo  dos  fatores
constitutivos de cada uma delas.

133)  Tendo  em  conta  a  precedência  do  mundo  espiritual,  até  que  ponto  é
verdadeiro  afirmar-se  que  tudo  quanto  aqui  existe,  há  também  na

Espiritualidade?

Sendo o  terrestre  o  mundo das  formas,  das  cópias  imperfeitas,  quanto  aqui

existe,  na  Espiritualidade, se encontra  na sua expressão mais  elevada,  o que
equivale dizer que a realidade é mais aprimorada do que a sua condensação

material.

134) Como o governo espiritual do mundo observa os problemas atuais e que

providências estariam sendo adotadas para a Evolução espiritual do homem na
Terra?

A Divindade estabeleceu Leis de ordem e equilíbrio que mantem a harmonia
Cósmica esplendendo em toda parte.
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Os Mentores de cada Orbe se responsabilizam pelo cumprimento das referidas
Leis,  através  das  revelações  que  são  dirigidas  a  todas  as  consciências,

despertando-as para a verdade.

No  caso  específico  da  Terra,  Jesus  sempre  enviou  Seus  mensageiros,  que

buscaram  alertar  e  esclarecer  as  criaturas  humanas  a  respeito  das  suas
responsabilidades, culminando com a Sua vinda pessoal, para ensinar e viver a

proposta  de vida  abundante,  encerrando parte  do  ministério  com o próprio
sacrifício, e retornando depois em Espírito, assim provando a imortalidade da

alma.

Até hoje continua enviando Missionários do conhecimennto e do amor, de modo

que  os  seres  humanos  se  sintam  amparados  e  estimulados  ao  avanço,  sem
protecionismo, sem indiferença.

Acompanhando o processo de transformação do planeta de mundo de provas e
expiações  para  mundo  de  regeneração,  enviou  o  Espiritismo  ou  Consolador

Prometido, a fim de que todos os indivíduos tenham a informação e a prova que
lhes faltavam para se entregarem a tranformação moral indispensável a própria

evolução.

Como conseqüência,  participando das ocorrências  que se operam no mundo

terrestre, inspira, ampara e conduz o pensamento das criaturas para a realidade
espiritual, deixando, no entanto, que funcione a Lei do livre-arbítrio, que faculta

a  cada  um a  escolha do  caminho a  percorrer,  a  sementeira  e,  por  efeito,  as
conseqüencias da sua eleição e sua ensementação ...

135) Numa perspectiva de planeta de regeneração, a dor ainda continuará a ser
a alavanca do progresso espiritual do homem?

A dor tem função educativa, promotora do ser humano que, desdenhando a Lei
natural  -  o  amor  -  aprende  pelo  sofrimento  o  que  recusou  pela  alegria.

Enquanto se comporte de maneira reprochável, a dor lhe será o mecanismo de
despertamento inevitável.

No  planeta  de  regeneração,  ainda  se  estará  sob  a  injunção  do  sofrimento
quando necessário, porque essa não é a etapa última da evolução, do progresso

dos mundos. Outras etapas se desdobrarão até o Infinito, porquanto esse não
tem limite ...
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136) Por que se explora tão pouco o recurso da Música no Movimento Espírita?
Haverá algum preconceito?

Allan  Kardec,  examinando  a  grandeza  da  mensagem  da  Arte  para  a
Humanidade, referiu-se à futura manifestação da cultura artística promovida

pelo  Espiritismo.  À  semelhança  do  que  ocorreu  no  passado,  chegaria  o
momento  em  que  se  apresentaria  a  arte  caracterizada  pela  expressão  do

pensamento espírita, conforme já vem ocorrendo lentamente.

A fim de que se expressem novas formas de comportamento em todas as áreas

do progresso humano, a Divindade faz que se reencarnem na Terra os grandes
Missionários, a fim de darem cumprimento a esses objetivos elevados.

Neste  crepúsculo  de  milênio  e  quase  amanhecer  de  uma  Nova  Era.  Já  se
encontram em processos de renascimento orgânico os Missionários da beleza,

qual tem sucedido em todos os períodos passados, trazendo programas de rara
sensibilidade  e  emoção,  promovendo  as  variadas  expressões  da  Cultura,  da

Ciência e da arte.

O  Espiritismo  é  Doutrina  destituída  de  qualquer  manifestação  ritualística,  e

acreditamos que o cuidado mantido pelos seus adeptos em introduzir música
nas suas atividades, ao invés de preconceito, deve ser o zelo para que não sejam

desvirtuados os labores, que se transformariam em realizações de outro teor.
Não obstante, nas suas atividades culturais e artísticas, a música tem recebido

uma  grande  aceitação  pelos  excelentes  resultados  que  faculta,  educando  a
sensibilidade, promovendo a meditação, enriquecendo de beleza e fomentando

o  desenvolvimento,  da  harmonia  em  todos  quantos  participam  dessas
realizações.

137)  Os  astros  impõem,  mas  não  dispõem.  Em  A  Gênese  vemos  a
desqualificação da Astrologia como Ciência. No entanto é idéia que atravessa os

milênios e as diferentes culturas. Há alguma conceituação atual que nos possa
levar  a  valoricar  a  Astrologia  como  Ciência?  Em  caso  positivo  qual  a  sua

fundamentação?

Concordamos, totalmente, com a orientação do Codificador do Espiritismo em

torno das influências dos astros nos destinos humanos.
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As ocorrências que dizem respeito à vida são elaboradas pelo próprio Espírito,
que é o autor do que lhe sucede através dos pensamentos cultivados e das ações

praticadas. Não fora assim, e estaríamos diante de uma grande injustiça divina,
que permite ao indivíduo nascer e renascer sob a injunção de signos zodiacais

que exerceriam sobre sua existência uma influência boa ou má, da qual não se
pode evadir, sem que tenha culpa ou haja conquistado mérito para tanto.

Certamente,  a  construção  do  comportamento  e  os  fenômenos  positivos  ou
negativos que acontecem com as criaturas são resultados das suas necessidades

evolutivas. Em razão dos seus créditos e débitos poderá reencarnar-se, isto sim,
sob a vibração deste ou daquele corpo celeste, mas sem que essa exerça uma

ação de tal ordem que lhe modifique o quadro das experiências iluminativas.

Não podemos negar a influência magnética da lua sobre as marés,  a Terra, e

desta  sobre aquela,  o  mesmo ocorrendo em todo o Universo.  No que tange,
porém,  aos  destinos  e  ao  futuro  dos  seres  humanos,  somos  inteiramente

concordes com a Lei de Causa e Efeito que constitui mecanismo equânime para
apresentar-se a Justiça Divina aos seres humanos.

Da 126 a 137 - Espírito de Vianna de Carvalho.

ESPÍRITA

1 - COMO DEVE O ESPÍRITA COMPORTAR-SE PERANTE A DESENCARNAÇÃO DE
UM ENTE QUERIDO?

RESP.:  O  espírita,  portanto,  sabe que a  alma  vive  melhor  quando  liberta  do
corpo material, que esta separação é tem temporária e que ambos prosseguem

enlaçados pelos mútuos pensamentos de amparo, proteção e contentamento.
Sabe ainda que a revolta afeta os que se foram, porque ela de alguma forma

revela  não  aceitação  da  vontade  divina.  Importa  assim  compreender  essa
realidade  espiritual  e  cultivar  harmoniosa  permuta  de  fluidos  revigorantes,

através  de  vibrações  de  carinho,  pedindo  a  Deus  que  abençoe  os  que  se
anteciparam na grande passagem, de modo que as lágrimas cedam lugar  às

aspirações  de  um futuro  reno  pleno  de  felicidade  conforme  prometido  pelo
Senhor.
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2 - Os espíritas revivem o trabalho da primitiva comunidade cristã, dedicando-
se  a  obras  assistenciais.  Não  é  pouco  para  a  edificação  de  uma  sociedade

melhor? 

RESP.:  Sem  dúvida,  mas  é  um  começo.  Podemos  não  resolver  os  problemas
sociais, mas estamos ajudando a criar uma mentalidade participativa, em que as

pessoas  disponham-se  a  fazer  algo  em  favor  do  próximo.

3 -Jesus, há dois mil anos, já ensinava como devemos fazer ao semelhante todo o
Bem que gostaríamos nos fosse feito. Suas palavras têm motivado muita gente,

ao longo dos milênios, mas o apelo da Doutrina Espírita parece ser bem maior,
porquanto,  embora  numa  minoria  em  nosso  país,  os  espíritas  realizam

significativo  trabalho  nesse  campo.  A  que  atribuir  esse  comportamento?

RESP.:  Jesus  nos  convidava  ao  Bem.  O  Espiritismo,  com  a  ampla  visão  das
realidades  espirituais  que  nos  oferece,  demonstra  ser  indispensável  que

exercitemos a bondade ou incorreremos em crimes de omissão e indiferença,
pêlos  quais  responderemos.

4  -  Não  há  ai  uma  ameaça  velada,  inspirando  a  adesão  pelo  medo?

RESP.:  Absolutamente.  O  Espiritismo  é  a  doutrina  da  consciência  livre.  Não

ameaça com o inferno nem promete o Céu. Apenas confirma claramente que,
conforme  ensinava  Jesus,  o  Céu  e  o  inferno  são  estados  de  consciência.  E

enfatiza que o empenho de servir é a porta de acesso a estados de consciência
que  nos  situam  em  paraíso  interior.

5  -  O  jeito  é  irmos  todos  para  a  periferia  socorrer  os  pobres?

RESP.:  Seria  muito  pouco.  Não basta  determinado  compromisso  -  a  visita  a

enfermos  ou  à  favela,  por  exemplo.  O  exercício  da  caridade  é  uma  postura
diante da vida, com a convicção de que, onde estivermos, poderemos fazer algo

em favor de alguém.

6  -  Poderia  citar  alguns  exemplos?
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RESP.: São incontáveis - a atenção ao familiar; o empenho de preservar a paz no
ambiente  doméstico;  o  perdão  diante  das  ofensas;  a  palavra  branda

contrapondo-se à agressividade; a oração por alguém em dificuldade; o silêncio
diante de fofocas que denigrem reputações;  a cooperação ativa  no ambiente

profissional;  o  esforço  por  preservar  a  ordem  e  a  limpeza  no  logradouro
público;  a  participação  em  mutirões  que  visam  realizar  determinada  obra

comunitária...

7  -  Considerando  assim,  sempre  haverá  algo  de  bom  a  fazer,  mesmo  que
enfrentemos  limitações?

RESP.: Lembro-me de uma senhora paralítica que eu visitava juntamente com

outros  companheiros,  prestando-lhe  assistência  material  e  espiritual.  Com
todas as suas limitações, ela mais dava do que recebia, oferecendo eloquente

exemplo  de  coragem  e  otimismo.  Enfrentava  sua  provação  sempre  alegre,
risonha e corajosa. Quando nos despedíamos, seu Deus os abençoe iluminava

nosso dia.

8  -  No  fundo  ela  fazia  bem  a  si  mesma?

RESP.: Exatamente. Não estava apenas resgatando o passado. Com sua atitude

construía um glorioso futuro. Não apenas depurava o Espírito. Dava-lhe brilho e
luz.

9  -  Também  podemos  exercitar  o  Bem  em  favor  de  nosso  corpo?

RESP.:  E'  imperioso  que  o  façamos.  O  corpo  é  uma  máquina  que  Deus  nos

empresta para as experiências na carne. Responderemos por todos os prejuízos
que lhe causarmos.  Geralmente julgamos que a enfermidade é um problema

cármico.  Raramente isso ocorre.  Os  problemas  do corpo são  decorrentes  de
mau uso, ausência de exercícios, comportamento indisciplinado, vícios, gula e,

sobretudo, a pressão violenta que exercemos sobre ele, quando nos deixamos
dominar  por  irritação,  ressentimento,  mágoa,  rancor,  impaciência  e  outros

sentimentos próprios de nossa imaturidade.
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ESPÍRITO

1 - O QUE É ESPÍRITO?

RESP.: ESPÍRITO: É o PRINCÍPIO INTELIGENTE do Universo (LE, perg.23). Por

princípio  entende-se  aqui  o  fundamento  que dá  origem ao Universo,  e  nele
permanece como essência universal. Portanto, por espírito entende-se aqui o

princípio da inteligência,  abstração feita das individualidades designadas por
esse nome (LE, perg. 25a).

2 - QUAL A DIFERENÇA ENTRE ESPÍRITO E espírito?

RESP.:  "ESPÍRITO":  serve  para  designar  as  individualidades  extra-corpóreas.

"espírito": serve para designar o elemento inteligente do Universo.

3  -  OS  ESPÍRITOS  SÃO  CRIADOS  TODOS  IGUAIS  SIMPLES  E  IGNORANTES.

EXPLIQUE?

RESP.:  Os  Espíritos  são  criados  todos  iguais:  simples  e  ignorantes,  com  as

mesmas possibilidades de evolução, porque sendo Deus Justo e Misericordioso
jamais  poderia  criar seus  filhos em desigualdade de condições.  Mas como e

quando foram criados não há como saber. Importa sim saber que sendo Deus
eterno, tem criado sempre: o trabalho da criação não cessa nunca.

4 - QUAL A NATUREZA DOS ESPÍRITOS?

RESP.:  Os  Espíritos  são  definidos  na  Codificação  como  sendo  "os  seres

inteligentes da criação que povoam o Universo, fora do mundo material" (LE,
perg.  76),  entendendo-se  por  Espíritos  os  seres  extra-corpóreos  que  se

encontram  no  plano  espiritual  adequado  ao  seu  estado  evolutivo.  Falta  ao
homem termos de comparação para definir  a natureza dos Espíritos.  Não se

pode dizer que são imateriais. O mais certo será dizer que são incorpóreos.

5  -  OS  ESPÍRITOS  HABITAM  UM  LUGAR  CIRCUNSCRITO  NO  UNIVERSO?

COMENTE.

RESP.: Os Espíritos não habitam um lugar circunscrito no Universo, pois estão

por toda a parte. Não estão encerrados no Céu ou no Inferno conforme ensinam
as várias religiões. Eles habitam todo o Universo, locomovendo-se com incrível

velocidade e estão ao lado dos seres encarnados sem que estes o percebam;
interditas aos Espíritos menos Evoluídos.
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6  -  COMO  SE  DEVE  ENTENDER  O  DOM  DA  UBIQUIDADE  ATRIBUÍDA  AOS
ESPÍRITOS?

RESP.: Ubiquidade é a faculdade de estar ao mesmo tempo em mais de um lugar.
Os Espíritos não possuem o dom da ubiquidade no sentido absoluto, pois, para

isso  teriam  de  dividir-se,  possibilitando  cada  uma  de  suas  partes  estar  em
lugares diferentes simultâneamente. "Não pode haver divisão de um Espírito,

mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso
que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo.

7 - AS NOSSAS EXPIAÇÕES PODEM SER AMENIZADAS?

RESP.: Espíritos recalcitrantes e rebeldes perdem o direito ao livre-arbítrio de

escolherem as tribulações por que devam passar,  porém os Espíritos  que se
mostram aptos a caminhar no roteiro do bem e estando arrependidos das faltas

cometidas,  podem  escolher  o  gênero  de  provas  que  os  levem ao  triunfo  do
resgate bem sucedido.

8 - O QUE PREDOMINA NOS ESPÍRITOS IMPERFEITOS?

RESP.: Os Espíritos Imperfeitos caracterizam-se pela ignorância, desejo do mal e

apego  as  paixões  que  lhe  retardam  o  desenvolvimento,  pois  neles  há  o
predomínio da matéria  sobre o Espírito.  Têm a intuição de Deus, mas não o

compreendem.  Tais  características  não  são  iguais  para  todos,  uma  vez  que
progridem,  e  se  modificam,  à  medida  que  desenvolvem  sua  inteligência  e

moralidade.

9 - QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DO ESPÍRITO BOM?

RESP.: Espíritos Bons são os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem e
a sua realização decorrem do grau de evolução que atingiram, pois, há neles o

predomínio  do  Espírito  sobre  a  matéria  e,  consequentemente,  a  busca  da
sabedoria  e  da  moralidade.  Compreendem  Deus  e  sentem-se  felizes  quando

fazem o bem e quando impedem o mal LE, perg. 107.

10 - O PROGRESSO INTELECTUAL E O PROGRESSO MORAL ANDAM SEMPRE

JUNTOS?
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RESP.:  Não.  O  progresso  intelectual  e  o  progresso  moral  raramente  andam
juntos, mas o que o Espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de

modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. LE perg. 192

11 - O QUE SÃO ANJOS E DEMÔNIOS?

RESP.:  Os  anjos,  arcanjos,  serafins são ESPÍRITOS PUROS:  estão no mais  alto
grau  da  escala  e  reunem  em  si  todas  as  perfeições.  LE  perg.  128.  HÁ

DEMÔNIOS?  Não.  Demônios  são  portanto,  os  Espíritos  ainda  imperfeitos,
transitoriamente desviados do bem e que se comprazem no mal alheio. Pela sua

índole imperfeita, estabelecem domínio sobre outros Espíritos, encarnados ou
desencarnados.  Pertencem  à  3ª  Ordem  da  escala  Espírita  por  se  rebelarem

contras as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente.

12  -  EXISTEM  PENAS  ETERNAS?  EXPLIQUE

RESP.: A Doutrina Espírita esclarece que as penas não são eternas; o prazo de

expiação  para  os  Espíritos  imperfeitos  está  subordinado  à  sua  vontade  de
melhorar para ascender à categoria de Espíritos Puros. Deus não privilegia mais

a uns do que a outros, pois, é soberanamente justo e bom.

13 - O ESPÍRITO TERÁ QUE NECESSARIAMENTE PASSAR PELO CAMINHO DO

MAL?

RESP.:  Os  Espíritos não precisam necessariamente passar pela fieira  do MAL

para chegarem ao bem, mas sim pelo caminho da ignorância. Todos têm o livre-
arbítrio para escolher entre um e outro caminho, mas é justamente pelo uso

correto que fazem de sua escolha é que conquistam o mérito para chegar à
Primeira Ordem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire

consciência de si mesmo.

14 - O ESPÍRITO PODE ESTAR EM DOIS LUGARES AO MESMO TEMPO?

RESP.:  Através  do  pensamento sim.  Mas,  por  irradiação.  O seu corpo não se
divide.

15 - O ESPÍRITO MANTÊM A INDIVIDUALIDADE APÓS A MORTE? EXPLIQUE

RESP.:  Sim.  É  muito  natural  que  um  leigo  em  assuntos  de  espiritualidade

alimente a curiosidade de saber em que se transforma a alma no instante da
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morte. Allan Kardec define a alma como sendo o Espírito encarnado. Assim, é
natural  que,  no  instante  da  desencarnação,  a  alma  volte  a  ser  Espírito,

conservando  a  sua  individualidade  e  seu  perispírito,  guardando  a  mesma
aparência da última encarnação.

16 - O QUE SERIA ENTÃO UMA INDIVIDUALIDADE?

RESP.:  Individualidade,  portanto,  seria  a  consciência  de  si,  sem  ponderar  o

tempo,  ou seja,  o  "EU SOU".  Contudo,  há  que se observar o atual  estágio do
despertamento espiritual do homem, no qual a aparência física se constitui no

fator  preponderante  para  o  reconhecimento  das  individualidades;  isto  é
possível,  uma vez que o  perispírito  conserva  a  forma  da última encarnação,

facilitando assim o reconhecimento dos membros de um determinado grupo.

17  -  POR  QUE  A  PERCEPÇÃO  NÃO  É  IGUAL  PARA  ENCARNADOS  E

DESENCARNADOS?

RESP.: Percepção é a faculdade que os Espíritos têm de perceber o mundo à sua

volta, faculdade essa que nos Espíritos desencarnados é muito mais acurada do
que nos encarnados. Isto ocorre em função da matéria compacta que representa

verdadeiro  entrave  para  a  livre  manifestação  das  suas  faculdades;  livres  da
matéria,  a  inteligência  e  demais  potencialidades  se  revelam  em  toda  a  sua

plenitude.  Porém,  a  maior  ou  menor  expressão  de  tais  atributos  está
diretamente relacionada ao grau evolutivo de cada um.

18 - COMO É A PERCEPÇÃO DO TEMPO PARA OS ESPÍRITOS?

RESP.: Os Espíritos vivem fora do tempo tal como é concebido no plano físico,

pois a medida temporal praticamente deixa de existir para eles; enquanto para
os encarnados os séculos são longos,  para os desencarnados não passam de

instantes que se diluem na eternidade.

19  -  OS  ESPÍRITOS  ELEVADOS  PODEM  VER  EM  DOIS  LUGARES

SIMULTANEAMENTE?

RESP.: Sim. Esta é outra particularidade inerente aos Espíritos elevados, é que

podem ver em dois lugares simultaneamente, uma vez que transportam-se com
a  velocidade  do  pensamento;  os  que  são  mais  elevados  irradiam  seus

pensamentos em várias direções ao mesmo tempo.
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20 - PODE O ESPÍRITO ESCOLHER PROVAS MUITO RUDES E UMA EXISTÊNCIA
REPLETA DE PERCALÇOS A FIM DE APRESSAR A SUA EVOLUÇÃO?

RESP.: Parece evidente o fato de o Espírito geralmente escolher as provas mais
fáceis de ser vencidas, no entanto, isso não ocorre pois, na vida espiritual ele

compara  os  prazeres  fugitivos  e  grosseiros  com a  felicidade  inalterável  que
entrevê, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? É assim que

quando desencarnado prefere provas mais rudes e suscetíveis de apressar o seu
progresso.

21  -  O  ESPÍRITO  PODE  ENGANAR-SE  QUANTO  À  EFICÁCIA  DA  PROVA
ESCOLHIDA?

RESP.: Pode acontecer de, por vezes, o Espírito enganar-se quanto à eficácia da
prova que escolher. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças, e então

sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um
gênero de vida ociosa e inútil. Mas, nesse caso voltando ao mundo dos Espíritos,

percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido.

22  -  TODOS  OS  ESPÍRITOS  TÊM  LIVRE-ARBÍTRIO  NA  ESCOLHA  DE  SUAS

PROVAS?

RESP.: Um Espírito inexperiente, simples e ignorante,  não pode escolher uma

existência com pleno conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha.
Entretanto, à medida que vai evoluindo e que o seu livre-arbítrio se desenvolve,

tornando-se senhor de si, passa a tomar decisões por si mesmo; porém, se não
aceitar  os  conselhos  dos  bons  Espíritos,  poderá  cair  em  deslizes,

comprometendo o seu processo evolutivo. Algumas provas podem ser impostas
em vez  de serem escolhidas  espontaneamente;  isto  porém,  acontece apenas

com Espíritos  inferiores,  que revelam-se refratários  às  orientações dos bons
Espíritos, assim como no caso de expiação de faltas, o que obviamente auxiliará

o seu progresso.

23 - HÁ LIVRE ACESSO DOS ESPÍRITOS A TODOS OS LUGARES? EXPLICAR

RESP.: Nem todos os Espíritos têm acesso, reciprocamente, uns junto aos outros.
Os bons vão por toda parte e é necessário que assim seja,  para que possam

exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são
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interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más
paixões.

24 - COMO OS ESPÍRITOS SE RECONHECEM NA ESPIRITUALIDADE?

RESP.:  Os  Espíritos  reconhecem-se  e  constatam  sua  individualidade  pelo

perispírito,  que os torna seres  distintos  uns para os outros,  como os corpos
entre  os  homens.  Desta  maneira  reconhecem aqueles  que foram seus filhos,

pais,  amigos  ou  inimigos  quando  encarnados.  Geralmente  ao  desencarnar  a
alma vê os parentes e amigos que a precederam no mundo dos Espíritos,  os

quais felicitam-na como no regresso de uma viagem. A alma do justo é recebida
como um irmão bem-amado e longamente esperado; a do mau é recebida com

natural reserva.

25 - COMO SE PODE APAZIGUAR OS ESPÍRITOS VINGATIVOS?

RESP.: Só se pode apaziguar esses Espíritos vingativos com o bem, jamais com o
mal.  Nossos sentimentos atuam sobre os outros segundo uma lei física: a da

assimilação e repulsão dos fluidos. Assim sendo, os bons sentimentos quebram
toda  eventual  expressão  vibratória  entre  os  seres  imantados  pelo  ódio,

envolvendo a ambos em eflúvios de harmonia. Além disso, o bom procedimento
não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de

um inimigo um amigo antes e depois da morte.

26  -  QUAL  A  RELAÇÃO  DOS  ESPÍRITOS  DAS  VÁRIAS  HIERARQUIAS,  COM

RELAÇÃO AO MUNDO MATERIAL?

RESP.: Os Espíritos de ordem elevada só por um tempo relativamente curto de

aproximam do plano material. Tudo aquilo que observam, inclusive as coisas às
quais os homens dão tamanha importância, é mesquinho aos seus olhos, face às

grandezas  do  infinito.  Os  Espíritos  de  elevação  mediana  são  os  que  mais
frequentemente  vêm  ao  plano  material  porém,  consideram  as  coisas  de  um

ponto de vista diferente do que quando encarnados, uma vez que vêem por um
ângulo de maior elevação. Os Espíritos vulgares são os que mais se comprazem

com  as  coisas  triviais  do  mundo  material  e  constituem  o  aglomerado  de
Espíritos que formam a população invisível do planeta, uma vez que conservam

os mesmos gostos e tendências que tinham quando no corpo carnal.
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27  -  OS  ESPÍRITOS  LEMBRAM-SE  DAS  EXISTÊNCIAS  VIVIDAS  NO  MUNDO
MATERIAL?

RESP.:  Os  Espíritos  lembram  das  existências  vividas  no  mundo  corpóreo,  e
muitas  vezes  ao  fazerem  a  avaliação  dos  erros  cometidos,  lamentam-se

amargamente dos  deslizes,  assim como o  homem que,  atingindo a  idade da
razão, ri das suas loucuras da juventude, ou das puerilidades da sua infância.

28 -  QUAL O COMPORTAMENTO DO ESPÍRITO QUE VÊ INTERROMPIDA SUA
TAREFA QUANDO ENCARNADO?

RESP.: Aquele que tenha dado início a um trabalho sem conseguir terminá-lo,
trata  de influenciar  outros  Espíritos  encarnados  a  que a  finalizem.  Se  tinha,

quando encarnado o objetivo  de propiciar  um bem estar  à  humanidade,  ele
continua a se animado da mesma propósito, procurando um continuador que

possa dar prosseguimento a esse algo que tenha iniciado.

29  -  OS  ESPÍRITOS  SABEM  EM  QUE  MOMENTO  SE  DARÁ  O  RETORNO  AO

PLANO MATERIAL?

RESP.: A uma pergunta se os Espíritos sabem em que época a reencarnação se

dará,  os  benfeitores  espirituais  esclareceram  que  assim  como  um  cego
pressente quando se aproxima do fogo, os Espíritos desencarnados sabem que

terão que retomar um corpo, do mesmo modo que um encarnado sabe que um
dia vai morrer, ignorando, no entanto, quando isso se dará.

30 - O ESPÍRITO PODE ESCOLHER O GÊNERO DE PROVA PELA QUAL TERÁ QUE
PASSAR?

RESP.: Nem sempre, dependendo do seu grau de evolução. A união de Espírito
com  um  determinado  corpo  pode  ser  imposta  da  mesma  maneira  que  as

diferentes provas, sobretudo quando o Espírito ainda não está apto a fazer um
conhecimento de causa. Como expiação, o Espírito pode ser constrangido a se

unir ao corpo de uma criança que por seu nascimento e pela posição que terá
no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo.

31 - QUANDO COMEÇA E QUANDO SE COMPLETA A UNIÃO DA ALMA COM O
CORPO?
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RESP.: Segundo a orientação dos Espíritos, a união da alma ao corpo começa na
concepção,  mas não se  completa  senão no  instante  do  nascimento.  Desde o

momento da concepção, o Espírito designado para tomar determinado corpo a
ele  se  liga  por  um laço  fluídico  que se  vai  encurtando cada vez  mais,  até  o

instante em que a criança vem à luz.  NOTA: Como esta união se dá célula à
celula, e que temos por volta de três a cinco trilhões, segundo André Luiz, esta

ligação se  complementa  por  volta  dos  7  anos.  Lembrando ainda que há um
tempo notório em que o Espírito reencarnante pode desistir de sua ação e os

seus  mentores  a  aceitam  embora  com  consequências  para  o  Espírito
reencarnante e para a futura mãe: aborto natural. (Ocorre em muitos deles que

a mãe nem saber que estava grávida).

32 - AS FACULDADES MORAIS E INTELECTUAIS SÃO ATRIBUTOS DO ESPÍRITO

OU DO HOMEM?

RESP.: As faculdades morais e intelectuais do homem são atributos do Espírito

que nele está encarnado, e não do corpo físico, que apenas é o seu veículo de
expressão. Consequentemente, o homem de bem é a encarnação de um Espírito

elevado, enquanto que aquele que se submete às vibrações próprias da matéria,
é porque nele habita um Espírito imperfeito.

33  -  MUITAS  PESSOAS  ACREDITAM  QUE  AS  FACULDADES  MORAIS  E
INTELECTUAIS  SÃO  RESULTANTES  DA  ENCARNAÇÃO  EM  SEU  CORPO  DE

VÁRIOS ESPÍRITOS. EXPLIQUE

RESP.: É comum observar-se certo antagonismo entre as faculdades morais e

intelectuais de um mesmo homem, criando a falsa idéia de haver mais de um
Espírito nele encarnado. Esta suposição no entanto, é absurda, pois o homem

não pode ter em si dois Espíritos. Assim não tem qualquer fundamento a teoria
de que as diferenças entre as faculdades morais e intelectuais  venham a ser

consequência de vários Espíritos encarnados em um só corpo. O homem não
poderia  ser  uma  combinação de  vários  Espíritos,  pois  então  perderia  a  sua

individualidade.

34  -  ESPÍRITOS  INTELIGENTES,  QUANDO  ENCARNADOS,  SÃO

NECESSARIAMENTE MAIS EVOLUÍDOS E, PORTANTO, PROPENSOS A PRÁTICA
DO BEM?
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RESP.:  O  Espírito  caminha  sempre  numa  marcha  ascendente;  contudo,  seu
processo  evolutivo  não  ocorre  simultaneamente  em  todos  os  sentidos.  Em

determinadas etapas reencarnatórias, ele se adianta no conhecimento científico
e /ou intelectual, e em outras suas qualidades MORAIS afloram de maneira mais

acentuada, até que ambos os  atributos o elevem. A prática do bem diz mais
respeito a elevação moral.

35  -  COMO  SE  EXPLICA  A  ORIGEM  DE  CERTAS  IDÉIAS  QUE  SURGEM
ESPONTANEAMENTE?

RESP.:  Da  mesma  maneira  que  os  indivíduos  influenciam,  são  também
influenciados pelos desejos, pelas fixação de seus interesses, emitem e captam

certa ordem de idéias em regime de influência recíprocas. É nesse regime que,
durante  o  sono,  os  Espíritos  comunicam-se  entre  si  suas  idéias.  O  que

chamamos  de  INSPIRAÇÃO,  são  pensamentos  enviados  pelos  Espíritos
superiores e/ou nosso anjo da guarda.

36  -  O  ESPIRITISMO  NÃO  ACEITA  A  TEORIA  DE  ENTIDADES  CRIADAS
ETERNAMENTE PARA A PRÁTICA DO MAL?

RESP.: O bom senso que caracteriza o Espiritismo não aprova a existência de
entidades voltadas inexoravelmente para o mal, porquanto isto seria a negação

peremptória da infinita misericórdia de Deus. Esses seres nada mais são do que
as almas dos homens que por ainda não se terem despojado das tendências

malévolas.

37- COMO APAZIGUAR AS ENTIDADES VOLTADAS PARA O MAL?

RESP.: Ao invés de sacrifícios materiais para apaziguar essas entidades, o que se
deve fazer  é  renunciar  à intransigência  humana que teima  em considerá-los

irreversíveis  gênios  das  sombras  e,  indulgentemente,  aplicar-lhes  a  lei  de
caridade e do perdão, porque, só assim pelo exemplo, é que os homens podem

enternecer essas almas rebeldes com sucesso, predispondo-as à prática do bem
e redirecionando-as a senda que leva a reforma íntima.

38 - JESUS RECOMENDOU A RECONCILIAÇÃO COM OS INIMIGOS, ENQUANTO
ESTIVERMOS COM ELES A CAMINHO. POR QUÊ?

RESP.:  Não  havendo  perdão  irrestrito,  o  Espírito  daquele  que  é  inimigo  do
encarnado, ao passar para o mundo espiritual continuará a ter sentimentos de
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rancor e de vingança, atuando sobre a vida do encarnado e mesmo causando-
lhe  sérias  perturbações.  Foi  por  esse  motivo  que  Jesus  recomendou  a

conciliação com o adversário, isto é, enquanto "estiver a caminho com ele", isto
é,  enquanto  estiverem  juntos  encarnados,  pois  sem  isso,  muito  mais

problemática  será  a  reconciliação  futura,  quando os  desafetos  estiverem em
planos diferentes.

39 - OS ESPÍRITOS VÊEM TUDO O QUE FAZEMOS?

RESP.: Um pensador famoso já alertava "uma falta jamais seria cometida, se o

faltoso  soubesse  estar  sendo  observado  pela  pessoa  que  mais  respeitasse".
Ninguém  melhor  que  o  Espírito  consciente  para  conhecer  esta  profunda

verdade, já que os Espíritos a tudo observam por estarem permanentemente
em todo o derredor. E não se trata de um só ou dois. São inúmeros os Espíritos

que acompanham o quotidiano dos homens: uma quantidade que se assemelha
a multidão das mais movimentadas ruas de uma cidade.

40 - QUAL A INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS LEVIANOS E DOS ESPÍRITOS SÉRIOS
SOBRE NOSSOS PENSAMENTOS?

RESP.: Os Espíritos levianos juntam-se às ilusões dos encarnados e preparam-
lhe verdadeiras armadilhas; isto os leva a divertirem-se às custas dos menos

avisados. Já Espíritos sérios, tais como os protetores e amigos,  preocupam-se
com a segurança dos que lhes são caros, lamentam suas atrapalhadas e o mau

uso do livre-arbítrio, e porisso procuram sempre auxiliá-los.

41 - OS ESPÍRITOS CONHECEM MUITAS VEZES AQUILO QUE O HOMEM DESEJA

OCULTAR A SI MESMO? COMENTE.

RESP.: Há, porém, uma diferença entre o homem na via pública, e os Espíritos no

quotidiano: é que o homem, como encarnado, só observa o que está sobre ao
alcance da vista; não consegue penetrar no íntimo das criaturas; os Espíritos,

entretanto,  podem  penetrar  fundo  nos  pensamentos,  por  mais  secretos  que
sejam. Conhecem, muitas vezes, aquilo que o homem deseja ocultar a si mesmo.

Nem atos nem pensamentos podem ser  dissimulados para eles.  Os  Espíritos
atuam nos nossos pensamentos, e estes não conseguimos camuflar.

42  -  OS  ESPÍRITOS  IMPERFEITOS  SÃO  OS  INSTRUMENTOS  DESTINADOS  A
EXPERIMENTAR A FÉ E A CONSTÂNCIA DOS HOMENS NO BEM?
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RESP.: Sempre que nos deparamos com pessoas difíceis isso não significa um
castigo  mas,  sim  uma  benção,  pois,  estaremos  tendo  a  oportunidade  de

testarmos  o  quanto  já  adquirimos  de  qualidades  tais  como:  tolerância,
fraternidade,  amor,  etc..  Precisamos  crescer,  precisamos  reajustar-nos  com

todos  e  esses  Espíritos  são  os  instrumentos  para  avaliar-nos  e  quanto  já
adquirimos de virtudes, ou melhoramos, quão harmoniosos já estamos com as

Leis Divinas.

43 - QUAIS SÃO OS RECURSOS PARA NEUTRALIZAR A INFLUÊNCIA DOS MAUS

ESPÍRITOS?

RESP.:  O  recurso infalível  para neutralizar  a  influência  dos maus Espíritos  é

fazer o bem, colocar toda confiança em Deus, guardar-se de ouvir sugestões que
possam  dar  guarida  a  maus  pensamentos,  que  insuflam  a  discórdia  e  que

excitam as paixões. É preciso desconfiar sempre de todos os apelos que exaltem
o orgulho, porque as forças do mal se prevalecem das fraquezas humanas para

exercer o seu domínio. "Orai e vigiai".

44 - O QUE SIGNIFICA O "ORAI E VIGIAI"?

RESP.: É grande a dificuldade de diferenciar-se os pensamentos próprios dos
que são sugeridos. Os pensamentos próprios são, em geral o que ocorrem no

primeiro impulso. Se forem na direção do bem, idéias novas, boas virão somar-
se  e  fortalecê-los.  Se  ao  contrário,  forem  na  direção  do  mal,  sugestões  das

sombras é que prevalecerão, avolumando-se-lhes as consequências negativas;
nisto consiste o "orai e vigiai" a que se referiu Jesus.

45 - COMO PODEMOS DEFINIR OS ESPÍRITOS?

RESP.: Podemos dizer que os Espíritos são os seres inteligente da Criação. Eles

povoam o Universo, além do mundo material.

46 - OS ESPÍRITOS SÃO SERES DISTINTOS DA DIVINDADE, OU NÃO SERIAM

MAIS DO QUE EMANAÇÕES OU PORÇÕES DA DIVINDADE, POR ESSA RAZÃO
CHAMADOS FILHOS DE DEUS?

RESP.: Meu Deus! São sua obra, precisamente como acontece com um homem
que faz uma máquina; esta é a obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que o

homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama-a sua filha, sua criação. Pois
bem: dá-se o mesmo com Deus; nós somos seus filhos, porque somos sua obra.
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47  -  OS  ESPÍRITOS  TIVERAM  PRINCÍPIO  OU  EXISTEM  DE  TODA  A
ETERNIDADE?

RESP.: Se os Espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus; mas,
pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a

eternidade, isso é incontestável; mas quando e como Ele criou, não o sabemos.
Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo

eterno, deve ter criado sem cessar; mas quando e como cada um de nós foi feito,
eu te repito, ninguém o sabe; isso é mistério.

48  -  UMA  VEZ  QUE  HÁ  DOIS  ELEMENTOS  GERAIS  DO  UNIVERSO:  O
INTELIGENTE  E  O  MATERIAL,  PODEMOS  DIZER  QUE  OS  ESPÍRITOS  SÃO

FORMADOS  DO  ELEMENTO  INTELIGENTE  COM  OS  CORPOS  INERTES  SÃO
FORMADOS DO MATERIAL?

RESP.:  É evidente.  Os Espíritos são individualizações do princípio inteligente,
como os corpos são individualizações do princípio material a época e a maneira

dessa formação é que desconhecemos.

49 - A CRIAÇÃO DOS ESPÍRITOS É PERMANENTE OU VERIFICOU-SE APENAS

NA ORIGEM DOS TEMPOS?

RESP.: É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar.

50 - OS ESPÍRITOS SE FORMAM COMO A TODAS AS OUTRAS CRIATURAS, PELA
SUA  VONTADE;  MAS  REPITO  AINDA  UMA  VEZ  QUE  A  SUA  ORIGEM  É  UM

MISTÉRIO?

RESP.: Como podemos definir uma coisa, quando não dispomos de termos de

comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode
definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado; incorpóreo seria mais exato,

pois deves compreender que, sendo uma criação, o Espírito deve ser alguma
coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogia, e

tão eterizada, que não pode ser percebida pelos vossos sentidos.

51 - DESDE O PRINCÍPIO DA SUA FORMAÇÃO O ESPÍRITO GOZA DA PLENITUDE

DE SUAS FACULDADES?

RESP.: Não; porque o Espírito, como o homem, tem também a sua infância. Em

sua origem, os Espíritos não têm mais do que existência instintiva, possuindo
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apenas  a  consciência  de  si  mesmos  e  de  seus  atos.  Só  pouco  a  pouco  a
inteligência se desenvolve.

52 - QUAL É O ESTADO DA ALMA EM SUA PRIMEIRA ENCARNAÇÃO?

RESP.:  O  estado  da  infância  na  vida  corpórea.  Sua  inteligência  apenas

desabrocha: ela ensaia para a vida.

53 - AS ALMAS DOS NOSSOS SELVAGENS ESTÃO NO ESTADO DE INFÂNCIA?

RESP.: Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas. Dotada de paixões.

54  -  A  ALMA,  UMA  VEZ  NO  MUNDO  DOS  ESPÍRITOS,  TEM  AINDA  AS

PERCEPÇÕES QUE TINHA NESTA VIDA?

RESP.: Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que

a obscurecia. A inteligência é um atributo do Espírito, mas se manifesta mais
livremente quando não tem entraves.

55  -  AS  PERCEPÇÕES  E  OS  CONHECIMENTOS  DOS  ESPÍRITOS  SÃO
INDEFINIDOS? EM UMA PALAVRA, SABEM ELES TODAS AS COISAS?

RESP.: Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem: se são superiores,
sabem muito; os Espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os

assuntos.

56 - OS ESPÍRITOS CONHECEM O PRINCÍPIO DAS COISAS?

RESP.:  Conforme  a  sua  elevação  e  a  sua  pureza.  Os  Espíritos  inferiores  não
sabem mais do que os homens.

57 - OS ESPÍRITOS COMPREENDEM A DURAÇÃO COMO NÓS?

RESP.: Não; e isso faz que nem sempre nos compreendais, quando se trata de

fixar datas ou épocas.

58 -  OS ESPÍRITOS FAZEM DO PRESENTE UMA IDÉIA MAIS PRECISAE MAIS

JUSTA DO QUE NÓS?

RESP.: Mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma idéia mais justa

das coisas do que o cego. Os Espíritos vêem o que não vedes e julgam diferentes
de vós. Mas ainda uma vez: isso depende de sua elevação.
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59  -  COMO  TÊM  OS  ESPÍRITOS  O  CONHECIMENTO  DO  PASSADO?  ESSE
CONHECIMENTO É PARA ELES ILIMITADO?

RESP.:  O  passado,  quando dele  nos  ocupamos,  é  um presente,  precisamente
como  te  lembras  de  uma  coisa  que  te  impressionou  durante  o  teu  exílio.

Entretanto,  como  não  temos  mais  o  véu  material  que  obscurece  a  tua
inteligência,  lembramo-nos  das  coisas  que  desapareceram  para  ti.  Mas  nem

tudo os Espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação.

60 - OS ESPÍRITOS CONHECEM O FUTURO?

RESP.: isso ainda depende da sua perfeição. Quase sempre, nada mais fazem do
que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar; quando o vêem,

ele lhes parece presente. O Espírito vê o futuro mais claramente à medida que
se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas

migrações passadas,  mas não pode  ver  o que  Deus lhe prepara.  Para isso é
necessário que esteja integrada N'Ele, depois de muitas existências.

61  -  OS  ESPÍRITOS  CHEGADOS  À  PERFEIÇÃO  ABSOLUTA  TÊM  COMPLETO
CONHECIMENTO DO FUTURO?

RESP.:  Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor e
ninguém o pode igualar.

62 - OS ESPÍRITOS VÊEM DEUS?

RESP.:  Somente os  Espíritos superiores o vêem e compreendem; os Espíritos

inferiores o sentem e adivinham.

63  -  QUANDO  UM  ESPÍRITO  INFERIOR  DIZ  QUE  DEUS  LHE  PROÍBE  OU

PERMITE UMA COISA, COMO SABE QUE A ORDEM VEM D'ELE?

RESP.: Ele não vê Deus, mas sente a sua soberania, e quando uma coisa não deve

ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma
advertência  invisível  que  o  inibe  de  fazê-lo.  Vós  mesmos  tendes

pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou
não  alguma  coisa.  O  mesmo  acontece  conosco,  mas  em  grau  superior,  pois

compreendes que,  sendo mais sutil  do que a  vossa a essência dos Espíritos,
podemos receber mais facilmente as advertências divinas.
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64  -  A  ORDEM  É  TRANSMITIDA  DIRETAMENTE  POR  DEUS,  OU  POR
INTERMÉDIO DE OUTROS ESPÍRITOS?

RESP.: Não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com Ele é
preciso  merecê-lo.  Deus  transmite  as  suas  ordens  pelos  Espíritos  que  estão

mais elevados em perfeição e instrução.

65 - A VISTA DOS ESPÍRITOS É CIRCUNSCRITA COMO NOS SERES CORPÓREOS?

RESP.: Não, é uma faculdade geral.

66 - OS ESPÍRITOS PRECISAM DE LUZ PARA VER?

RESP.: Vêem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior; para eles não há
trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação.

67 - OS ESPÍRITOS PRECISAM TRANSPORTAR-SE PARA VEREM DOIS LUGARES
DIFERENTES? PODEM VERAO MESMO TEMPO NUM E NOUTRO HEMISFÉRIO

DO GLOBO?

RESP.: Como o Espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos

dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar-se e
dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da

sua pureza: quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista; somente os
Espíritos superiores podem ter visão de conjunto.

68 - O ESPÍRITO VÊ AS COISAS TÃO DISTINTAMENTE COMO NÓS?

RESP.:  Mais  distintamente,  porque  a  vista  penetra  o  que  a  vossa  não  pode

penetrar; nada a obscurece.

69 - O ESPÍRITO PERCEBE SONS?

RESP.: Sim, e percebe até mesmo os que vossos sentidos obtusos não podem
perceber.

70 - A FACULDADE DE OUVIR, COMO A DE VER, ESTÁ EM TODO O SEU SER?

RESP.: Todas as percepções são atributos do Espírito e fazem parte do seu ser.

Quando  ele  se  reveste  de  corpo  material,  elas  se  manifestam  pelos  meios
orgânicos; mas, no estado de liberdade, não estão mais localizadas.
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71 -  SENDO AS PERCEPÇÕES ATRIBUTOS DO PRÓPRIO ESPÍRITO, ELE PODE
DEIXAR DE USÁ-LAS?

RESP.: O Espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral, e
sobretudo  para  os  Espíritos  elevados,  porque  os  imperfeitos  ouvem  e  vêem

frequentemente,  queiram  ou  não,  aquilo  que  pode  ser  útil  ao  seu
melhoramento.

72 - OS ESPÍRITOS SÃO SENSÍVEIS À MÚSICA?

RESP.: Queres falar da vossa música? O que é ela perante a música celeste, essa

harmonia da qual ninguém na Terra pode ter idéia. Uma é para outra o que o
canto do selvagem é para a suave melodia.

73 - OS ESPÍRITOS SÃO SENSÍVEIS ÀS BELEZAS NATURAIS?

RESP.: As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe

de conhecer. Sim, são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões para as apreciar
e compreender. Para os Espíritos elevados há belezas de conjunto, diante das

quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes.

74 - OS ESPÍRITOS EXPERIMENTAM AS NOSSAS NECESSIDADES E OS NOSSOS

SOFRIMENTOS FÍSICOS?

RESP.:  Eles  o  conhecem,  porque  o  sofreram,  mas  não  o  experimentam

materialmente como vós, porque são Espíritos.

75 - OS ESPÍRITOS SENTEM FADIGA E NECESSIDADE DE REPOUSO?

RESP.: Não podem sentir a fadiga como a entendeis, e portanto não necessitam
do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser

restauradas.  Mas  o  Espírito  repousa,  no  sentido  de  não  permanecer  numa
atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda

intelectual e o seu repouso é todo moral.

76  -  QUANDO UM  ESPÍRITO  DIZ  QUE  SOFRE,  DE  QUE  NATUREZA  É  O  SEU

SOFRIMENTO?

RESP.:  Angústias  morais,  que  o  torturam  mais  dolorosamente  que  os

sofrimentos físicos.

77 - COMO ALGUNS ESPÍRITOS SE QUEIXAM DE FRIO OU CALOR?
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RESP.: Lembrança do que sofreram durante a vida, e algumas vezes tão penosa
como a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para

exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma
espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois

ainda se pensar estar com ela.

78  -  O  ESPÍRITO  QUE  ANIMA  O  CORPO  DE  UMA  CRIANÇA  É  TÃO

DESENVOLVIDO QUANTO DE UM ADULTO?

RESP.: Pode ser mesmo mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos

imperfeitos  que  o  impedem  de  se  manifestar.  Age  de  acordo  com  o
instrumentos de que se serve.

79 -  NUMA CRIANÇA DE TENRA IDADE,  O ESPÍRITO,  FORA DO OBSTÁCULO
QUE A IMPERFEIÇÃO DOS ÓRGÃOS OPÕE À SUA LIVRE MANIFESTAÇÃO, PENSA

COMO UMA CRIANÇA OU COMO UM ADULTO?

RESP.: Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando

desenvolvidos,  não  possam  dar-lhes  toda  a  intuição  de  um  adulto;  sua
inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a

razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o
nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos.

80 - COM A MORTE DA CRIANÇA O ESPÍRITO RETOMA IMEDIATAMENTE O SEU
VIGOR PRIMITIVO?

RESP.: Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal,
entretanto, ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não

estiver  completa,  ou  seja,  enquanto  não  desaparecer  toda  a  ligação  entre  o
Espírito e o corpo.

81  -  O  ESPÍRITO  ENCARNADO  SOFRE,  DURANTE  A  INFÂNCIA,  COM  OS
CONSTRANGIMENTO IMPOSTO PELA IMPERFEIÇÃO DOS SEUS ÓRGÃOS?

RESP.:  Não;  esse  estado  é  uma  necessidade;  é  natural  e  corresponde  aos
desígnios da Providência. É um tempo de repouso para o espírito.

82 - QUAL É, PARA O ESPÍRITO, A UTILIDADE DE PASSAR PELA INFÂNCIA?

RESP.:  Encarnando-se  com o  fim de aperfeiçoar,  o  Espírito  é  mais  acessível,

durante  este  tempo,  às  impressões  que  recebe  e  que  podem  ajudar  o  seu
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adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua
educação.

83 - POR QUE OS PRIMEIROS GRITOS DA CRIANÇA SÃO DE CHORO?

RESP.: Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não

compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe
falar, pouco se inquietariam com as suas necessidades? Admira, pois, em tudo, a

sabedoria da Providência.

84 - QUAL O MOTIVO DA MUDANÇA QUE SE OPERA NO SEU CARÁTER A UMA

CERTA  IDADE,  E  PARTICULARMENTE  AO  SAIR  DA  ADOLESCÊNCIA?  É  O
ESPÍRITO QUE SE MODIFICA?

RESP.: É o Espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era.

85 - COMO COMPREENDER A NOÇÃO DE PERSONALIDADE?

RESP.:  A  compreensão da personalidade,  no  mundo,  vem sendo desviada de
seus legítimos valores, pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em

se  destacarem  no  vasto  mundo  das  letras.  Entendem  muitos  que  "ter
personalidade"  é  possuir  espírito  de  rebeldia  e  de  contradição  na  palavra

sempre pronta a criticar os outros, no esquecimento de sua própria situação.
Outros entendem que o "homem de personalidade"  deve sair  mundo a fora,

buscando  posições  de  notoriedade  em  falsos  triunfos,  porquanto  exigem  o
olvido pleno dos mais sagrados deveres do coração. Poucos se lembraram dos

bens  da  humildade  e  da  renúncia,  para  a  verdadeira  edificação  pessoal  do
homem,  porque,  para  a  esfera  da  espiritualidade  pura,  a  conquista  da

iluminação  íntima  vale  tudo,  considerando  que  todas  as  expressões  da
personalidade  prejudicial  e  inquieta  do  homem  terrestre  passarão  com  o

tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura.

86 - COMO ENTENDER A SALVAÇÃO DA ALMA E COMO CONSEGUÍ-LA?

RESP.: Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos
bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de

salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e
realizações  no  Infinito.  Considerando  esse  aspecto  real  do  problema  de

"salvação  da  alma",  somos  compelidos  a  reconhecer  que,  se  a  Providência
Divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do
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homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do Céu para a
redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais.

Jesus é o Modelo Supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os
Espíritos  em  luta,  o  aprendizado  na  Terra  para  os  planos  superiores  do

Ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do espírito. No turbilhão das tarefas de
cada dia,  lembrai a afirmativa do Senhor: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a

Vida".
Se vos cercam as  tentações de autoridade e poder,  de fortuna e inteligência,

recordai ainda as suas palavras: "Ninguém pode ir ao Pai senão por mim". E se
vos  sentis  tocados  pelo  sopro  frio  da  adversidade  e  da  dor,  se  estais

sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouví-Lo sempre no imo d'alma:
-  "Quem deseje  encontrar o Reino de Deus tome a sua cruz e siga  os  meus

passos".

87 -  OS GUIAS ESPIRITUAIS TÊM UMA PARTE ATIVA NA TAREFA DE NOSSA

ILUMINAÇÃO PESSOAL?

RESP.:  Essa  colaboração  apenas  se  verifica  como  no  caso  dos  irmãos  mais

velhos, ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do
Além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra,

ou, então, aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia
do  Cristo  e  da  benevolência  dos  seus  enviados,  mas  em  hipótese  alguma

poderão  afastar  a  alma  encarnada  do  trabalho  que  lhe  compete,  na  curta
permanência  das  lições  do  mundo.

Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos?
Além disso, os amigos espiituais não se encontram em estado beatífico. Suas

atividades  e  deveres  são  maiores  que os  vossos.  Seus  problemas  novos  são
inúmeros e cada espírito deve buscar em si  mesmo a luz necessária à visão

acertada  do  caminho.
Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos

do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra
do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertece a cada um.

Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque, de
pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não

nos faltará, em tempo algum, a divina inspiração de sua bondade infinita.
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88 - A AUTO-ILUMINAÇÃO PODE SER CONSEGUIDA APENAS COM A TAREFA DE
UMA EXISTÊNCIA NA TERRA?

RESP.: Uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências
se  façam  acompanhar  de  resultados  positivos  e  proveitosos  na  vida,  faz-se

indispensável  que  os  dias  de  observação  e  de  esforço  se  sucedam  uns  aos
outros. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara; todavia, somente a

aplicação  sincera  dos  ensinamentos  do  Cristo  pode  proporcionar  a  paz  e  a
sabedoria, inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos.

89 - COMO ENTENDER O TRABALHO DE PURIFICAÇÃO NOS AMBIENTES DO
MUNDO?

RESP.: A purificação na Terra ainda é qual o lirio alvo, nascendo do lodo das
amarguras  e  das  paixões.  Todos  os  Espíritos  encarnados,  porém,  devem

considerar  que  se  encontram  no  planeta  como  em  poderoso  cadinho  de
acrisolamento e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação

íntima, na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade
social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância

com os outros, fazendo cada qual, da sua existência, um apostolado de educação
onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito.

90 - COMO INICIAR O TRABALHO DE ILUMINAÇÃO DA NOSSA PRÓPRIA ALMA?

RESP.:  Esse  esforço  individual  deve  começar  com  o  auto  domínio,  com  a

disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da
criatura  por  exterminar  as  próprias  paixões.  Nesse  particular,  não  podemos

prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam
nas  lutas  da  Terra,  com  as  suas  experiências  santificantes  -  água  pura  de

consolação  e  de  esperança,  que  poderemos  beber  nas  páginas  de  suas
memórias  ou  nos  testemunhos  de  sacrifício  que  deixaram  no  mundo.

Todavia,  o  conhecimento é a  porta  amiga que nos conduzirá  aos raciocínios
mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o

golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior, na
sagrada iluminação da vida.

91  -  CONSIDERANDO  QUE  NUMEROSOS  AGRUPAMENTOS  ESPÍRITAS  SE
FORMAM APENAS PARA DOUTRINAÇÃO DAS ENTIDADES PERTURBADAS, DO
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PLANO INVISÍVEL, QUAIS OS MAIS NECESSITADOS DE LUZ: OS ENCARNADOS
OU OS DESENCARNADOS?

RESP.: Tal necessidade é comum a uns e outros. É justo que se preste auxílio
fraterno  aos  seres  perturbados  e  sofredores,  das  esferas  mais  próximas  da

Terra;  entretanto,  é  preciso  convir  que  os  Espíritos  encarnados  carecem de
maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis, mesmo porque,

sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz? A lição do
Senhor  não  nos  fala  do  absurdo  de  um  cego  a  conduzir  outros  cegos?

Por esta razão é que toda reunião de estudos sinceros, dentro da Doutrina, é um
elemento precioso  para estabelecer o roteiro espiritual  a quantos desejem o

bom  caminho.  A  missão  da  luz  é  revelar  com  verdade  serena.  O  coração
iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da

fraternidade  bastará  o  seu  sentimento  esclarecido  no  Evangelho.  A  grande
maravilha  do  amor  é  o  seu  profundo  e  divino  contágio.  Por  esse  motivo,  o

Espírito  encarnado,  para  regenerar  os  seus  irmãos  da  sombra,  necessita
iluminar-se primeiro.

92 - ENTRE A DOR FÍSICA E A DOR MORAL, QUAL DAS DUAS FAZ VIBRAR MAIS
PROFUNDAMENTE O ESPÍRITO HUMANO?

RESP.: Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor-realidade e o
tormento físico, de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor

física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como
expressão  expiatória,  como  consequência  dos  abusos  humanos,  ou  como

advertência  da  natureza  material  ao  dono  de  um  organismo.
Mas, toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a

razão  por  que  a  primeira  vem  e  passa,  ainda  que  se  faça  acompanhar  das
transições  de  morte  dos  órgãos  materiais,  e  só  a  dor  espiritual  é  bastante

grande e profunda para promover o luminoso trabalho do apereiçoamento e da
redenção.

93 - DE ALGUM MODO, PODE-SE CONCEBER A FELICIDADE NA TERRA?

RESP.: Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e

espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo,
porém, a felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe, porque, em

sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem
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contemplar  a  grandeza  das  paisagens  exteriores  que  as  cercam  no  planeta.
Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as

bases da sua ventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais
sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência.

94  -  ONDE  ENCONTRAMOS  O  MAIOR  AUXÍLIO  PARA  NOSSA  REDENÇÃO
ESPIRITUAL?

RESP.: No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o
elemento amigo e indispensável.  E a redenção de um Espírito encarnado, na

Terra,  consiste  no  resgate  de  todas  as  suas  dívidas,  com  a  consequente
aquisição  de  valores  morais  passíveis  de  serem  conquistados  nas  lutas

planetárias, situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais
sublimes horizontes na vida do Infinito.

95  -  POR  QUE  O  EVANGELHO  NÃO  NOS  FALA  DAS  ALEGRIAS  DA  VIDA
HUMANA?

RESP.: O Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo,
mas  a  verdade é  que  todas as  lições  do  Mestre  Divino  foram efetuadas  nas

paisagens  da mais  perfeita  alegria  espiritual.  Sua primeira  revelação foi  nas
bodas  de  Caná,  entre  os  júbilos  sagrados  da  família.  Seus  ensinamentos,  à

margem das  águas  do  Tiberíades,  desdobraram-se  entre  criaturas  simples  e
alegres,  fortalecidas  na  fé  e  no  trabalho  sadio.

Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do Templo, ou em face dos seus
algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir alentando a mentira

ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis por que, em seu
ambiente  natural,  toda a história  evangélica  é  sempre um poema de luz,  de

amor, de encantamento e de alegria.

96 - TODOS OS ESPÍRITOS QUE PASSARAM PELA TERRA TIVERAM AS MESMAS

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS, NO QUE SE REFERE AO PROBLEMA DA DOR?

RESP.: Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são Espíritos

que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, após as quedas do
passado,  com  exceção  de  Jesus-Cristo,  fundamento  de  toda  a  verdade  neste

mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos
angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primódios.
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97 -  EXISTEM  LUGARES DE  PENITÊNCIA NO PLANO ESPIRITUAL?  E ACASO
PODERÁ  HAVER  SOFRIMENTO  ETERNO PARA  OS ESPÍRITOS  INVETERADOS

NO ERRO E NA REBELDIA?

RESP.:Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos

lugares de provações na esfera para vós invisível, destinados à regeneração e
preparo de entidades perversas ou renitentes no crime,a fim de conhecerem as

primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da
obra  de  redenção.

Quanto  à  idéia  do  sofrimento  eterno,  se  houvesse  Espíritos  eternamente
inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado, como o seu

próprio erro. O Pastor, porém, não quer se perca uma só de suas ovelhas. Dia
virá  em  que  a  consciência  mais  denegrida  experimentará,  no  íntimo,  a  luz

radiosa da alvorada de Seu amor.

98 - O ESPÍRITO, ANTES DE REENCARNAR, ESCOLHE TAMBÉM AS CRENÇAS OU

CULTOS A QUE SE DEVERÁ SUBMETER NAS EXPERIÊNCIAS DA VIDA?

RESP.: Todos os Espíritos, reencarnando no planeta, trazem consigo a idéia de

Deus,  identificando-se  de  modo  geral  nesse  sagrado  princípio.  Os  cultos
terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino, dentro do mundo

convencional,  depreendendo-se daí que a Verdade é uma só,  e que as seitas
terrestres  são  materiais  de  experiência  e  de  evolução,  dependendo  a

preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado
da  existência  humana,  e  salientando-se  que a  escolha está  sempre de pleno

acordo  com o  seu  estado íntimo,  seja  na viciosa  tendência  de repousar  nas
ilusões  do  culto  externo,  seja,  pelo  esforço  sincero  de  evolutir,  na  pesquisa

incessante da edificação divina.

99 - DESDE QUANDO HÁ O INTERCÂMBIO COM O ALÉM?

RESP.: Desde o aparecimento do Homem. Está em todas as culturas. No Velho
Testamento,  ressalta  o  contato  de  Saul  com  o  Espírito  Samuel,  na  famosa

consulta à necromante de Endor.

100 - NECROMANTE?

RESP.:  Era o nome que se dava às pessoas que conversavam com os mortos.
Usava-se também a expressão pitonisa, mulher capaz de adivinhar o futuro.
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101 - ELA ADIVINHOU O FUTURO DE SAUL?

RESP.: Mais exatamente, transmitiu a manifestação do Espírito de Samuel, que

anunciou, inclusive, que Saul morreria no dia seguinte numa batalha contra os
filisteus.

102 - ENTÃO O ESPIRITISMO NÃO TROUXE NOVIDADE NESSE PARTICULAR?

RESP.:  A  novidade  foi  a  disciplina  desse  intercâmbio,  estabelecendo normas

para  que  seja  cultivado  de  forma  produtiva,  favorecendo  um  melhor
entendimento a respeito da vida no Além e da relação que há entre o plano

físico e o espiritual.

103 - QUE DIZER DA PROIBIÇÃO DE MOISÉS, QUE AMEAÇAVA COM A PENA DE

MORTE AQUELES QUE EVOCASSEM OS MORTOS?

RESP.: Moisés ameaçou muita gente com a pena de morte, até mesmo os que se

atreviam a realiar qualquer tarefa no sábado, algo inconcebível nos dias atuais.
Legislou para o seu tempo, para as necessidades de sua época. Nada tem a ver

com os dias atuais.

104 - MAS NÃO ERA DEUS QUEM O INSPIRAVA?

RESP.: Dizer que Deus inspirava normas como cortar a mão dos que roubavam
ou condenar à morte por apedrejamento a mulher adúltera, seria mesquinhar o

Criador.  Moisés  tinha  o  mau  hábito  de  atribuir  ao  Todo-Poderoso  suas
extravagâncias, a fim de que fossem observadas.

105 - POR QUE MOISÉS PROIBIU O CONTATO COM OS MORTOS?

RESP.:  Os  judeus  estavam  viciados  em  consultar  os  Espíritos,  a  pretexto  de

interesses  pessoais.  Ao  invés  de  coibir  os  abusos,  Moisés  encasquetou  de
suprimir o intercâmbio. Foi um erro. Agiu como um pai que proibe o filho de

comer porque ele se comporta mal à mesa. Seria mais razoável ensinar-lhe boas
maneiras.

106 - ANTE A PROPAGAÇÃO DAS IDÉIAS ESPÍRITAS, A TEOLOGIA ORTODOXA
ACABARÁ  POR  RECONHECER  A  POSSIBILIDADE  DE  CONTATO  COM  OS

MORTOS?

RESP.: Sem dúvida. Dia virá em que os teólogos lamentarão o tempo perdido e a

veemência com que combateram esse intercâmbio. Se o exercitassem, seriam



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

menos especulativas e mais condizentes com a realidade suas idéias a respeito
da Vida Espiritual.

107 - QUAL O SIGNIFICADO DA PALAVRA ESPÍRITO?

RESP.:  Como  costuma  acontecer  com  boa  parte  dos  termos,  na  língua

portuguesa, ela tem vários significados: entidade sobrenatural, sopro criador de
Deus,  princípio  vital,  pensamento,  mente,  inteligência.  Para  o  Espiritismo,

conforme está em O Livro dos Espíritos, questão 76, são os seres inteligentes da
Criação. Povoam o Universo, fora do mundo material.

108 -  ESSE  "FORA  DO  MUNDO  MATERIAL"  SIGNIFICA  QUE  NÃO  ESTÃO  NA
TERRA?  POR  QUE,  ENTÃO,  SÃO  OBSERVADOS,  FREQUENTEMENTE,  AGINDO

ENTRE OS HOMENS?

RESP.:  Vivem  numa  dimensão  espiritual  que  interpenetra  a  nossa.  Se

morrêssemos neste momento, afastando-nos do corpo, estaríamos de imediato
nela,  embora  na  crosta  terrestre,  ao  lado  de  nosso  corpo.  Imaginemos  que

vivêssemos num mundo de duas dimensões, como ocorre com as sombras. Se
viéssemos para a terceira dimensão, continuaríamos em contato com a segunda,

observando-a, nas não seríamos vistos por seus habitantes.

109 - OS ESPÍRITOS FICAM SEMPRE AO LADO DOS HOMENS?

RESP.: A dimensão espiritual estende-se muito além do plano físico, envolvendo
o infinito. Permanecem na Terra, jungidos aos homens os Espíritos ainda presos

às paixões e seduções da vida material.

110  -  ISSO  SIGNIFICA  QUE  À  MEDIDA  QUE  O  ESPÍRITO  EVOLUI,  TENDE  A

DESLIGAR-SE DOS LAÇOS AFETIVOS QUE FICARAM NA TERRA?

RESP.:  Ao contrário.  Quanto mais evoluído é o Espírito,  mais se estreitam os

laços de afetividade. Apenas tendem a desaparecer os impulsos passionais,  o
amor egoísticos  que pretende  controle  sobre o  ser amado.  Aqueles  que nos

amam,  nos  acompanham,  nos  inspiram,  nos  ajudam,  nos  acompanham,  sem
nada impor ou violentar nossa vontade, a espera de que nos ajustemos às Leis

Divinas, para que o reencontro no Plano Espiritual ocorra em bases de vitória
sobre as fragilidades humanas.

111 - QUAL A DIFERENÇA ENTRE ALMA E ESPÍRITO?
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RESP.: São sinônimos. Kardec estabelece uma distinção. Alma seria o Espírito
encarnado.  Espírito  seria  a  alma  desencarnada.  No  Brasil  não  pegou.  Aqui

dizemos simplesmente Espírito encarnado e Espírito desencarnado.

112 - QUAL O OBJETIVO DE DEUS AO CRIAR ESPÍRITOS?

RESP.:  Essa  é  uma  boa  pergunta  para  fazermos  ao  próprio  Criador,  cujos
desígnios são indevassáveis para a frágil mentalidade humana.

113 - DEUS CRIA O ESPÍRITO NO MOMENTO DA CONCEPÇÃO, COMO ENSINAM
AS RELIGIÕES TRADICIONAIS?

RESP.: Se, conforme a questão citada, os Espíritos povoam o Universo, fora do
mundo material,  forçoso admitir  que já existiam antes de sua vinda à Terra.

Consequentemente, sua criação não pode ser vinculada à concepção.

114 -  ISSO SIGNIFICA  QUE  NOSSO FILHOS TÊM  UMA  HISTÓRIA  ANTERIOR,

QUE DESCONHECEMOS?

RESP.: Sim, todos nós. Não é novidade. No célebre diálogo com Nicodemos, Jesus

explica que o Espírito sopra onde quer; não sabemos de onde vem, nem para
onde vai. Se surgisse a partir da concepção, saberíamos que fora criado naquele

momento, vindo de Deus.

115  -  Como  nascem  os  Espíritos?

RESP.:  Questões  dessa  natureza  são  inabordáveis  para  a  frágil  inteligência

humana.  Não  obstante,  sabemos  que  o  Espírito  não  é  criado  num  átimo,
instantaneamente, no momento da concepção, como sugere a teologia ortodoxa.

116 - O ser humano nasce a partir de uma gestação no ventre materno, que se

estende  por  nove  meses.  E  o  Espírito?

RESP.: Diríamos que há uma gestação no ventre da Natureza, com prolongado
estágio  entre  os  seres  inferiores,  envolvendo  longas  eras,  sob orientação de

técnicos  da  Espiritualidade  e  estímulos  do  instinto.

117 - Isso significa que animais e vegetais têm Espírito?
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RESP.:  Possuem  um  princípio  espiritual.  Ao  perpassar  de  longas  eras  ele
desenvolve-se em complexidade, até atingir o estágio que lhe permita exercitar

a  razão.  Paralelamente,  conquista  o  livre-arbítrio  e  passa  a  desdobrar  suas
experiências evolutivas não mais sob o domínio dos instintos, mas a partir de

suas  próprias  iniciativas.

118 - Um rato, um cachorro, um inseto, uma ave, um peixe ou qualquer vegetal,
todos possuem um princípio espiritual  em evolução? E todos serão,  um dia,

Espíritos?

RESP.:  Exatamente.  Não  há  vida  sem  a  contra-parte  espiritual.  O  princípio
espiritual  que a  todos  anima será Espírito,  o  ser  pensante,  um dia.  Há uma

unidade de vistas  na obra  da Criação.  Deus não admite  privilégios.  Estamos
todos  a  caminho  de  gloriosa  destinação.

119 -  Isso explica por que há indivíduos que guardam um jeito animalizado,

agressivos  como  um  leão,  covardes  como  uma  hiena,  venenosos  como  uma
cobra...  Estagiaram  por  lá  há  pouco?

RESP.: Comportamentos assim exprimem nossa natureza ainda mais próxima da

animalidade, distante da angelitude. Todavia, não revelam uma vivência recente,
porquanto a transição do princípio espiritual, a alma dos seres inferiores, para o

ser  pensante,  não  ocorre  na  Terra,  mas  em  outros  planos  do  Infinito,
demandando  largo  tempo.

120 -  Há uma escala  a  ser  observada pelo princípio espiritual  em evolução,

envolvendo espécies e raças, no reino vegetal e animal? Arbusto, árvore, inseto,
peixe,  ave,  mamíferos...

RESP.: A lógica nos diz que existe esse escalonamento, mas não sabemos como

se opera e não deve envolver todas as espécies e todas as raças, mesmo porque,
no  dinamismo  da  evolução,  surgem  e  desaparecem  espécies  ao  longo  de

milhões  de  anos  que  sustentam  os  processos  evolutivos.

121 - Se o princípio espiritual passa por vários estágios nos reinos inferiores,
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isso  significa  que  ele  está  submetido  à  reencarnação?

RESP.: Sim, faz parte do processo. O princípio espiritual desdobra experiências
reencarnatórias,  sempre  conduzido  pelo  instinto,  desenvolvendo-se  em

complexidade,  conquistando  estágios  superiores,  até  atingir  condições  para
transformar-se  num  Espírito.

122 - Se o princípio espiritual que anima um cachorro é imortal e irá para a

Espiritualidade  quando  morrer  seu  corpo,  isso  significa  que  poderemos
reencontrar  animais  de  estimação,  quando  partirmos  para  o  Além'?

RESP.:  É possível,  mas improvável,  já  que,  normalmente,  a alma dos animais

permanece pouco tempo na Espiritualidade. E logo reconduzida à vida física.

EUTANÁSIA

1 - O QUE É A EUTANÁSIA?

RESP.: Eutanásia é o ato pelo qual subtrai-se a vida de alguém com o pretexto de
evitar-lhe sofrimentos, bem como aos seus familiares.

2 - POR QUE O HOMEM NÃO TEM O DIREITO DE DISPOR DA PRÓPRIA VIDA?

RESP.:  Porque só Deus tem esse Direito.  O que Deus dá o homem não pode

tomar.

3  -  QUAL  A  RESPOSTA  DE  SÃO  LUÍS,  DADA  NO  CAP.  V,  ÍTEM  28  DO  E.S.E.

REFERENTE A EUTANÁSIA?

RESP.:  Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não

pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo
com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A

que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza
que soou a sua hora final.

4 - A EUTANÁSIA É UM BEM, NOS CASOS DE MOLÉSTIA INCURÁVEL?
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RESP.: O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda
que  a  mesma  seja  a  demonstração aparente  de medida  benfazeja.  A  agonia

prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode
ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do Espírito

em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além
do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens

não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do Espírito.

5 - A mídia vem abrindo grande espaço para o debate sobre a eutanásia. Nota-se

que hoje é encarada com alguma simpatia por muita gente. Como explicar essa
mudança?

RESP.:  E'  lamentável.  Embora  condenada  por  todas  as  religiões,  a  chamada

morte branda ganha espaço justamente porque as pessoas não estão levando a
sério os princípios religiosos. Pensa-se muito em termos de imediatismo, sem

cogitações quanto às implicações espirituais. Mesmo países que a consideram
crime,  não  exercitam  uma  fiscalização rigorosa,  no  sentido  de evitá-la.  Uma

dose mais  forte  de anestésico  e  o  paciente  morre por  falência  múltipla  dos
órgãos, um eufemismo para esse assassinato cometido em nome da piedade.

6  -  Quais  as  consequências  para  o  Espírito?

RESP.: Enfrentando uma morte que não tem nada de branda, porque é um ato de
violência,  o  Espírito  situa-se,  geralmente,  em  estado  de  torpor  no  plano

espiritual,  com  maior  dificuldade  de  adaptação.  Por  outro  lado,  estará
interrompendo  o  cumprimento  de  seu  carma,  já  que  não  é  por  acaso  que

enfrenta  uma  agonia  prolongada.

7 -  Há dois termos que entram no debate sobre a eutanásia.  O primeiro é a
distanásia.  Poderia  falar  algo  a  respeito?

RESP.:  Trata-se  da  morte  lenta,  com  grande  sofrimento.  E'  usado  hoje  para

caracterizar  a  utilização  de  aparelhos  que  suprem  deficiências  orgânicas  e
mantêm o paciente vivo.  Discute-se se não seria lícito  desligá-los quando se

trata de um paciente terminal, alguém com câncer disseminado por exemplo,
sem nenhuma possibilidade de recuperação, em sofrida agonia.
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8 - Sustentar o corpo artificialmente, com aparelhos, não seria uma maneira de
ajudar  o  paciente  a  cumprir  o  seu  carma?

RESP.: Talvez estivéssemos apenas retardando a libertação de um prisioneiro

que cumpriu sua pena. Algo semelhante ao que faz a família, quando se posta ao
redor do leito do moribundo, orando, vibrando, torcendo para ele não morrer,

formando  uma  teia  de  retenção  que  não  evita  a  morte;  apenas  prolonga  a
agonia.

9  -  E  quanto  à  ortotanásia?

RESP.: O termo define a morte sem sofrimento. Obviamente, se Deus inspirou a

descoberta  de  medicamentos  para  aliviar  a  dor,  eles  devem  ser  usados  no
paciente terminal, em favor de uma morte mais suave, sem tormentos para ele e

para  os  familiares.

10  -  E  como  fica  o  carma,  o  pagamento  das  dívidas?

RESP.: Dizem os mentores espirituais que todos os sofrimentos decretados pela
justiça  divina  são  amenizados  pela  divina  misericórdia,  quando  nos

apresentamos para o resgate. Isso explica a presença dos analgésicos.

11 - Os efeitos colaterais de drogas potentes  contra a dor podem apressar a

morte.  Não  teríamos  aqui  uma  eutanásia?

RESP.:  Sim.  Por  isso  é  preciso  usar  criteriosamente  esses  medicamentos,
evitando  excessos  passíveis  de  provocar  a  falência  dos  órgãos.

12 - Essas questões são extremamente complicadas. Não seria razoável deixar

nas  mãos  dos  médicos?

RESP.:  Não é  aconselhável.  E  se  eles  forem favoráveis  à  eutanásia?  Evitando
generalizações, já que cada caso tem suas particularidades, compete à família

dialogar com os médicos,  enfatizando que não se use excesso de medicação,
capaz de provocar a morte do paciente ou de recursos tecnológicos que apenas

prolonguem sua agonia. E, obviamente, entregar nas mãos de Deus, cultivando
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confiança e resignação, formando um ambiente que favoreça a assistência dos
mentores  espirituais,  a  definirem  quando  e  como  se  dará  o  desenlace.

EVANGELHO NO

LAR
1 - QUAIS AS PALAVRAS DE JESUS PARA CARACTERIZAR O LAR, SEGUNDO A
NARRATIVA DE NÉIO LUCIO?

RESP.: Assim, também, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira
escola e o primeiro templo da alma. A casa dos homens é a legítima exportadora

de caracteres para a vida comum.

2  -  COMO  E  ONDE  JESUS  INSTITUIU  O  PRIMEIRO  CULTO  (CULTIVO)  DO

EVANGELHO NO LAR?

RESP.: Jesus relanceou o olhar pela sala modesta da casa de Simão Pedro, fez

pequeno intervalo, e convidou os familiares do apóstolo à palestra edificante e a
meditação  elevada,  desenrolou  os  escritos  da  sabedoria  e  abriu  na  Terra,  o

primeiro culto cristão no lar.

3 - NA SUA OPINIÃO QUAL A IMPORTÂNCIA DESTA LIÇÃO?

RESP.: Esta lição é de suma importância, pois, nos mostra que o lar diante do
mundo, é o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Se

o  negociante  seleciona  a  mercadoria,  se  o marceneiro  não consegue fazer  o
barco sem afeiçoar a madeira aos propósitos, como esperar uma comunidade

segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe.

4 - QUAL É A FINALIDADE DO EVANGELHO NO LAR?

RESP.:  Devemos  conservar  entre  nossos  familiares  a  chama  da  esperança,
estudando em casa a REVELAÇÃO DIVINA, A BOA NOVA de Jesus, praticando a

fraternidade e crescendo em sabedoria pedindo a Deus o desenvolvimento da
humanidade e amor em nossos corações.

5 - QUAIS OS ÍTENS QUE COMPÕEM O ROTEIRO DO EVANGELHO NO LAR?

RESP.: São 5 os ítens que compõem o roteiro:
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1°  -  Início  da  reunião:  prece
2°  -  Leitura  do  Evangelho

3°  -  Comentários  do  Evangelho
4°  -  Vibrações  (doação)/  Pedidos

5° - Prece de encerramento

6  -  NA  SUA  OPINIÃO  QUAL  A  MAIOR  MOTIVAÇÃO  PARA  A  PRÁTICA  DO

EVANGELHO NO LAR?

RESP.: O Evangelho é luz, e quando chega em nossa casa, as trevas batem em

retirada.

7 -  A LEITURA DO VELHO TESTAMENTO E DO EVANGELHO, NOS CIRCULOS

FAMILIARES,  COMO  É  DE  HÁBITO  ENTRE  MUITOS  POVOS  EUROPEUS,
FAVORECE A RENOVAÇÃO DOS FLUÍDOS SALUTARES DE PAZ NA INTIMIDADE

DO CORAÇÃO E DO AMBIENTE DOMÉSTICO?

RESP.: Essa leitura é sempre útil, e quando não produz a paz imediata, em vista

da  heterogeneidade  de  condições  espirituais  daqueles  que  a  ouvem  em
conjunto,  constitui  sempre  proveitosa  sementeira  evangélica,  extensiva  às

entidades do plano invisível, que a assistem, sendo lícito esperar mais tarde o
seu florescimento e frutificação.

EVANGELHO

SEGUNDO O
ESPIRITISMO

1 - O QUE É O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO?

RESP.:  É  um livro  de Doutrina,  o  qual  terá  considerável  influência,  pois  que

explana  questões  capitais,  e  não  só  o  mundo  religioso  encontrará  nele  as
máximas  que  lhe  são  necessárias,  como  também  a  vida  prática  das  nações

haurirá dele instruções excelentes.

2  -  POR  QUE  KARDEC  PRIORIZOU  OS  ENSINAMENTOS  MORAIS  DE  JESUS

NESTE LIVRO?
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RESP.: Kardec no livro O Livro dos Espíritos procura dar a nós a "CONSCIÊNCIA
TEÓRICA". 

No livro: O Livro dos Médiuns procura nos dar uma "CONSCIÊNCIA PRÁTICA".
E  no  livro:  O  Evangelho  Segundo  o  Espiritismo  procurou  nos  dar:  uma

"CONSCIÊNCIA MORAL, ÉTICA e RELIGIOSA".

3 - NA SUA OPINIÃO, QUAL A IMPORTÂNCIA DE "O EVANGELHO SEGUNDO O

ESPIRITISMO"?

RESP.  Todos  nós  admiramos  a  moral  evangélica,  nós  proclamamos  a  sua

sublimidade  e  a  sua  necessidade  mas,  conhecemo-a  superficialmente  e  não
sabemos tirar-lhes as consequências porque ele é inintelegível para nós. O E.S.E.

veio explanar explicar, esmiuçar os Evangelhos, deixando-o ao alcance de todos.

4 - O "NÃO MATARÁS" ALCANÇA O CAÇADOR QUE MATA POR DIVERTIMENTO

E O CARRASCO QUE EXTERMINA POR OBRIGAÇÃO?

RESP.: A medida que evolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que

todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos
vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam

por  perversidade  estão  contra  a  lei  divina.  Quando  avançardes  mais  no
caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco, e, quando

estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores
de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser.  Lendo os nossos

conceitos,  recordareis  os  animais daninhos e,  no  íntimo,  haveis  de  ponderar
sobre a necessidade de seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis

dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque
de uma serpente? O armamentista, ou o político ambicioso, que montam com

frieza a maquinaria da guerra incompreensível, não são mais impiedosos que o
leão selvaem?...  Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem

espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá
modificado  o  seu  ambiente  de  lutas,  auxiliando  igualmente  os  esforços

evolutivos de seus companheiros do plano inferior, na vida terrestre.

5 - CONSIDERANDO A DETERMINAÇÃO POSITIVA DO "NÃO JULGUEIS", COMO

PODEREMOS DISCERNIR O BEM DO MAL, SEM JULGAMENTO?

RESP.: Entre julgar e discernir, há sempre grande distância. O ato de julgar para

a  especificação  de  consequências  definitivas  pertence  à  autoridade  divina,
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porém, o direito da análise está instituído para todos os Espíritos, de modo que,
discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as

diretrizes do seu melhor caminho para Deus.

6  -  EM FACE DA LEI  DOS HOMENS,  QUANDO EM PRESENÇA DO PROCESSO

CRIMINAL, DEVE DAR-SE O VOTO CONDENATIVO, EM CONCORDÂNCIA COM O
PROCESSO-CRIME, OU ABSOLVER O RÉU EM OBEDIÊNCIA AO "NÃO JULGUEIS"?

RESP.:  Na  esfera  de  nossas  experiências,  consideramos  que,  à  frente  dos
processos humanos, ainda quando as suas peças seja  condenatórias,  deve-se

recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava
também perante um júri. "Quem estiver sem pecado atire a primeira pedra" - é

sentença que deveria  lembrar,  sempre,  a nossa situação comum de Espíritos
decaídos, para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. "Vai e não

peques mais" - deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração,
afastando-se a erva do mal que nele viceje. Nos processos públicos, a autoridade

judiciária, como peça integrante da máquina do Estado no desempenho de suas
funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para

o  corretivo  ou  para  a  reeducação  do  organismo  social,  mobilizando,  nesse
mister,  os  valores  de  sua  experiência  e  de  suas  responsabilidades.

Individualmente, porém, busquemos aprender que se podemos "julgar" alguma
coisa,  julguemo-nos, sempre, em primeiro lugar,  como o irmão mais próximo

daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes
com Aquele que é a luz do nossos corações. Nas horas comuns da existência,

procuraremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem
e  o  mal;  todavia,  no  instante  dos  julgamentos  definitivos,  entreguemos  os

processos  a  Deus,  que,  antes  de  nós,  saberá  sempre  o  melhor  caminho  da
regeneração dos seus filhos transviados.

7 - O HOMEM QUE GUARDA RESPONSABILIDADES NOS CARGOS PÚBLICOS DA
TERRA RESPONDE, NO PLANO ESPIRITUAL, PELAS ORDENS QUE CUMPRE E

FAZ CUMPRIR?

RESP.:  A  responsabilidade  de  um  cargo  público,  pelas  suas  características

morais,  é  sempre  mais  importante  que  a  concedida  por  Deus  sobre  um
patrimônio material. Daí a verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem

público responderá sempre pelas ordens expedidas pela  sua autoridade,  nas
tarefas da Terra.
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8 - O PRECEITO EVANGÉLICO - "ASSIM POIS, AQUELE QUE DENTRE VÓS NÃO
RENUNCIAR A TUDO O QUE TEM, NÃO PODE SER MEU DISCÍPULO" - DEVE SER

INTERPRETADO NO SENTIDO ABSOLUTO?

RESP.:  Ainda  esse  ensino  do  Mestre  deve  ser  considerado  no  seu  divino

simbolismo.  A  fortuna  e  a  autoridade  humanas  são  também  caminhos  de
experiências  e  provas,  o  homem que se  atirasse  fora  de  si,  arbitrariamente,

procederia  com  a  noção  de  irresponsabilidade  desprezando  o  ensejo  do
progresso que a Providência Divina lhe colocou nas mãos. Todos os homens sã

usufrutuários dos bens divinos e os convocados ao trabalho de administração
desses bens devem encarar a sua responsabilidade como problema dos mais

sérios da vida. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões
de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica, e, sentindo a grandeza

de  Deus,  único  dispensador  no  patrimônio  real  da  vida,  será  discípulo  do
Senhor em qualquer circunstância, por usar as suas possibilidades materiais e

espirituais,  sem  os  característicos  envenenados  do  mundo,  como  intérprete
sincero dos desígnios divinos para felicidade de todos.

9  -  COMO  INTERPRETAR  O  MOVIMENTO  FEMINISTA  NA  ATUALIDADE  DA
CIVILIZAÇÃO?

RESP.:  O  homem  e  a  mulher,  no  instituto  conjugal,  são  como  o  cérebro  e  o
coração  do  organismo  doméstico.  Ambos  são  portadores  de  uma

responsabilidade  igual  no  sagrado  colégio  da  família;  e  se  a  alma  feminina
sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é

que,  desde  cedo,  o  espírito  masculino  intoxicou  as  fontes  da  sua  liberdade,
através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das

existências  numerosas,  em  múltiplas  experiências  seculare.  A  ideologia
feminista  dos  tempos  modernos,  porém,  com  as  suas  diversas  bandeiras

políticas  e  sociais,  pode  ser  um  veneno  para  a  mulher  desavisada dos  seus
grandes deveres espirituais na face da Terra. Se existe um feminismo legítimo,

esse  deve  ser  o  da  reeducação da  mulher  para  o  lar,  nunca  para  uma  ação
contraproducente  fora  dele.  É  que os  problemas  femininos  não poderão ser

solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do
Evangelho.
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10 - COMO CONCEITUAR O ESTADO DE ESPÍRITO DO HOMEM MODERNO, QUE
TANTO  SE  PREOCUPA  COM  O  "ESTAR  BEM  NA  VIDA",  "GANHAR  BEM"  E

"TRABALHAR PARA ENRIQUECER"?

RESP.:  Esse  propósito  do  homem  viciado,  dos  tempos  atuais,  constitui  forte

expressão de ignorância  dos  valores  espirituais  na  Terra,  onde se  verifica  a
inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação,

no mais desenfreado egoísmo, que provocou à crise moral do mundo, em cujos
espetáculos  sinistros  podemos  reconhecer  que  o  homem  físico,  da

radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro, de
mais luz que de pão.

FACULDADES

MORAIS E
INTELECTUAI

S
1 - DE ONDE VÊM PARA O HOMEM AS SUAS QUALIDADES MORAIS BOAS OU
MÁS?

RESP.:  São as do Espírito que está nele encarnado; quanto mais puro é esse
Espírito, mais o homem é propenso ao bem.

2 - PARECE RESULTAR DAÍ QUE O HOMEM DE BEM É A ENCARNAÇÃO DE UM
BOM ESPÍRITO E O HOMEM VICIOSO A DE UM MAU ESPÍRITO?

RESP.: Sim, mas dize antes que é um Espírito imperfeito, pois de outra forma se
poderia crer nos Espíritos sempre maus, a que chamais de demônios.

3 - QUAL O CARÁTER DOS INDIVÍDUOS EM QUE SE ENCARNAM OS ESPÍRITOS
BREJEIROS E LEVIANOS?

RESP.: São estouvados, espertos e, algumas vezes, malfazejos.

4 - OS ESPÍRITOS TÊM PAIXÕES ESTRANHAS À HUMANIDADE?

RESP.: Não; se assim fosse, vós também as teríeis.

5 - É O MESMO ESPÍRITO QUE DÁ AO HOMEM AS QUALIDADES MORAIS E AS

DA INTELIGÊNCIA?
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RESP.: Seguramente que é o mesmo, e na razão do grau a que tenha chegado. O
homem não tem em si dois Espíritos.

6 - POR QUE OS HOMENS MAIS INTELIGENTES, QUE REVELAM UM ESPÍRITO
SUPERIOR  NELES  ENCARNADO,  SÃO,  ÀS  VEZES,  AO  MESMO  TEMPO

PROFUNDAMENTE VICIOSOS?

RESP.:  É  que  o  Espírito  encarnado não é  bastante  puro,  e  o  homem cede à

influência de outros Espíritos ainda piores. O Espírito progride numa marcha
ascendente  insensível,  mas  o  progresso  não se  realiza  simultaneamente  em

todos os sentidos; num período, ele pode avançar em ciência, num outro, em
moralidade.

7 - QUE PENSAR DA OPINIÃO SEGUNDO A QUAL AS DIFERENTES FACULDADES
INTELECTUAIS  E  MORAIS  DO  HOMEM  SERIAM  O  PRODUTO  DE  OUTROS

TANTO ESPÍRITOS DIVERSOS, NELE ENCARNADOS, TENDO CADA QUAL UMA
APTIDÃO ESPECIAL?

RESP.: Refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. O Espírito deve ter
todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o

homem fosse um amálgama de Espíritos, essa vontade não existiria e ele não
teria individualidade, pois na sua morte todos esses Espíritos seriam como um

bando de pássaros escapos da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não
compreender  algumas  coisas,  mas  é  curioso  ver-se  como  ele  multiplica  as

dificuldades, quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso
é ainda tomar o efeito pela causa: fazer com que o homem o que os pagãos

faziam  com  Deus.  Eles  criam  em  tantos  deuses  quantos  os  fenômenos  do
Universo.  Mas,  mesmo  entre  eles,  as  pessoas  sensatas  não  viam  nesses

fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único.

8 - O ESPÍRITO, AO UNIR-SE AO CORPO, IDENTIFICA-SE COM A MATÉRIA?

RESP.:  A matéria não é mais que o envoltório do Espírito,  como a roupa é o
envoltório do corpo. O Espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da

natureza espiritual.

9  -  AS  FACULDADES  DO  ESPÍRITO  SE  EXERCEM  COM  TODA  A  LIBERDADE,

APÓS A SUA UNIÃO COM O CORPO?
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RESP.:  O  exercício  das  faculdades  depende  dos  órgãos  que  lhes  servem  de
instrumentos; elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria.

10 - DE ACORDO COM ISSO, O ENVOLTÓRIO MATERIAL SERIA UM OBSTÁCULO
À LIVRE MANIFESTAÇÃO DAS FACULDADES DO ESPÍRITO, COMO UM VIDRO

OPACO SE OPÕE À LIVRE EMISSÃO DA LUZ?

RESP.: Sim, e bastante opaco.

11 - O LIVRE EXERCÍCIO DAS FACULDADES DA ALMA ESTÁ SUBORDINADO AO
DESENVOLVIMENTO DOS ÓRGÃOS?

RESP.: Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma.
Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição

dos  respectivos  órgãos,  como  a  excelência  de  um  trabalho  à  excelência  da
ferramenta.

12 - PODE-SE INDUZIR DA INFLUÊNCIA DOS ÓRGÃOS UMA RELAÇÃO ENTRE O
DESENVOLVIMENTO DOS ÓRGÃOS CEREBRAIS E O DAS FACULDADES MORAIS

E INTELECTUAIS?

RESP.: Não confundais o efeito com a causa. O Espírito tem sempreas faculdades

que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as
faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos.

13  -  DE  ACORDO  COM  ISSO,  A  DIVERSIDADE  DAS  APTIDÕES  ENTRE  OS
HOMENS DECORRE UNICAMENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO?

RESP.: Unicamente não é o termo exato. As qualidades do Espírito, que pode ser
mais  ou  menos  adiantado,  constituem  o  princípio,  mas  é  necessário  ter  em

conta a  influência  da mtéria,  que entrava  mais  ou menos o  exercício dessas
faculdades.

FALSOS
CRISTOS E

FALSOS
PROFETAS
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1 - QUEM SÃO OS FALSO CRISTOS E FALSOS PROFETAS?

RESP.:  Entre as advertências do Cristo para a nossa necessidade de oração e

vigilância está a questão dos falsos cristos e dos falsos profetas. Estes são os que
"exploram", em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de

dominação, certos conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio
de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina.

2  -  EM  QUE  CAMPO  DE  ATIVIDADES  HUMANAS,  SE  PODE  ENCONTRÁ-LOS
NATURALMENTE?

RESP.: Embora as palavras cristos e profetas sejam tradicionalmente do âmbito
religioso, não se pode negar que nas mais diversas atividades humanas, como a

Ciência,  o  comércio,  a  literatura podemos  encontrar  criaturas  caracterizadas
desta  mesma forma:  indivíduos  revestidos dos  mais  nobres  títulos  do  saber

humano, que inescrupulosos semeiam o desespero, a descrença, a desilusão.

3 - POR QUE NÃO SE PODE CRER EM TODOS OS ESPÍRITOS?

RESP.: O Espiritismo, revelando uma outra categoria de falsos cristos e de falsos
profetas - que são justamente os Espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos

ou pseudo-sábios,  que passaram da Terra para a Erraticidade e se disfarçam
com nomes veneráveis - confirma a advertência do apóstolo João, em sua 1ª

Epístola:  "Caríssimos, não acrediteis em todos os Espíritos,  mas provai se os
Espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantam no

mundo".

 

FATALIDADE

1 - O QUE CONSISTE A FATALIDADE PARA O ESPÍRITO?

RESP.: Há um outro tipo de "fatalidade", referente à escolha que o Espírito faz de

suas provas,  no momento da encarnação. Ciente de suas necessidades "traça
para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição

em  que  se  encontra".  É  o  caso  das  provas  físicas,  que  vão  delimitar  as
manifestações  do  próprio  espírito.  Quanto  às  provas  morais  e  às  tentações

poderá ceder ou resistir a elas pois, conserva o livre-arbítrio para o bem ou para
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o mal. Neste caso, conscientiza-se da necessidade do autoconhecimento e da
reforma íntima e faz tudo por melhorar-se, superando as suas imperfeições.

2  -  HÁ  UMA  FATALIDADE  NOS  ACONTECIMENTOS  DA  VIDA,  SEGUNDO  O
SENTIDO  LIGADO  A  ESSA  PALAVRA?  QUER  DIZER,  TODOS  OS

ACONTECIMENTOS  SÃO  PREDETERMINADOS  E,  NESSE  CASO,  EM  QUE  SE
TORNA O LIVRE-ARBÍTRIO?

RESP.:  A  fatalidade  não  existe  senão  para  a  escolha  feita  pelo  Espírito,  ao
encarnar-se,  de  sofrer  esta  ou  aquela  prova;  ao  escolhê-la,  ele  traça  para si

mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que se
encontra.  Falo  das  provas  de  natureza  física,  porque,  no  tocante  às  provas

morais e às tentações, o Espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e
o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom Espírito, ao vê-lo fraquejar,

pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-
lhe a vontade. Um Espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um

perigo físico pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do Espírito encarnado
não fica por isso menos livre de qualquer entrave.

3  -  HÁ  PESSOAS  QUE  PARECEM  PERSEGUIDAS  POR  UMA  FATALIDADE,
INDEPENDENTE  DE  SUA  MANEIRA  DE  AGIR,  A  DESGRAÇA  ESTÁ  NO  SEU

DESTINO?

RESP.:  São,  talvez,  provas  que  devem sofrer  e  que elas  mesmas  escolheram.

Ainda uma vez levais à conta do destino o que é, quase sempre, consequência de
vossa  própria  falta.  Em  meio  dos  males  que  te  afligem,  cuida  que  a  tua

consciência esteja pura e te sentirás mais ou menos consolado.

As  idéias  justas  ou  falsas  que  fazemos  das  coisas  nos  levam  a  vencer  ou

fracassar,  segundo  o  nosso  caráter  e  a  nossa  posição  social.  Achamos  mais
simples  e  menos  humilhante  para  o  nosso  amor-próprio  atribuir  os  nossos

fracassos  à  sorte  ou  ao  destino,  do  que  a  nós  mesmos.  Se  a  influência  dos
Espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela,

repelindo as idéias más que nos forem sugeridas.

4 - CERTAS PESSOAS ESCAPAM A UM PERIGO MORTAL PARA CAIR EM OUTRO;

PARECE QUE NÃO PODEM ESCAPAR À MORTE. NÃO HÁ NISSO FATALIDADE?
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RESP.: Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegado
esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos.

5  -  ASSIM,  QUALQUER  QUE  SEJA  O  PERIGO  QUE  NOS  AMEACE,  NÃO
MORREREMOS SE A NOSSA HORA NÃO CHEGOU?

RESP.:  Não,  não  morrerás,  e  tens  disso  milhares  de  exemplos.  Mas  quando
chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o

gênero de morte por que partirás daqui, e frequentemente teu Espírito também
o  sabe,  pois  isso  lhe  foi  revelado  quando  fez  a  escolha  desta  ou  daquela

existência.

6 - DA INFALIBIDADE DA HORA DA MORTE SEGUE-SE QUE AS PRECAUÇÕES

QUE SE TOMAM PARA EVITÁ-LAS SÃO INÚTEIS?

RESP.: Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de

evitar a morte que vos ameaça; são um dos meios para que ela não se verifique.

7 - QUAL O FITO DA PROVIDÊNCIA, AO FAZER-NOS CORRER PERIGOS QUE NÃO

DEVEM TER CONSEQUÊNCIAS?

RESP.: Quando tua vida se encontra em perigo é essa uma advertência que tu

mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor.  Quando
escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco por que passaste, pensas

com maior ou menor intensidade, sob a ação mais ou menos forte dos bons
Espíritos,  em  ter  tornares  melhor.  O  mau  Espírito  retornando(digo  mau,

subtendendo o  mal  que ainda nele  existe),  pensas que escaparás  da  mesma
maneira a outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencadeiem de novo.

Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de
vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que,

na maioria das vezes, as consequências foram a punição de uma falta cometida
ou de um dever neglingenciado.  Deus vos adverte para refletirdes sobre vós

mesmos e vos emendardes.

8 - O ESPÍRITO SABE, POR ANTECIPAÇÃO, QUAL O GÊNERO DE MORTE QUE

DEVE SOFRER?

RESP.: Sabe que o gênero de vida por ele escolhido o expõe a morrer mais de

uma  maneira  que  de  outra.  Mas  sabe  também  quais  as  lutas  que  terá  de
sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá.
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9 -  HÁ  HOMENS QUE  ENFRENTAM  OS PERIGOS DOS COMBATES COM  UMA
CERTA  CONVICÇÃO  DE  QUE  A  SUA  HORA  NÃO  CHEGOU;  HÁ  ALGUM

FUNDAMENTO NESSA CONFIANÇA?

RESP.: Com muita frequência o homem tem o pressentimento do seu fim, como

o pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe é dado pelos
Espíritos protetores, que desejam advertí-lo para que esteja pronto a partir, ou

reerguem a sua coragem nos momentos em que se faz mais necessário. Também
lhe  pode  vir  da  intuição  da  existência  por  ele  escolhida,  ou  da  missão  que

aceitou e sabe que deve cumprir.

10 - OS QUE PRESSENTEM A MORTE GERALMENTE A TEMEM MENOS DO QUE

OS OUTROS, POR QUÊ?

RESP.: É o homem que teme a morte,  não o Espírito. Aquele que a pressente

pensa mais como Espírito do que como homem: compreende a sua libertação e
a espera.

11  -  SE  A  MORTE  NÃO PODE  SER  EVITADA  QUANDO CHEGA  A SUA HORA,
ACONTECE O MESMO COM TODOS OS ACIDENTES NO CURSO DA NOSSA VIDA?

RESP.: São, em geral, coisas demasiado pequenas, das quais podemos prevenir-
vos,  dirigindo  o  vosso  pensamento  no  sentido  de  as  evitardes,  porque  não

gostamosdo sofrimento material. Mas isso é de pouca importância para o curso
da vida que escolhestes. A fatalidade só consiste nestas duas horas: aquelas em

que deveis aparecer e desaparecer deste mundo.

12 -  HÁ FATOS, QUE DEVEM OCORRER FORÇOSAMENTE E QUE A VONTADE

DOS ESPÍRITOS NÃO PODE CONJURAR?

RESP.: Sim, mas que tu, quando no estado de Espírito, viste e pressentiste, ao

fazer  a  tua  escolha.  Não  acredites,  porém,  que  tudo  o  que  acontece  esteja
escrito, como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma

coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal maneira que, se não
tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o

dedo,  isso  é  apenas  a  consequências  de  tua  imprudência  e  da  condição  da
matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes

de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua
purificação e à tua instrução.
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13  -  PODE  O  HOMEM,  POR  SUA  VONTADE  E  PELOS  SEUS  ATOS,  EVITAR
ACONTECIMENTOS QUE DEVIAM REALIZAR-SE E VICE-VERSA?

RESP.: Pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida
que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único

objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir
para um mal ainda maior.

14 -  O HOMEM QUE COMETE UM ASSASSINATO SABE, AO ESCOLHER A SUA
EXISTÊNCIA, QUE SE TORNARÁ ASSASSINO?

RESP.: Não. Sabe apenas que, ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade
de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque depende

quase sempre dele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que
delibera  sobre  uma  coisa  é  sempre  livre  de  a  fazer  ou  não.  Se  o  Espírito

soubesse com antecedência que, como homem, devia cometer um assassínio,
estaria predestinado a isso. Sabei, então, que não há ninguém predestinado ao

crime e que todo crime, como todo e qualquer ato,  é sempre o resultado da
vontade  e  do  arbítrio.  De  resto,  sempre  confundis  duas  coisas  bastante

distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se
há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja

causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos
atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por

consequinte,  a  liberdade  de  escolha:  para  estes  atos  não  existe  jamais  a
fatalidade.

15 - HÁ PESSOAS QUE NUNCA CONSEGUEM ÊXITO NA VIDA E QUE UM MAU
GÊNIO PARECE PERSEGUIR EM TODOS OS SEUS EMPREENDIMENTOS. NÃO É

ISSO QUE PODEMOS CHAMAR FATALIDADE?

RESP.: Pode ser fatalidade, se assim o quiserdes, mas decorrente da escolha do

gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por
uma vida de decepções, a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação.

Não creias, entretanto, que seja isso o que fatalmente acontece; muitas vezes é
apenas o resultado de haverem elas tomado um caminho errado, que não está

de acordo com a sua inteligência e as suas aptidões. Aquele que quer atravessar
um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de morrer afogado.

Assim  acontece  na  maioria  das  ocorrências  da  vida.  Se  o  homem  não
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empreendesse mais  que aquilo  que está  de acordo  com as  suas  faculdades,
triunfaria quase sempre; o que o perde é o seu amor-próprio e a sua ambição,

que  o  desviam  do  caminho  para  tomar  por  vocação  o  simples  desejo  de
satisfacer  o  erro  prefere  acusar  a  sua  estrela.  Há  o  que  teria  sido  um  bom

operário,  ganhando honradamente a vida,  mas se fez mau poeta  e morre de
fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse ocupar o seu lugar.

16 - OS COSTUMES SOCIAIS NÃO OBRIGAM MUITAS VEZES O HOMEM A SEGUIR
UM  CAMINHO  ERRADO? E  NÃO ESTÁ  ELE  SUBMETIDO À  INFLUÊNCIA  DAS

OPINIÕES  NA  ESCOLHA  DE  SUAS  OCUPAÇÕES?  ISSO  A  QUE  CHAMAMOS
RESPEITO  HUMANO  NÃO  É  UM  OBSTÁCULO  AO  EXERCÍCIO  DO  LIVRE-

ARBÍTRIO?

RESP.: São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus; se a eles se

submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se
quisessem  poderiam  rejeitá-los.  Então,  por  que  se  lamentam?  Não  são  os

costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor-próprio, que os
leva a preferir morrer de fome a infringí-los. Ninguém lhes toma conta desse

sacrifício à opinião geral, enquanto Deus lhes pedirá conta do sacrifício feito à
própria  vontade.  Isso  não  quer  dizer  que  se  deve  afrontar  a  opinião  sem

necessidade,  como certas  pessoas  que têm mais  de originalidade do  que de
verdadeira filosofia. Tanto é desarrazoado exibir-se como um animal curioso,

quanto é sensato descer voluntariamente e sem reclamações,  se não se pode
permanecer no alto da escala.

17  -  SE  HÁ  PESSOAS  PARA  AS  QUAIS  A  SORTE  É  CONTRÁRIA,  OUTRAS
PARECEM FAVORECIDAS POR ELA, POIS TUDO LHES SAI BEM; A QUE SE DEVE

ISSO?

RESP.: Em geral, porque sabem orientar-se melhor. Mas isso pode ser, também

um  gênero  de  prova:  o  sucesso  as  embriaga,  elas  se  fiam  no seu  destino  e
frequentemente  vão  pagar  mais  tarde  esse  sucesso  com reveses  cruéis,  que

poderiam ter evitado com um pouco de prudência.

18  -  COMO  EXPLICAR  A  SORTE  QUE  FAVORECE  CERTAS  PESSOAS  EM

CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEPENDEM DA VONTADE NEM DA INTELIGÊNCIA,
COMO NO JOGO, POR EXEMPLO?



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

RESP.: Certos Espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de
prazer,  e  a  sorte  que  os  favorece  é  uma  tentação.  Aquele  que  ganha  como

homem, perde como Espírito; é uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez.

19 - ENTÃO, A FATALIDADE QUE PARECE PRESIDIR OS DESTINOS DO HOMEM

NA VIDA MATERIAL SERIA TAMBÉM RESULTADO DO NOSSO LIVRE-ARBÍTRIO?

RESP.: Tu mesmo escolheste a tua prova; quanto mais rude ela for, se melhor a

suportas, mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar
são  Espíritos  covardes,  que  permanecem estacionários.  Assim,  o  número de

infortunados ultrapassa de muito o dos felizes do mundo, visto que os Espíritos
procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles vêem

muito bem a futilidade das vossas grandezas e dos vossos prazeres. Aliás, a vida
mais  feliz  é  sempre  agitada,  sempre  perturbada;  não  é  somente  a  dor  que

produz contrariedades.

20 - DE ONDE PROCEDE A EXPRESSÃO: NASCIDO SOB UMA BOA ESTRELA?

RESP.: Velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino
de cada homem; alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da

letra.

21 - O "ACASO" DEVE ENTRAR NAS COGITAÇÕES DA VIDA DE UM ESPIRITISTA

CRISTÃO?

RESP.: O acaso, propriamente considerado, não pode entrar nas cogitações do

sincero  discípulo  da  verdade  evangélica.  No  capítulo  do  trabalho  e  do
sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção,

com vistas  ao passado delituoso  e,  no  que se refere aos desvios  e  erros  do
presente,  melhor  que  ninguém a sua  consciência  deve saber  da intervenção

indébita levada a efeito sobre a lei de amor, estabelecida por Deus, cumprindo-
lhe  aguardar,  conscientemente,  sem  qualquer  noção  de  acaso,  os  resgates  e

reparações dolorosas do futuro.

22  -  QUAL  A  ATITUDE  MENTAL  QUE  MAIS  FAVORECERÁ  O  NOSSO  ÊXITO

ESPIRITUAL NOS TRABALHOS DO MUNDO?

RESP.:  Essa  atitude  deve  ser  a  que  voz  é  ensinada  pela  lei  divina,  na

reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal,
para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho, e edificação,
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no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem
o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a

necessidade  do  perdão,  no  mundo,  para  que  o  incêndio  do  mal  possa  ser
exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações.

23 - Os construtores do navio Titanic apregoavam: "Nem Deus afundará nosso
navio".  Deus  castigou?

RESP.: O despótico Jeová da tradição mosaica, que se vinga até a quarta geração

daqueles que o aborrecem, como está no texto bíblico, é mera fantasia. Somente
um Deus antropomórfico, a refletir as fraquezas humanas, promoveria aquela

tragédia  para  castigar  alguns  presunçosos.

24  -  Se  não  foi  Deus,  quem  afundou  o  grande  navio?

RESP.: Em primeiro lugar, a desonestidade. Recentes pesquisas revelam que o
aço  empregado  na  construção  daquele  gigante  dos  mares  era  quebradiço  e

poroso, de qualidade inferior. Jamais poderia ser usado em embarcação de tal
porte. Deu mais lucro para os construtores, mas irreparável prejuízo de vidas

humanas, vitimando mil, quinhentas e treze pessoas.

25  -  E  o  que  mais?

RESP.: A imprudência e a incompetência. Havia a intenção de bater o recorde de

tempo na travessia do Atlântico. O navio seguia a pleno vapor, uma temeridade
num mar gelado, minado de icebergs. Por outro lado, a desastrada manobra do

timoneiro  que  jogou  seu  frágil  costado  no  gigante  de  gelo.

26  -  Não  poderíamos  debitar  a  tragédia  à  fatalidade?

RESP.: A morte é uma fatalidade - todos morreremos! Mas não há um dia certo
para  morrer.  Depende  das  contingências  geradas  pelas  ações  humanas.

Tragédias  como a  do Titanic  seriam evitadas se  os  homens  agissem sempre
orientados pela prudência, à distância das ambições e paixões que costumam

inspirá-los.

27 - As pessoas que morreram no naufrágio do Titanic não estavam pagando
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dívidas?

RESP.: Se alguém, pela sua índole e pelos crimes que cometeu, é remetido a uma
prisão destinada a condenados de alta periculosidade, poderá ser assassinado,

seviciado, agredido, sem que isso faça parte de sua pena. O egoísmo, motivação
maior  do  espírito  humano,  nos  sujeita  a  residir  num  planeta  de  provas  e

expiações,  onde muitos  males  podem nos atingir,  sem que,  necessariamente,
façam parte de nosso destino. Nós os merecemos, pelo simples fato de estarmos

aqui.

28  -  Então  aquelas  mortes  não  estavam  "escritas",  conforme  o  maktub  da
tradição  oriental?

RESP.:  Sabe-se que a grande maioria dos que morreram estavam na terceira

classe, destinada aos passageiros de baixa renda. Não havia barcos salva-vidas
para eles. Só o mais retrógrado e fantasioso preconceito poderá imaginar que

entre os pobres estaria a quantidade maior de pecadores, cumprindo suposto
carma. Foi a odiosa discriminação que os vitimou. Deus nos dá o dom de viver.

As  condições  de  vida  e  as  contingências  da  morte,  nós  as  fazemos.

29 - E como fica a idéia de que "não cai folha de uma árvore sem que seja pela
vontade  de  Deus!",  conforme  ensina  Jesus?

RESP.:  É  preciso  entender  essa  vontade  como  consentimento.  Não  posso

imaginar  assassinatos  e  estupros,  genocídios  e  atrocidades  cometidos  pela
vontade de Deus. O Senhor da Vida consente, permitindo-nos exercitar o livre-

arbítrio, mas responderemos por nossas ações, sempre que levarem prejuízo ao
semelhante.

30 - Isso significa que no futuro, numa Humanidade disciplinada e moralizada,

tragédias  como  a  do  Titanic  não  acontecerão?

RESP.:  Certamente.  Observemos  que  nos  últimos  anos  houve  redução  no
número de mortes nas estradas brasileiras. Haverá menos problemas cármicos

hoje? Negativo! Esse resultado é fruto do novo código de trânsito. Mais rigoroso,
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impõe  multas  pesadas  e  sanções  severas  aos  infratores,  disciplinando  o
comportamento dos motoristas. 

FÉ

1 - QUAL É O PODER DA FÉ?

RESP.: Jesus disse: "Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirieis

àquela montanha: Passa daqui para ali e ela passaria; nada vos seria impossível.

2 - QUAL OUTRO SENTIDO TEM A PALAVRA "MONTANHA"?

RESP.: A confiança nas próprias forças nos torna capazes de executar grandes
coisas,  mesmo  materiais,  que  não obteríamos,  se  não  confiássemos  em  nós

mesmos.  As  montanhas  a  serem  removidas  pela  fé,  referidas  no  Evangelho,
devem  ser,  antes  de  mais  nada,  as  montanhas  de  nossas  imperfeições  e

inferioridade constituídas de má vontade, resistência preconceitos, interesses
materiais, egoísmo, fanatismo, paixões orgulhosas, etc..

3 - NA SUA OPINIÃO O QUE É FÉ?

RESP.:  Fé  a  mãe  de  todas  as  virtudes  que  conduzem  a  Deus.  A  fé  divina

inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao
bem; é a base da regeneração. A fé sincera é dominadora e contagiosa. A fé é o

sentimento inato, no homem, da sua destinação. É a consciência das prodigiosas
faculdades que traz em germe no íntimo. Fé é a vontade de querer.

4  -  POR  QUE  A  FÉ  E  A  ESPERANÇA  SÃO  INDISPENSÁVEIS  PARA
ENFRENTARMOS OS PERCALÇOS DA VIDA?

RESP.:  Jesus recomendou a necessidade de o homem ter fé e esperança para
poder enfrentar as dificuldades que encontra na sua caminhada evolutiva. Seu

ensinamento nesta passagem é um alerta para o homem sobre determinadas
leis que devem ser observadas; e é o seu cumprimento que o Mestre simboliza

como  sendo  o  seu  jugo.  No  entanto,  Jesus  afirmou  que  esse  jugo  é  suave,
podendo ser suportado por qualquer pessoa; falou também sobre o fardo que

todos  os  homens  transportam  que  representa  os  embates  da  vita  terrena,
necessários para o aprimoramento espiritual.
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5 - A FÉ VERDADEIRA É DINÂMICA E NÃO ESTÁTICA. COMENTE

RESP.:  De  nada  adianta  viver  uma  vida  de  contemplação,  ou  passar  o  dia

rezando, se não dinamizamos o nosso interior na alegria de dar de si com amor
ao  próximo.  Os  Espíritos,em  sua  essência  divina,  não  foram  criados  para

permanecer  em repouso,mas para  dinamizar  suas  potências  no  trabalho,  no
exercício da caridade, sendo agentes e transformadores do meio em que vivem.

6 - PODE O RACIONALISMO GARANTIR A LINHA DE EVOLUÇÃO DA TERRA?

RESP.: Por si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, mesmo

porque, todos os  centros de cultura terrestre têm abusado largamente desse
conceito. Nos seus excessos, observamos uma venerável civilização condenada a

amarguradas ruínas.  A razão sem o sentimento  é  fria  e implacável  como os
números,  e  os  números  podem  ser  fatores  de  observação  e  catalogação  da

atividade, mas nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável, mas só
o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas do humanismo

jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da Humanidade.

7 - PODE A RAZÃO DISPENSAR A FÉ?

RESP.:  A  razão  humana  é  ainda  muito  frágil  e  não  poderá  dispensar  a
cooperação  da  fé  que  a  ilumina,  para  a  solução  dos  grandes  e  sagrados

problemas da vida. Em virtude da separação de ambas, nas estradas da vida, é
que observamos o homem terrestre  no  desfiladeiro  terrível  da  miséria  e  da

destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé,  a  força faz as suas
derradeiras tentativas para assenhorear-se de todas as conquistas do mundo.

Falastes  demasiadamente  de  razão  e  permaneceis  na  guerra  da  destruição,
onde  só  perambulam  miseráveis  vencidos;  revelastes  as  mais  elevadas

demonstrações  de  inteligência,  mas  mobilizais  todo  o  conhecimento  para  o
morticínio  sem  piedade;  pregaste  a  paz,  fabricando  os  canhões  homicidas;

pretendestes  haver  solucionado  os  problemas  sociais,  intensificando  a
construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé,

onde os homens se perdem em luta inglória e sem-fim.

8 - ONDE LOCALIZAR A ORIGEM DOS DESVIOS DA RAZÃO HUMANA?

RESP.:  A  origem  desse  desequilíbrio  da  defecção  do  sacerdócio,  nas  várias
igrejas que se fundaram nas concepções do Cristianismo. Ocultando a verdade
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para  que  prevalecessem  os  interesses  econômicos  de  seus  transviados
expositores, as seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua

atividade, por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio, no caminho
infinito de conquistas da vida.

9  -  NO  QUADRO  DOS  VALORES  RACIONAIS,  CIÊNCIA  E  FILOSOFIA  SE
INTEGRAM MUTUAMENTE, OBJETIVANDO AS REALIZAÇÕES DO ESPÍRITO?

RESP.:  Ambas se completam no campo das atividades do mundo,  como dois
grandes  rios  que,  servindo  a  regiões  diversas  na  esfera  da  produção

indispensável  à  manutenção  da  vida,  se  reúnem  em  determinado  ponto  do
caminho para desaguarem, juntos, no mesmo oceano, que é o da sabedoria.

10 - DEVEMOS RECONHECER NO ESPIRITISMO O CRISTIANISMO REDIVIVO?

RESP.: O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que, pela

voz  dos  seres  redimidos,  espalham  as  luzes  divinas  por  toda  a  Terra,
restabelecendo  a  verdade  e  levantando  o  véu  que  cobre  os  ensinamentos

homens  despertem  para  a  era  grandiosa  da  compreensão  espiritual  com  o
Cristo.

11  -  O  ESPIRITISMO  VEIO  AO  MUNDO  PARA  SUBSTITUIR  AS  OUTRAS
CRENÇAS?

RESP.:  O  Consolador,  como  Jesus,  terá  de  afirmar  igualmente:  -"Eu  não  vim
destruir a Lei". O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as

outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas, sim,
trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão

da  verdade  imortalista.
A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das

gloriolas efêmeras dos triunfos materiais.  Esclarecendo o erro religioso,onde
quer  que  se  encontre,  e  revelando  a  verdadeira  luz,  pelos  atos  e  pelos

ensinamentos, o espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o
operário da regeneração do Templo do Senhor, onde os homens se agrupam em

vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só Mestre, que
é Jesus-Cristo.

12 - PODER-SE-Á DEFINIR O QUE É TER FÉ?
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RESP.:  Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que
ultrapassou o  âmbito  da  crença  religiosa,  fazendo o  coração repousar  numa

energia  constante  de  realização  divina  da  personalidade.  Conseguir  a  fé  é
alcançar a possibilidade de não mais dizer:  "eu creio", mas afirmar: "eu sei",

com  todos  os  valores  da  razão  tocados  pela  luz  do  sentimento. 
Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e saber trabalhar

sempre,  intensificando  a  amplitude  de  sua  iluminação,  pela  dor  ou  pela
responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na

assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e
problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que

edifica no íntimo do espirito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao
"faça-se no escravo a vontade do Senhor".

13 - SERÁ FÉ ACREDITAR SEM RACIOCÍNIO?

RESP.: Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores

da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a
necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si

mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minuncioso, é
caminhar  para  o  desfiladeiro  do  absurdo,  onde  os  fantasmas  dogmáticos

conduzem  as  criaturas  a  todos  os  despautérios.
Mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja

iluminada  pelo  sentimento,  é  buscar  o  mesmo  declive  onde  os  fantasmas
impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes.

14 - A DÚVIDA RACIOCINADA, NO CORAÇÃO SINCERO, É UMA BASE PARA A FÉ?

RESP.: Toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa-vontade, que não se

precipita  em  definições  apriorísticas  dentro de  sua  sinceridade,  ou  que não
busca a malícia para contribuir em suas cogitações,  é um elemento benéfico

para a alma, na marcha da inteligência e do coração rumo à luz sublimada da fé.

15  -  É  JUSTA  A  PREOCUPAÇÃO  DOMINANTE  EM  MUITOS  ESTUDIOSOS  DO

ESPIRITISMO,  PELAS  REVELAÇÕES  DO  PLANO  SUPERIOR,  A  TÍTULO  DE
ENRIQUECIMENTO DA FÉ?

RESP.:  Toda  curiosidade  sadia  é  natural.  O  homem,  no  entanto,  deve
compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente, depois
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de resolvida a sua situação de devedor ante os seus semelhantes, fazendo-se
então, credor das revelações divinas.

16  -  PARA  OS  ESPÍRITOS  DESENCARNADOS,  QUE  JÁ  ADQUIRIRAM  MUITOS
VALORES EM MATÉRIA DE FÉ, QUAL O MELHOR BEM DA VIDA HUMANA?

RESP.:  A  vida  humana,  nas  suas  características  de  trabalho  pela  redenção
espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos na sequência das

lutas, esforços e sacrifícios de cada espírito. Para nós outros, porém, o tesouro
maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela

fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados.

17  -  NAS COGITAÇÕES DA FÉ,  O  ESPÍRITO ENCARNADO DEVE  RESTRINGIR

SUAS  DIVAGAÇÕES  AO  LIMITE  NECESSÁRIO  ÀS  SUAS  EXPERIÊNCIAS  NA
TERRA?

RESP.: Pelo menos, é justo que somente cogite das expressões transcendentes
ao seu mio, depois de realizar todo o esforço de iluminação que o mundo lhe

pode proporcionar nos seus processos de depuração e aperfeiçoamento.

18  -  QUAL  DEVE  SER  A  AÇÃO  DO  ESPIRITISTA  EM  FACE  DOS  DOGMAS

RELIGIOSOS?

RESP.: Os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas

passaram.  E  as  religiões  literalistas,  que  os  construíram,  sempre  o  fizeram
simplesmente  em obediência  a  disposição políticas,  no  governo das  massas.

Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espiritistas devem evitar as
expressões  dogmáticas,  compreendendo  que  a  Doutrina  é  progressiva,

esquivando-se  a  qualquer  pretensão  de  infalibilidade,  em  face  da  grandeza
inultrapassável do Evangelho.

19 -  NA PROPAGANDA DA FÉ, É JUSTO QUE OS ESPÍRITAS OU OS MÉDIUNS
ESTEJAM PREOCUPADOS EM CONVERTER AOS PRINCÍPIOS DA DOUTRINA OS

HOMENS DE POSIÇÃO DESTACADA NO MUNDO, COMO OS JUÍZES, OS MÉDICOS,
OS PROFESSORES, OS LITERATOS, OS POLÍTICOS, ETC.?

RESP.: Os espiitistas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos,
antes de qualquer prurido, no intuito de converter os outros. E, ao tratar-se dos

homens destacados no convencionalismo terrestre, esse cuidado deve ser ainda
de "força" para todas as criaturas que se encontram nos embates espirituais
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para  a  obtenção  dos  títulos  de  progresso.
Essa "força" viverá entre os homens até que as almas humanas se compenetrem

da  necessidade  do  reino  de  Jesus  em  seu  coração,  trabalhando  por  sua
realização plena.  Os homens do poder temporal,  com exceções,  muitas vezes

aceitam somente os postulados que a "força" sanciona ou os princípios com que
a  mesma  concorda.

Enceguecidos  temporariamente  pelos  véus  da  vaidade  e  da  fantasia,  que  a
"força"  lhes  proporciona,  faz-se  mister  deixá-los  em  liberdade  nas  suas

experiências. Dia virá em que brilharão na Terra os eternos direitos da verdade
e do bem, anulando essa "força" transitória. Ainda aqui, tendes o exemplo do

Divino Mestre que, trazendo ao orbe a maior mensagem de amor e vida para
todos os tempos, não teve a preocupação de converter ao Evangelho os Pilatos e

os  Antipas  do  seu  tempo.
Além do mais, o Espiritismo, na sua feição de Cristianismo redivivo, não deve

nutrir a pretensão de disputrar um lugar no banquete dos Estados do mundo,
quando sabe muito bem que a sua missão divina há de cumprir-se junto das

almas, nos legítimos fundamentos do Reino de Jesus.

FILOSOFIA

ESPÍRITA
1 - ONDE ENCONTRAR AS RAÍZES DA FILOSOFIA ESPÍRITA?

RESP.:Podemos  encontrá-las  no  "O  Livro  dos  Espíritos",  escrito  na  forma

dialogada da Filosofia Clássica, em linguagem clara e simples, para divulgação
popular,  este  livro  é  um  verdadeiro  tratado  fislosófico  que  começa  pela

Metafísica,  desenvolvendo em novas perspectivas a Ontologia,  a Sociologia,  a
Psicologia, a Ética e, estabelecendo as ligações históricas de todas as fases da

evolução humana em seus aspectos biológico, psíquico, social e espiritual.

2 - QUAIS SÃO AS PARTES DA CIÊNCIA ESPÍRITA?

RESP.:  A  Ciência  Espírita  contém  duas  partes:  1ª  -  experimental:  sobre  as
manifestações em geral; 2ª - filosófica: sobre as manifestações inteligentes.

3 - COMO SE CARACTERIZA A FÉ NA RELIGIÃO ESPIRITUAL?
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RESP.: A Doutrina Espírita, como religião que efetivamente é, surge do exercício
da razão, daí a idéia de fé raciocinada, "que se apoia nos fatos e na lógica e não

deixa nenhuma obscuridade: crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo
quando se compreendeu".

FINADOS -
FUNERAIS

FINADOS - FUNERAIS - COMEMORAÇÕES

1 - OS ESPÍRITOS DESENCARNADOS DÃO MUITO APREÇO AO CHAMADO "DIA
DOS FINADOS" OU "DIA DOS MORTOS"?

RESP.: Os Espíritos ensinam que os desencarnados se sensibilizam, muito mais
do  que  se  pensa,  com  a  lembrança  dos  que  aqui  ficaram.  Essa  lembrança

aumenta-lhes a felicidade, se são felizes e se são infelizes, serve-lhes de alívio.
Quanto ao Dia de Finados, a resposta dos Espíritos atendem ao chamado do

pensamento, nesse dia como nos outros (..) Reunem em número maior nesse
dia por que maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só

comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes.

2  -  OS  ESPÍRITOS  QUE  FORAM  ESQUECIDOS,  CUJOS  TÚMULOS  NINGUÉM

VISITA, SENTEM-SE DESPREZADOS POR ISSO?

RESP.: Apesar da preferência manifesta por certas pessoas de serem enterradas

em determinado local ao invés de outro, os Espíritos mais elevados reconhecem
não ser um local mais valioso que outro. As vezes por ser difícil a visita. Sabe ele

que  sua  alma  sempre  estará  unida  aos  que  ama,  mesmo  que  suas  vestes
materiais estejam distantes. O respeito pelos mortos não é apenas um costume,

como se vê é um dever de fraternidade, que a consciência conserva e para o
qual  nos  alerta.  Por  pior  que  tinha  sido  o  morto,  não  temos  o  direito  de

aumentar-lhe o suplício com as nossas violações agressivas.

3  -  É  NECESSÁRIO  IR  AOS  CEMITÉRIOS  A  FIM  DE  DEMONSTRAR

CONSIDERAÇÃO E ESTIMA PELOS DESENCARNADOS?



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

RESP.: As visitas feitas aos túmulos apenas manifestam o apreço pelo Espírito
que está ausente,  no entanto, a prece é que santifica o ato da rememoração,

pois, aos Espíritos desencarnados o que alegra mais são as preces, quando são
erguidas  a  Deus  de  forma  fervorosa,  em  favor  dos  que  partiram.  O  mesmo

ocorre nas inaugurações de estátuas e monumentos erigidos festivamente para
homenagear grandes vultos da humanidade: há mais satisfação da parte deles

pela lembrança e pelo reconhecimento das suas realizações em benefício da
coletividade, do que as honras que sejam tributadas, as quais não raro assistem

com indiferença.

4  -  OS  ESPÍRITOS  SÃO  SENSÍVEIS  À  SAUDADE  DOS  QUE  OS  AMAVAM  NA

TERRA?

RESP.:  Muito  mais  do  que  podeis  julgar.  Essa  lembrança  aumenta-lhes  a

felicidade, se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio.

5  -  O  DIA  DE  COMEMORAÇÃO  DOS  MORTOS  TEM  ALGUMA  COISA  DEMAIS

SOLENE PARA OS ESPÍRITOS? PREPARAM-SE ELES PARA VISITAR OS QUE VÃO
ORAR SOBRE OS TÚMULOS?

RESP.: Os Espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos
outros.

6 - ESSE É PARA ELES UM DIA DE REUNIÃO JUNTO ÀS SEPULTURAS?

RESP.:  Reúnem  em  maior  número  nesse  dia,  porque  maior  é  o  número  de

pessoas  que  os  chamam.  Mas  cada  um  só  comparece  em  atenção  aos  seus
amigos, e não pela multidão dos indeferentes.

7 - SOB QUE FORMA COMPARECEM, E COMO SERIAM VISTOS, SE PUDESSEM
TORNAR-SE VISÍVEIS?

RESP.: Sob a que tinham em vida.

8  -  OS  ESPÍRITOS  ESQUECIDOS,  CUJAS  TUMBAS  NÃO  SÃO  VISITADAS  POR

NINGUÉM, COMPARECEM APESAR DISSO E SENTEM ALGUM DESGOSTO POR
NÃO VEREM NENHUM AMIGO SE LEMBRAR DELES?

RESP.: Que lhes importa a Terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não
mais o amam, nada mais há que faça o Espírito voltar à Terra. Ele tem todo o

Universo pela frente.
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9 - A VISITA AO TÚMULO PROPORCIONA MAIS SATISFAÇÃO AO ESPÍRITO DO
QUE UMA PRECE FEITA EM SUA INTENÇÃO?

RESP.: A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no Espírito
ausente: é a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica

o ato de lembrar; pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração.

10  -  OS  ESPÍRITOS  DAS  PESSOAS  HOMENAGEADAS  COM  ESTÁTUAS  OU

MONUMENTOS ASSISTEM ÀS INAUGURAÇÕES E AS VÊEM COM PRAZER?

RESP.: Muitos as assistem, quando podem, mas são menos sensíveis às honras

que lhes tributam do que às lembranças.

11  -  DE  ONDE  PODE  VIR,  PARA  CERTAS  PESSOAS,  O  DESEJO  DE  SEREM

ENTERRADAS  ANTES NUM  LUGAR  DO QUE  NOUTRO?  VOLTAM  A  ELE  COM
MAIS SATISFAÇÃO, APÓS A MORTE? E ESSA IMPORTÂNCIA DADA A UMA COISA

MATERIAL É SINAL DE INFERIORIDADE DO ESPÍRITO?

RESP.:  Afeição  do  Espírito  por  certos  lugares:  inferioridade  moral.  O  que

representa um pedaço de terra, mais do que o outro, para o Espírito elevado?
Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos

estejam separados?

12 - A REUNIÃO DOS DESPOJOS MORTAIS DE TODOS OS MEMBROS DE UMA

FAMÍLIA DEVE SER CONSIDERADA COMO FUTILIDADE?

RESP.: Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes

amados.  Se  essa  reunião  pouco  representa  para  os  Espíritos,  é  útil  para  os
homens: suas recordações se concentram melhor.

13 - A ALMA QUE VOLTA À VIDA ESPIRITUAL É SENSÍVEL ÀS HONRAS QUE
TRIBUTAM AOS SEUS DESPOJOS MORTAIS?

RESP.: Quando o Espírito já chegou a um certo grau de perfeição não tem mais a
vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém,

que frequentemente há Espíritos que, no primeiro momento da morte, gozam
de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o

abandono  a  que  lançam  o  seu  envoltório,  pois  conservam  ainda  alguns
preconceitos deste mundo.

14 - O ESPÍRITO ASSISTE AO SEU ENTERRO?
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RESP.: Muito frequentemente assiste. Mas algumas vezes não percebe o que se
passa, se ainda estiver perturbado.

15 - FICA LISONJEADO COM A CONCORRÊNCIA AO SEU ENTERRO?

RESP.: Mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência.

16 - O ESPÍRITO DAQUELE QUE ACABA DE MORRER ASSISTE ÀS REUNIÕES DE
SEUS HERDEIROS?

RESP.: Quase sempre. Deus o quer, para sua própria instrução e para castigo dos
culpados. É nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que lhe faziam.

Todos os sentimentos se tornam patentes, e a decepção que experimenta vendo
a capacidade dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos propósitos.

Mas a vez deles também chegará.

17  -  O  RESPEITO  INSTINTIVO  DO HOMEM  PELOS  MORTOS,  EM  TODOS  OS

TEMPOS  E  ENTRE  TODOS  OS  POVOS,  É  UM  EFEITO  DA  INTUIÇÃO  DA
EXISTÊNCIA FUTURA?

RESP.: É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido.

FLUIDO

UNIVERSAL
1 - O QUE É FLUIDO UNIVERSAL?

RESP.:  Fluido Universal  é um fluido etéreo  que enche o espaço e penetra  os

corpos  -  fluido  gerador  de  mundos  e  de  seres,  que  é  a  matéria  cósmica
primitiva. O fluido universal é uma criação da divindade e o princípio elementar

de  todas  as  coisas.  O  fluido  cósmico  (ou  fluido  universal),  sendo  matéria
elementar básica, primitiva, suas transformações e modificações constituem a

inumerável  variedade  de  corpos  da  natureza.  Essas  transformações  e
modificações do princípio elementar do universo, assumem estados que variam

desde o estado fluídico ou etéreo (no plano espiritual), até a condensação ou
materialização (no plano físico).
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GENÉTICA, ALÉM DA
BIOLOGIA

A vinda de Jesus à Terra, como homem, nós a consideramos como sendo o mais

importante  acontecimento  terreno.  Tamanho  e  tanto  foi  o  impacto  dessa
abençoada vinda que desde então - e para a eternidade - os homens dela vêm se

beneficiando.

Isso porque Jesus pode (pobremente de nossa parte) ser comparável a um farol

que de forma permanente ilumina corações,  mostrando-lhes como navegar e
dando-lhes, pelo exemplo, os meios de chegar a porto seguro: amando a Deus e

ao próximo.

A  fim  de  que  melhor  e  mais  proveitosa  fosse  essa  navegação,  o  sublime

Timoneiro  aguardou  que  por  dezoito  séculos  os  "alunos"  se  dispusessem  a
aprender,  apreender  e praticar suas lições.  Então,  aos  interessados,  deu-lhes

bússola segura para esse navegar - o Espiritismo.

Assim, embarcando numa viagem figurativa, temos que:

- A vida: é o mar;

- A rota: a evolução;

- A bússola: o Evangelho de Jesus!

- O Espírito: é o marinheiro a navegar;

- O barco: os diversos corpos físicos (reencarnação);

- Atividade principal a bordo: auto-reforma;

- O combustível: a fé raciocinada;

- O destino: a felicidade!

Decorridos dois milênios, um outro acontecimento altamente impactante vem
modificando todo o panorama da vida física humana: a genética!

Refletimos que uma coisa tem tudo a ver com a outra. A preparação espiritual
do homem, de que cuida a moral cristã, talvez tenha sido o vestibular para que

ele,  melhorado,  tenha  acesso  a  uma  sonhada  qualidade  de  vida:  doenças
curadas; ou ausentes!
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Para nós, é isso mesmo: primeiro, o homem foi orientado moralmente; a seguir,
foi contemplado com a possibilidade de manipular mecanismos da vida física.

Sem fazer jogo de palavras, estamos armando uma equação, onde o numerador
é  a  ética,  compreendida  como  aprovação  da  consciência,  e  o  denominador,

utilização dos avanços científicos - em particular os da biotecnologia.

A eliminação da dor física neste mundo, pela Ciência, será conseqüência de um

comportamento humano coletivamente fraternal, daí também se inferindo que
os  perispíritos,  indivíduo  a  indivíduo,  filtraram  a  densidade  terrena,  com

exclusão  de  todo  e  qualquer  ato  prejudicial  a  quem  quer  que  fosse.  (Um
pequeno exemplo desses filtros: quando ocorrer a eliminação mundial de armas

... ).

Ora,  sendo o perispírito o notável  molde para o corpo físico,  estando aquele

depurado, os reflexos neste serão decorrência natural. Assim preconiza a Lei de
Ação e Reação.

A  esse  futuro,  sublime  esperança  do  nosso  presente,  devemos  incorporar
igualmente a possibilidade do avanço da genética na investigação das causas

espirituais das doenças, tornando a maioria dos profissionais da saúde humana
em "médicos-médiuns".

Por  que  investigar  as  causas  espirituais?  Porque  quaisquer  atos  ou
pensamentos  nossos  ficam  instantaneamente  registrados  em  um

transcendental  arquivo,  localizado  nas  camadas  mais  profundas  do
inconsciente, gerando crédito ou débito em nosso patrimônio moral.

É  assim  que  são  formadas  as  chamadas  "matrizes  psíquicas",  plenamente
visíveis no perispírito, que qual espelho reflete o que vai pelas nossas almas ...

De  antemão,  queremos  deixar  bem  patente  que  algumas  variantes  da
Biotecnologia - clonagem humana, em particular - não têm ainda aquele aval

espírita de diferentes Espíritos que Kardec preconiza quanto à universalidade e
autoridade da Doutrina dos Espíritos.

Por isso, os resultados das nossas pesquisas não contêm afirmações definitivas,
mas sim, ilaçôes, reflexôes, hipóteses de trabalho.
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O assunto tratado nesta obra é ciência de ponta e nem mesmo os consagrados
pesquisadores aventuram-se a dar a última palavra em qualquer item.

Aqui,  organizamos  em  capítulos,  com  as  respectivas  respostas,  as  várias
questões que vêm sendo formuladas, não só pela mídia, mas principalmente por

vários  grupos  e  pessoas  amigas  que  nos  endereçaram  perguntas  sobre
clonagem, genética etc.

Sem  citarmos  muitos  outros  Espíritos  amigos,  relembremos  o  que  Kardec
deixou  registrado  em  suas  anotações,  que  foram  publicadas  em  "Obras

Póstumas", cap."Manifestações dos Espíritos", § 1°, n° 12:

"  (.  ..  )  o  perispírito  desempenha  importante  papel  em todos  os  fenômenos

psicológicos  e,  até  certo  ponto,  nos  fenômenos  fisiológicos  e  patológicos.
Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na

economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se
lhes patentearão. As causas de muitas moléstias serão a esse tempo descobertas

e encontrados poderosos meios de combatê-las."

Por isso é que acreditamos que a genética é bênção divina, aportando na Terra.

As expectativas de um mundo sem doenças é esperança na qual cremos 100%.

Sinônimo,  sim,  de  um  abençoado  prosseguimento  rumo  à  regeneração

planetária!

OBS: Nas respostas, deliberadamente foram feitas três repetições das seguintes

proposições:

-Fôrma e forma: fôrma é o perispírito que age como matriz para o modelo do

corpo físico; forma é o corpo físico, modelado pelo perispírito.

-Médicos-médiuns: esperança de que no futuro assim sejam os profissionais da

Medicina (aptos a diagnosticar origem espiritual das doenças)

-Utilização de células-tronco: só para clonagem terapêutica e com material do

próprio  paciente  jamais  de  origem  embrionária 

Eurípedes Kuhl
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HÁ MUITAS
MORADAS NA

CASA DE MEU
PAI

01 - PODE-SE CONCEBER A VIDA EM OUTROS PLANETAS?

RESP.:  Os  Espíritos  afirmam  e a  razão endossa  a  idéia  de que  os  diferentes
mundos que circulam no espaço são habitados,  a exemplo do que ocorre na

Terra.

02 - A QUE JESUS SE REFERIA QUANDO AFIRMOU "HÁ MUITAS MORADAS NA

CASA DE MEU PAI"?

RESP.  Jesus  Cristo  definiu esses  mundos como sendo outras  tantas  moradas

para o Espírito em sua escalada evolutiva rumo à perfeição. A casa do Pai é o
Universo todo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço

infinito, oferecendo aos Espíritos estações apropriadas ao cumprimento de um
prolongado processo evolutivo.

03 - COMO A DOUTRINA ESPÍRITA CLASSIFICA OS MUNDOS, QUANTO ÀS SUAS
CATEGORIAS EVOLUTIVAS?

RESP.:  A  Doutrina  Espírita  segue  a  classificação  feita  pelos  Espíritos
estabelecendo  uma  escala  com  cinco  categorias  distintas:  1ª  -  MUNDO

PRIMITIVO:  onde  se  verificam  as  primeiras  encarnações;  2ª  -  MUNDO  DE
EXPIAÇÕES E PROVAS: onde o mal predomina; 3ª - MUNDO DE REGENERAÇÃO:

onde as almas que tem algo a expiar adquirem forças, repousam das fadigas da
luta; 4ª - MUNDOS FELIZES: onde o bem predomina sobre o mal; 5ª - MUNDOS

DIVINOS OU CELESTES:  onde moram os Espíritos  purificados e o bem reina
plenamente.

04 - EM QUE ESTÁGIO ENCONTRA-SE NOSSO PLANETA, E POR QUE ESPÍRITOS
MAIS ADIANTADOS AQUI REENCARNAM?

RESP.:  A Terra está situada na faixa  dos mundos de expiações e provas nela
ainda predominando o mal; entretanto, afirmam os Espíritos que, futuramente,
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ela ascenderá à categoria de MUNDO DE REGENERAÇÃO. Espíritos que habitam
os mundos mais adiantados podem reencarnar na Terra para o desempenho de

determinadas missões.

IDÉIAS
INATAS

1 - O QUE SÃO IDÉIAS INATAS?

RESP.: O Espírito evolui incessantemente e em cada encarnação acumula uma
parcela  considerável  de  novos  conhecimentos,  quando renasce  em  um  novo

corpo,  mantêm  de  forma  inata,  muito  daquilo  que  aprendeu  em  existências
precedentes.  O Espírito encarnado conserva algum traço das percepções que

teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências sucessivas? - Resta-lhe
uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos idéias inatas.

2 - COMO SE EXPLICA A PRECOCIDADE DE ALGUMAS CRIANÇAS?

RESP.: É notória também a existência de crianças precoces que desde a mais

tenra  idade  manejam  instrumentos  musicais,  tornando-se  exímias  artistas,
matemáticos  ou  portadores  de  uma  tendência  para  determinada  arte,

conhecimentos esses que somente seriam admissíveis quando adultos.

3 - COMO A DOUTRINA ESPÍRITA ENCARA OS CHAMADOS GÊNIOS?

RESP.:  Que simplesmente é um Espírito "já evoluído".  Se ele estiver na tenra
idade está fazendo uso das idéias inatas. Já evoluído em uma determinada área

ou seja desenvolvido determinada faculdade.

4 - O ESPÍRITO ENCARNADO CONSERVA ALGUM TRAÇO DAS PERCEPÇÕES QUE

TEVE  E  DOS  CONHECIMENTOS  QUE  ADQUIRIU  NAS  EXISTÊNCIAS
ANTERIORES?

RESP.: Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos idéias inatas.

5 - A TEORIA DAS IDÉIAS INATAS NÃO ENTÃO QUIMÉRICA?

RESP.:  Não;  pois  os  conhecimentos  adquiridos  em  cada  existência  não  se
perdem; o Espírito, liberto da matéria, sempre se recorda. Durante a encarnação

pode  esquecê-los  em  parte,  momentaneamente,  mas  a  intuição  que  lhe  fica
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ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova
existência, o Espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na

precedente.

6 - DEVE ENTÃO UMA GRANDE ENTRE DUAS EXISTÊNCIAS SUCESSIVAS?

RESP.:  Nem sempre tão grande como podias  pensar,  porque as posições  são
quase  sempre  muito  diferentes,  e  no  intervalo  de  ambas  o  Espírito  pode

progredir.

7 - QUAL É A ORIGEM DAS FACULDADES EXTRAORDINÁRIAS DOS INDIVÍDUOS

QUE, SEM ESTUDO PRÉVIO, PARECEM TER A INTUIÇÃO DE CERTOS COMO AS
LÍNGUAS, O CÁLCULO ETC..?

RESP.:  Lembrança  do  passado;  progresso  anterior  da  alma,  mas  do  que  ela
mesma  não  tem  consciência.  De  onde  queres  que  elas  venham?  Os  corpos

mudam, mas o Espírito não muda, embora troque a vestimenta.

8 - COM A MUDANÇA DOS CORPOS, PODEM PERDER-SE CERTAS FACULDADES

INTELECTUAIS,  DEIXANDO-SE  DE  TER,  POR  EXEMPLO,  O  GOSTO  PELAS
ARTES?

RESP.: Sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal.
Uma faculdade pode, também, ficar adormecida durante uma existência, porque

o  Espírito  quer  exercer  outra,  que  não  se  relacione  com  ela.  Nesse  caso,
permanece em estado latente, para reaparecer mais tarde.

9 - É A UMA LEMBRANÇA RETROSPECTIVA QUE DEVE O HOMEM, MESMO NO
ESTADO DE SELVAGEM, O SENTIMENTO INSTINTIVO DA EXISTÊNCIA DE DEUS

E PRESSENTIMENTO DA VIDA FUTURA?

RESP.:  É  uma  lembrança  que ele  conserva  daquilo  que sabia  como Espírito,

antes de encarnar; mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento.

10 - É À MESMA LEMBRANÇA QUE SE DEVEM CERTAS CRENÇAS RESPECTIVAS

À DOUTRINA ESPÍRITA ENCONTRADAS EM TODOS OS POVOS?

RESP.: Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos

por toda parte,  e é esta uma prova da sua veracidade. O Espírito encarnado,
conservando a intuição do seu estado de Espírito, tem a consciência instintiva
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do mundo invisível.  Mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos,  e a
ignorância mistura a ela a superstição.

11  -  O  PRESSENTIMENTO  É  SEMPRE  UMA  ADVERTÊNCIA  DO  ESPÍRITO
PROTETOR?

RESP.:  O  pressentimento  é conselho íntimo e  oculto  de  um Espírito  que  vos
deseja o bem. É também a intuição da escolha da escolha anterior: é a voz do

instinto. O Espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais
da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas

têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro
íntimo,  e essa  impressão,  que é a  voz do instinto,  desperta  quando chega o

momento, tornando-se pressentimento.

12 - OS PRESSENTIMENTOS E A VOZ DO INSTINTO TÊM SEMPRE QUALQUER

COISA DE VAGO; NA INCERTEZA,O QUE DEVEMOS FAZER?

RESP.: Quando estás em dúvida, invoca o teu bom Espírito, ou ora a Deus, nosso

soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós.

13 - AS ADVERTÊNCIAS DE NOSSOS ESPÍRITOS PROTETORES TÊM POR ÚNICO

OBJETO A CONDUTA MORAL, OU TAMBÉM A CONDUTA QUE DEVEMOS TER EM
RELAÇÃO ÀS COISAS DA VIDA PRIVADA?

RESP.:  Tudo, eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível;  mas
frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes

por vossa culpa.

 

IDIOTIA,

LOUCURA
1 - QUAL A CAUSA ESPIRITUAL DA LOUCURA?

RESP.:  De acordo com a Doutrina  Espírita  deve-se  esclarecer  que as  causas,

tanto da idiotia quanto da loucura, vão além de questões meramente físicas,
patológicas, são, por princípio, o reflexo da Lei de Causa e Efeito. Portadoresde

tais anomalias, esses Espíritos são aqueles que se comprometeram moralmente
em vidas pretéritas e que agora sofrem as consequências de seus desvios, por
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absoluta  impossibilidade  de  se  manifestarem  através  de  seus  órgãos  mal
formados.

2 - QUAIS SÃO AS CAUSAS MATERIAIS DA LOUCURA E DA IDIOTIA?

RESP.:  Há  casos  de  Espíritos  dotados  de  qualidades  intelectuais,  mas  que

renascem em corpos, cujos órgãos, poucos desenvolvidos ou atrofiados, limitam
as suas faculdades: é o caso da idiotia e da loucura. São esses casos, tanto de

idiotia  como  de  loucura,  classificados  pela  medicina  como  anomalias
patogênicas  do  cérebro,  podendo  ter  como  causa  orgânica  o  traumatismo

crâniano, meningite,  entre outros.  No caso de idiotia,  existe uma inibição do
cérebro, causada por lesões ou estímulos acima de sua capacidade de absorção.

3  -  PODE  HAVER  CASOS  DE  LOUCURA  SEM  QUE  HAJA  NECESSARIAMENTE
LESÕES CORPORAIS?

RESP.:  Importa  considerar  ainda  que segundo o Dr.  Bezerra  de Menezes,  no
livro: A Loucura sob novo Prisma, existem casos de desequilíbrio, sem que haja

necessariamente causas materiais,  ou seja  lesões nos órgãos,  ou no cérebro.
Aqui  a  Doutrina  Espírita  pode  explicar,  pois  trata-se  de  atuação  fluídica  de

Espíritos  desencarnados  sobre  a  mente  do  Espírito  encarnado.  Esses  casos
caracterizam-se por uma das formas de obsessão.

4 - A OPINIÃO DE QUE OS CRETINOS E OS IDIOTAS TERIAM UMA ALMA DE
NATUREZA INFERIOR TEM FUNDAMENTO?

RESP.:  Não.  Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do
que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se

comunicar, como o mudo sofre por não poder falar.

5 -  QUAL É O OBJETIVO DA PROVIDÊNCIA,  AO CRIAR SERES DESGRAÇADOS

COMO OS CRETINOS E OS IDIOTAS?

RESP.:  São  os  Espíritos  em  punição  que  vivem  em  corpos  de  idiotas.  Esses

Espíritos  sofrem  com  o  constrangimento  a  que  estão  sujeitos  e  pela
impossibilidade de manifestar-se por intermédio de órgãos não desenvolvidos

ou defeituosos.

6 - ENTÃO NÃO É EXATO DIZER QUE OS ÓRGÃOS NÃO EXERCEM INFLUÊNCIA

SOBRE AS FACULDADES?
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RESP.: Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem e
muito  grande,  sobre  a  manifestação  das  faculdades,  mas  não  produzem  as

faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico, com um mau instrumento, não
fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico.

7 - QUAL O MÉRITO DA EXISTÊNCIA PARA SERES QUE, COMO OS IDIOTASE OS
CRETINOS,  NÃO  PODENDO  FAZER  O  BEM  NEM  O  MAL,  NÃO  PODEM

PROGREDIR?

RESP.: É uma expiação, imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades;

é um tempo de suspensão.

8 - UM CORPO IDIOTA PODE ENTÃO ENCERRAR UM ESPÍRITO QUE TIVESSE

ANIMADO UM HOMEM DE GÊNIO NUMA EXISTÊNCIA PROCEDENTE?

RESP.: Sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça, quando dele se abusa.

9 - O IDIOTA, NO ESTADO DE ESPÍRITO, TEM CONSCIÊNCIA DO SEU ESTADO
MENTAL?

RESP.: Sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que embaraçam
o seu desenvolvimento são uma provae uma expiação.

10 - QUAL É A SITUAÇÃO NA LOUCURA?

RESP.: O Espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e

exerce diretamente a sua ação sobre a matéria; mas encarnado, encontra-se em
condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer senão com a

ajuda  de  órgãos  especiais.  Que  uma  parte  ou  conjunto  desses  órgãos  ficam
interrompidas. Se ele perde os olhos, fica cego; sem os ouvidos, fica surdo, etc..

Imagina agora se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade for
parcial ou inteiramente atacado ou modificado, e fácil te será compreender que

o Espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve
entrar  numa  perturbação  de  que,  por  si  mesmo  e  no  seu  foro  íntimo,  tem

perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter.

11 - É ENTÃO SEMPRE O CORPO E NÃO O ESPÍRITO O DESORGANIZADO?

RESP.: Sim; mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o
Espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida, e que o

Espírito  pode  encontrar-se  momentaneamente  impressionado pela  alteração
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dos  órgãos  pelos  quais  se  manifesta  e  recebe  as  suas  impressões.  Pode
acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos

mesmos atos acabe por exercer sobre o Espírito uma influência da qual ele não
se livrará senão depois da sua completa separação de toda impressão material.

12  -  QUAL  A  RAZÃO  POR  QUE  A  LOUCURA  LEVA  ALGUMAS  VEZES  AO
SUICÍDIO?

RESP.:  O  Espírito  sofre  pelo  constrangimento  a  que  está  submetido  e  pela
impotência  de  manifestar-se  livremente.  Por  isso,  busca  libertar-se  por

intermédio da morte.

13 -  APÓS A MORTE,O ESPÍRITO SE RESSENTE DA PERTURBAÇÃO DE SUAS

FACULDADES?

RESP.:  Ele  pode  ressentir-se  durante  algum  tempo,  até  que  esteja

completamente  desligado  da  matéria,  como  o  homem  que,  ao  acordar,  se
ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara.

14  -  COMO  A  ALTERAÇÃO  DO  CÉREBRO PODE  REAGIR  SOBRE  O  ESPÍRITO
APÓS A MORTE?

RESP.:  É  uma  lembrança.  Um  peso  oprime  o  Espírito,  e  como  ele  não  teve
consciência  de tudo o que se passou durantea sua loucura, é necessário um

certo tempo pra que se ponha ao corrente. É por isso que, quanto mais tenha
durado  a  loucura,  durante  a  vida,  mais  longamente  durará  a  tortura,  o

constrangimento, após a morte. O Espírito desligado do corpo se ressente por
algum tempo da impressão dos seus ligamentos.

15 - A LOUCURA É SEMPRE UMA PROVA?

RESP.: O desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa

realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito
escabroso  e  desconhecido  pode,  igualmente,  constituir  uma  resultante  da

imprevidência  de hoje,  no  presente que passa,  fazendo necessária,  acima de
todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância.

16 - A ALUCINAÇÃO É FENÔMENO DO CÉREBRO OU DO ESPÍRITO?

RESP.:  A  alucinação é  sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual,  mas

pode nascer de perturbações estritamente orgânicas, que se façam reflexas no
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aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos, por onde o espírito se
manifesta.

IMUNOLOGIA

1) As características imunológicas de cada ser refletem, no corpo material, as
particularidades dos Espíritos?

A vida, sem dúvida, é resultado da Mente Divina, que tudo gerou.

Da mesma forma, o Espírito é o agente causador de todas as ocorrências em

torno  de  si  mesmo.  A  cada  ação  praticada  corresponde-lhe  uma  reação
equivalente. Cultivando idéias enobrecedoras sintoniza com o Princípio Vital e

robustece-se, ampliando a sua capacidade de qualificação, de aprimoramento,
de desenvolvimento dos valores que guarda, latentes. Quando, porém, se deixa

enlear  nos  tormentosos  pensamentos,  elabora  forças  destrutivas  que  lhe
perturbam a harmonia, levando-o a estados enfermiços, degenerativos.

A  psiconeuroimunologia  demonstra  que,  através  das  fixações  positivas,
otimistas, joviais, o organismo elabora substâncias defensivas, que provêem das

fontes vitais do pensamento, produzindo imunoglobulina salivar A (sIgA), com
possibilidade de prevenir várias infecções, pela capacidade que possuem essas

concentrações protetoras de defenderem o organismo. Quanto mais elevados os
sentimentos e as aspirações do indivíduo que cultiva a alegria de viver e o bem,

mais expressivos se apresentam os níveis dessa referida enzima.

Quando seja  possível  ao ser  humano desenvolver  esse mecanismo de forma

consciente, trabalhando-se interiormente, é óbvio que mais se equipará para o
enfrentamento  com  os  agentes  destrutivos  e  perturbadores  da  existência

corpórea.

Desse modo, não resta qualquer dúvida quanto às características imunológicas

de cada ser, que refletem as condições evolutivas do Espírito que é. 
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INDULGÊNCIA

1 - QUAIS SÃO OS MOTIVOS PARA SE TER INDULGÊNCIA COM OS INIMIGOS?

RESP.:  Vários  são  os  motivos  para  se  ter  indulgência  com  os  inimigos.

Primeiramente,  porque o perdão tem o efeito moral de libertar os seres que
permanecem por vezes longo tempo imantados um ao outro, pelo sentimento

de ódio e vingança. Perdoar consiste em fazer uma concessão, por amor, o que
demonstra  a verdadeira  grandeza de alma um verdadeiro  gesto de caridade

moral.

 

INTERVENÇÃO

DOS ESPÍRITOS no
Mundo Corpóreo

1 - OS ESPÍRITOS INFLUENCIAM NOSSA VIDA?

RESP.: Sempre teremos uma multidão de Espíritos ao nosso redor, que nos vêem
e conhecem os nossos pensamentos. Sua influência sobre nós, portanto, é maior

do que podemos supor e muito frequentemente são eles que nos dirigem.

2 - DE QUE FORMA OS ESPÍRITOS PODEM NOS CAUSAR ALGUM MAL?

RESP.: Os Espíritos ficam a nos sugerir pensamentos positivos ou negativos, mas
nós somos senhores de nossa vontade. As sugestões nos vem a mente atraídos

pelos nossos desejos e pensamentos pois a tentações estão no nosso íntimo.

3 - O QUE SÃO AS NOSSAS TENTAÇÕES?

RESP.: As tentações que abrigamos no mundo psíquico são o mal que ainda não
conseguimos  eliminar;  são  nossos  maus  hábitos,  nossos  vícios,  nossas

concepções errôneas, que muitas vezes nos fazem agir em sentido contrário ao
que gostaríamos.

4 - O QUE SÃO ANJOS DA GUARDA, SEGUNDO O ESPIRITISMO?

RESP.:  Em  todos  os  tempos,  os  seres  humanos  sempre  pressentiram  a

permanente atuação desses  Espíritos - os anjos da guarda - que então eram
considerados supranormais, até que o advento da Doutrina Espírita, tudo ficou
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esclarecido.  Não se trata  de seres  à parte da criação,  mas de entidades  que
assumem,  como  missão,  o  compromisso  de  nos  assistir  e  velar  por  nós  na

existência terrena, aconselhando-nos sem afetar o nosso livre-arbítrio, guiando
assim  nossos  passos.  Eles  sentem-se  satisfeitos  quando  acatamos  suas

sugestões  e  repelimos  o  mal,  e  ficam  ressentidos  quando  preferimos  dar
guarida às sugestões de Espíritos inferiores.

5  -  O  QUE  SE  ENTENDE  POR  ESPÍRITOS  PROTETORES,  FAMILIARES  E
SIMPÁTICOS?

RESP.:  Alguns  Espíritos  ligam-se a  uma determinada família,  cujos  membros
estão unidos pela afeição, passando então a ser Espíritos familiares. Eles têm

afeição e se unem a essas pessoas por laços mais ou menos duráveis com o fim
de  lhes  serem  úteis,  dentro  de suas  limitações.  São  bons,  porém,  por  vezes

pouco adiantados e só atuam por ordem ou permissão dos Espíritos Protetores.
Espíritos simpáticos são aqueles que sentem-se atraídos para o nosso lado por

afeições particulares e ainda por uma certa similitude de gostos e sentimentos
tanto para o bem como para o mal. De modo geral, a duração de suas relações é

quase sempre subordinada às circunstâncias.

6  -  OS  ESPÍRITOS  PROTETORES  PODEM  INTERFERIR  EM  NOSSO  LIVRE-

ARBÍTRIO?

RESP.:  Todos  os  indivíduos  deveriam  procurar  sentir  a  amiga  e  respeitável

presença dos Espíritos Protetores, sem com isso desrespeitar o limite que existe
entre  eles,  pois  não lhes  é  permitido interferir  nas  atividades e decisões do

homem.  A  ação  dos  Espíritos  que  vos  querem  bem  é  sempre  regulada  de
maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivésseis responsabilidades

não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus.

7 - O PRESSENTIMENTO É SEMPRE UMA ADVERTÊNCIA?

RESP.:  Sim.  1  -  No  mínimo  um  lembrete.  É  um  chamado  à  razão.  O
pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos deseja o

bem. 2 - É também a instrução da escolha anterior, é a vez do instinto. Cabe aqui
salientar que por INTUIÇÃO entende-se a visão anterior do próprio sujeito, por

INSPIRAÇÃO entende-se pensamentos de terceiros que lhe são sugeridos.
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8  -  COMO O  ESPÍRITO  PROTETOR  PROCURA  EVITAR  QUE  SEU  PROTEGIDO
FAÇA ALGO QUE LHE SEJA PREJUDICIAL?

RESP.:  O  Espírito  Protetor  que  assiste  o  encarnado,  nos  momentos  mais
importantes  de  sua  vida  adverte-o,  para  evitar  que  faça  algo  que  lhe  seja

prejudicial. Essas advertências referem-se tanto a questões de natureza moral
quanto às de natureza material, pois, o Espírito Protetor objetiva sempre fazer

com que tudo corra bem para que o homem possa vencer suas provas.

9 - COMO NOS MANTER RECEPTIVOS ÀS INSPIRAÇÕES QUE RECEBEMOS DOS

ESPÍRITOS PROTETORES E FAMILIARES?

RESP.: Quantas vezes o indivíduo lamenta não ter ouvido a voz da consciência,

pois se o tivesse feito, sua situação seria bem diferente ou bem melhor, porisso é
muito importante que se mantenha vigilante no tocante às inspirações que lhe

são sugeridas pelo Espírito Protetor ou por Espíritos Simpáticos. Muitas vezes,
quando o homem não obedece à  voz da consciência,  os  Espíritos  protetores

procuram  influenciar  outras  pessoas  de  sua  amizade,  para  que  lhe  dêem
conselhos salutares, de forma incisiva, objetivando sempre o seu bem.

10 - EXISTEM "PACTOS" PARA A DOUTRINA ESPÍRITA?

RESP.: Não existem, verdadeiramente,  pactos,  pois estes consistem em se dar

algo, obtendo determinada coisa em troca. O que existe de fato, são pessoas de
má  natureza,  que  simpatizam-se com Espíritos  inferiores.  Na  verdade,  pode

acontecer  de  uma  pessoa  que  não  se  simpatiza  com  o  vizinho  e  deseja
prejudicá-lo, chamar por Espíritos inferiores,  os quais identificam-se com ela

pelo desejo de praticar o mal. No entanto, este não significa que o vizinho não
possa  livrar-se  deles  por  meio  de  bons  pensamentos,  de  preces  e  de  uma

vontade resoluta.

11 - COMO EXPLICAR O CHAMADO "PODER OCULTO"?

RESP.: A crença de que alguém possa ser dotado de poderes mágicos deve ser
excluída  da  mente  de  pessoas  sensatas.  Somente  aqueles  que  são

supersticiosos, ou ignorantes das leis da natureza, podem admitir a existência
de  criaturas  com  poderes  sobrenaturais.  Tais  poderes,  portanto,  referem-se

simplesmente à ação natural dos fluidos magnéticos, cuja intensidade varia não



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

só de indivíduo para indivíduo, mas principalmente da condição moral de cada
um.

12 - PODE O SUPOSTO PODER DE UM TALISMÃ ATRAIR UM ESPÍRITO?

RESP.: No entanto, aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que se chama

poder  de  um  talismã,  pode,  por  essa  mesma  confiança,  atrair  um  Espírito,
porque então é o, pensamento que age: o talismã é um signo que ajuda a dirigir

o pensamento. Neste caso, a natureza do Espírito atraído depende da pureza da
intenção e da elevação de pensamentos. No entanto, qualquer que seja o caso,

esse tipo de crença indica estreiteza de idéias, que podem dar azo a Espíritos
imperfeitos e zombeteiros.

13 - TODOS OS ESPÍRITOS TRABALHAM PELA HARMONIA DO UNIVERSO?

RESP.:  Todos  os  Espíritos  de  certa  forma  contribuem  para  a  harmonia  do

Universo. É assim que também a vida espírita é uma ocupação contínua, mas
nada tem de penosa como a da Terra, pois, está sujeita a fadiga corpórea nem as

angústias da necessidade.

14 - QUAIS AS OCUPAÇÕES DOS ESPÍRITOS EVOLUÍDOS?

RESP.: Os Espíritos de maior evolução que já atingiram a perfeição espiritual,
não ficam na ociosidade,  o que seria  para eles  um verdadeiro suplício.  Suas

ocupações consistem em, ao vivenciar em si mesmos as leis de Deus, transmití-
las  por  todo o Universo e velar  por sua execução.  Eles  são  encarregados de

dirigir,  nos  diversos  setores  evolutivos  do  gênero  humano  nas  tarefas
específicas  que  objetivam  contribuir  para  o  trabalho,  tarefa  grandiosa  de

impulsionar o progresso.

15 - COMO SE CARACTERIZAM OS ESPÍRITOS MISSIONÁRIOS?

RESP.: Amar e servir são as diretrizes do Espírito que anseia alçar vôo para a
perfeição.  Dividindo  a  felicidade com outros,  o  Espírito  que se  compraz  em

servir  a  Deus vivencia  uma alegria  e um bem-estar indefinível.  É  assim que
muitos Espíritos têm missões a cumprir,  as quais realizam-se tanto no plano

espiritual  quanto no plano material.  No caso dos Espíritos  encarnados estes
podem servir de instrumento a um Espírito para executar uma coisa útil, por

exemplo, um Espírito julga que seria bom escrever um livro que ele escreveria
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se  tivesse  encarnado;  procura  o  escritor  mais  apto  a  compreender  o  seu
pensamento e a executá-lo: dá-lhe então a idéia e o dirige na execução.

16 - OS ESPÍRITOS VÊEM TUDO O QUE FAZEMOS?

RESP.: Podem vê-lo, pois estais incessantemente rodeados por eles. Mas cada

um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam
das que não lhes interessam.

17  -  OS  ESPÍRITOS  PODEM  CONHECER  OS  NOSSOS  PENSAMENTOS  MAIS
SECRETOS?

RESP.: Conhecem, muitas vezes, aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos;
nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles.

18 - ASSIM SENDO, PARECERIA MAIS FÁCIL OCULTAR-SE UMA COISA A UMA
PESSOA VIVA, POIS NÃO O PODEMOS FAZER A ESSA MESMA PESSOA DEPOIS

DE MORTA?

RESP.: Certamente, pois quando vos julgais bem escondido, tendes muitas vezes

ao vosso lado uma multidão de Espíritos que vos vêem.

19 - QUE PENSAM DE NÓS OS ESPÍRITOS QUE ESTÃO AO NOSSO REDOR E NOS

OBSERVAM?

RESP.: Isso depende. Os Espíritos levianos riem das pequenas traquinices que

vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os Espíritos sérios lamentam as
vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar.

20 - OS ESPÍRITOS INFLUEM SOBRE OS NOSSOS PENSAMENTOS E AS NOSSAS
AÇÕES?

RESP.: Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito
frequentemente são eles que vos dirigem.

21 - TEMOS PENSAMENTOS PRÓPRIOS E OUTROS QUE NOS SÃO SUGERIDOS?

RESP.:  Vossa  alma  é  um  Espírito  que  pensa;  não  ignorais  que  muitos

pensamentos  vos  ocorrem,  a  um  só  tempo,  sobre  o  mesmo  assunto  e
frequentemente bastante contraditórios.  Pois bem: nesse conjunto há sempre

os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em
vós duas idéias que se combatem.
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22 - COMO DISTINGUIR OS NOSSOS PRÓPRIOS PENSAMENTOS DOS QUE NOS
SÃO SUGERIDOS?

RESP.: Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os
pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso.

De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente
útil não o saberdes: o homem age mais livremente; se decidir pelo bem, o fará

de melhor vontade; se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior.

23 - OS HOMENS DE INTELIGÊNCIA E DE GÊNIO TIRAM SEMPRE SUAS IDÉIAS

DE SI MESMOS?

RESP.:  Algumas  vezes  as  idéias  surgem  de  seu  próprio  Espírito,  mas

frequentemente lhe são sugeridas por outros Espíritos, que os julgam capazes
de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em

si  mesmos,  apelam  para  a  inspiração;  é  uma  evocação  que  fazem,  sem  o
suspeitar.

Se  fosse  útil  que  pudéssemos  distinguir  claramente  os  nossos  próprios
pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de

fazê-lo,  como  nos  deus  o  de  distinguir  o  dia  e  a  noite.  Quando  uma  coisa
permanece vaga é que assim deve ser para o nosso bem.

24 - DIZ-SE ALGUMAS VEZES QUE O PRIMEIRO IMPULSO É SEMPRE BOM; ISTO
É EXATO?

RESP.:  Pode ser  bom ou  mau,  segundo  a  natureza  do  Espírito  encarnado.  É
sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações.

25 - COMO DISTINGUIR SE UM PENSAMENTO SUGERIDO VEM DE UM BOM OU
DE UM MAU ESPÍRITO?

RESP.: Examinai-o: os bons Espíritos não aconselham senão o bem; cabe a vós
distinguir.

26 - COM QUE FIM OS ESPÍRITOS IMPERFEITOS NOS INDUZEM AO MAL?

RESP.: Para vos fazer sofrer como eles.

27 - ISSO LHES DIMINUI OS SOFRIMENTOS?

RESP.: Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes.
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28 - QUE ESPÉCIE DE SOFRIMENTOS QUEREM FAZER-NOS PROVAR?

RESP.: Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de

Deus.

29 - POR QUE PERMITE DEUS QUE OS ESPÍRITOS NOS INCITEM AO MAL?

RESP.: Os Espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar
a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo Espírito, deves progredir na

ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao
bem. Nossa missão é a te pôr no bom caminho, e quando más influências agem

sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os Espíritos inferiores
vêm  em  teu  auxílio  no  mal,  quando  tens  a  vontade  de  o  cometer;  eles  não

podem ajudar-te  no mal,  senão quanto tu  desejas  o  mal.  Se  és  inclinado ao
assassínio,  pois  bem!  terás  uma  nuvem  de  Espíritos  que  entreterão  esse

pensamento em ti; mas também terás outros, que tratarão de influenciar para o
bem,  o  que  faz  que  se  reequilibre  a  balança  e  te  deixe  senhor  de  ti.

É Assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos
seguir, e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se

exercem sobre nós.

30  -  PODE  O HOMEM  SE  AFASTAR  DA INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS QUE  O

INCITAM AO MAL?

RESP.: Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os

atraem por seus pensamentos.

31  -  OS  ESPÍRITOS  CUJA  INFLUÊNCIA  É  NÃO  ACEITA  PELA  VONTADE  DO

HOMEM RENUNCIAM ÀS SUAS TENTATIVAS?

RESP.:  Que  queres  que  eles  façam? Quando nada  têm a  fazer,  abandonam  o

campo. Não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o
rato.

32  -  POR  QUE  MEIO  SE  PODE  NEUTRALIZAR  A  INFLUÊNCIA  DOS  MAUS
ESPÍRITOS?

RESP.: Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a
influência dos Espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre

vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos Espíritos que suscitam em vós os
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maus pensamentos,  que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más
paixões.  Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho,  porque eles

atacam na vossa fraqueza. Eis por que Jesus vos faz dizer na oração dominical:
"Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal".

33  -  OS  ESPÍRITOS  QUE  PROCURAM  INDUZIR-NOS  AO  MAL,  E  QUE  ASSIM
PÕEM  À  PROVA  A NOSSA  FIRMEZA  NO BEM,  RECEBERAM  A  MISSÃO DE O

FAZER, E SE É UMA MISSÃO QUE ELES CUMPREM, TERÃO RESPONSABILIDADE
NISSO?

RESP.: Nenhum Espírito recebe a missão de fazer o mal; quando ele o faz, é pela
sua própria vontade e,  portanto, terá  de sofrer as consequências.  Deus pode

deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repelí-lo.

34  -  QUANDO  EXPERIMENTAMOS  UM  SENTIMENTO  DE  ANGÚSTIA,  DE

ANSIEDADE  INDEFINÍVEL,  OU  DE  SATISFAÇÃO  INTERIOR  SEM  CAUSA
CONHECIDA, ISSO DECORRE UNICAMENTE DE UMA DISPOSIÇÃO FÍSICA?

RESP.: É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes
com os Espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono.

35  -  OS  ESPÍRITOS  QUE  DESEJAM  INCITAR-NOS  AO  MAL  LIMITAM-SE  A
APROVEITAR AS CIRCUNSTÂNCIAS?

RESP.:  Eles  aproveitam  a  circunstância,  mas  frequentemente  a  provocam,
empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Assim, por

exemplo,  um  homem  encontra  no  seu  caminho  uma  certa  quantia;  não
acrediteis que foram os Espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem

dar ao homem o pensamento de se dirigir àquela direção, e então lhe sugerem
apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono.

Acontece o mesmo em todas as outras tentações.

36 -  OS ESPÍRITOS EXERCEM INFLUÊNCIA SOBRE OS ACONTECIMENTOS DA

VIDA?

RESP.: Seguramente, pois que te aconselham.

37  -  EXERCEM  ESSA  INFLUÊNCIA  DE  OUTRA  MANEIRA,  ALÉM  DOS
PENSAMENTOS QUE SUGEREM, OU SEJA, TÊM UMA AÇÃO DIRETA SOBRE A

REALIZAÇÃO DAS COISAS?
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RESP.: Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais.

38  -  TENDO  OS  ESPÍRITOS  AÇÃO  SOBRE  A  MATÉRIA,  PODEM  PROVOCAR

CERTOS  EFEITOS  COM  O  FIM  DE  PRODUZIR  UM  ACONTECIMENTO?  POR
EXEMPLO, UM HOMEM DE PERECER: SOBE ENTÃO EM UMA ESCADA, ESTA SE

QUEBRA  E  ELE  MORRE.  FORAM  OS  ESPÍRITOS  QUE  FIZERAM  QUEBRAR  A
ESCADA, PARA QUE SE CUMPRA O DESTINO DESSE HOMEM?

RESP.: É bem verdade que os Espíritos têm influência sobre a matéria, mas para
o cumprimento das leis da Natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em

determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No
exemplo  que  citas,  a  escada  se  quebra  porque  está  carunchada  ou  não  era

bastante forte para suportar o peso do homem; se estivesse no destino desse
homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na

escada que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um
motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso.

39  -  TOMEMOS  OUTRO  EXEMPLO,  NO  QUAL  NÃO  INTERVENHA  O  ESTADO
NATURAL DA MATÉRIA. UM HOMEM DEVE MORRER DE RAIO:  ESCONDE-SE

EMBAIXO  DE  UMA  ÁRVORE,  O  RAIO  ESTALA  E  ELE  MORRE.  OS  ESPÍRITOS
PODERIAM TER PROVOCADO O RAIO, DIRIGINDO- SOBRE ELE?

RESP.:  É ainda a mesma coisa.  O raio explodiu sobre aquela árvore,  naquele
momento, porque o fato estava nas leis da  Natureza.  Não foi dirigido para a

árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração
de se refugiar numa árvore, sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria

menos atingida, se o homem estivesse ou não sob ela.

40 -  UM HOMEM MAL INTENCIONADO DISPARA UM TIRO CONTRA OUTRO,

MAS O PROJÉTIL PASSA APENAS DE RASPÃO, SEM O ATINGIR. UM ESPÍRITO
BENFAZEJO PODE TER DESVIADO O TIRO?

RESP.: Se o indivíduo não deve ser atingido, o Espírito benfazejo lhe inspirará o
pensamento de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a

lhe perturbar a pontaria; porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha de
sua trajetória.

41  -  QUE  SE  DEVE  PENSAR  DAS  BALAS  ENCANTADAS,  A  QUE  SE  REFERM
ALGUMAS LENDAS E QUE ATINGEM FATALMENTE O ALVO?
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RESP.:  Pura imaginação; o homem gosta do maravilhoso e não se contempla
com as maravilhas da Natureza.

42 - OS ESPÍRITOS QUE DIRIGEM OS ACONTECIMENTOS DA VIDA PODEM SER
CONTRARIADOS POR ESPÍRITOS QUE TENHAM DESEJOS EM CONTRÁRIO?

RESP.: O que Deus quer deve acontecer, se há retardamento ou empecilho, é por
sua vontade.

43 - OS ESPÍRITOS LEVIANOS E BRINCALHÕES NÃO PODEM PROVOCAR ESSES
PEQUENOS  EMBARAÇOS  QUE  SE  ANTEPÕEM  AOS  NOSSOS  PROJETOS  E

TRANSTORNAR  AS  NOSSAS  PREVISÕES?  EM  UMA  PALAVRA,  SÃO  ELES  OS
AUTORES DO QUE VULGARMENTE CHAMADOS OS PEQUENOS TRANSTORNOS

DA VIDA?

RESP.:  Eles  se  comprazem  nessas  traquinices,  que  são  provas  para  vós,

destinadas a exercitar a vossa paciência; mas se cansam, quando vêem que nada
conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas

as  vossas  frustrações,  das  quais  vós  sois  os  principais  autores,  pelo  vosso
estouvamento. Convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, é antes em

virtude do teu descuido do que por culpa dos Espíritos.

44 - OS ESPÍRITOS QUE PROVOCAM DISCÓRDIAS AGEM EM CONSEQUÊNCIA DE

ANIMOSIDADES PESSOAIS, OU ATACAM AO PRIMEIRO QUE ENCONTRAM, SEM
MOTIVO DETERMINADO, POR SIMPLES MALÍCIA?

RESP.: Por uma e outra coisa; às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta ou
em existência anterior, e que vos perseguem; de outras vezes, não há nenhum

motivo.

45 - O RANCOR DOS SERES QUE NOS FIZERAM MAL NA TERRA EXTINGUE-SE

COM A SUA VIDA CORPÓREA?

RESP.: Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas

vezes  também  vos  perseguem  com  o  seu  ódio,  se  Deus  o  permite,  para
continuar a vos experimentar.

46 - PODE-SE PÔR TERMO A ISSO, E POR QUE MEIO?
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RESP.:  Sim,  pode-se  orar  por  eles,  e  ao  se  lhes  retribuir  o  mal  com  o  bem
acabarão por compreender os seus erros. De resto,  se souberdes colocar-vos

acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram.

47 - OS ESPÍRITOS TÊM O PODER DE DESVIAR OS MALES DE CERTAS PESSOAS,

ATRAINDO PARA ELAS A PROSPERIDADE?

RESP.: Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos

desígnios da Providência; mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e
resignação.

48 - PODEM OS ESPÍRITOS FAZER QUE SE OBTENHAM OS DONS DA FORTUNA,
DESDE QUE SOLICITADOS NESSE SENTIDO?

RESP.: Às vezes, como prova, mas frequentemente se recusam, como se recusa a
uma criança um pedido inconsiderado.

49 - SÃO OS BONS OU OS MAUS ESPÍRITOS QUE CONCEDEM ESSES FAVORES?

RESP.: Uns e outros. Isso depende da intenção. Mas, em geral, são os Espíritos

que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer, nos
prazeres que a fortuna proporciona.

50  -  QUANDO  OS  OBSTÁCULOS  PARECEM  VIR  FATALMENTE  CONTRA  OS
NOSSOS PROJETOS, SERIA POR ISSO INFLUÊNCIA DE ALGUM ESPÍRITO?

RESP.: Algumas vezes são os Espíritos; outras vezes, e o mais frequente, é que
vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa

senda que não é a vossa, os Espíritos nada têm com isso; sois vós mesmos que
vos tornais o vosso mau gênio.

51 - QUANDO NOS ACONTECE ALGUMA COISA FELIZ, É AO NOSSO ESPÍRITO
PROTETOR QUE A DEVEMOS AGRADECER?

RESP.: Agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois
aos bons Espíritos, que foram os seus agentes.

52 - QUE ACONTECERIA SE ESQUECÊSSEMOS DE AGRADECER?

RESP.: O que acontece aos ingratos.

53 - HÁ ENTRETANTO MUITA GENTE QUE NÃO ORA NEM AGRADECE, E PARA
QUEM TUDO SAI BEM?
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RESP.:  Sim,  mas  é  necessário  ver  o  fim;  pagarão  bem  caro  essa  felicidade
passageira que não merecem, porque, quanto mais tenham recebido, mais terão

de restituir.

54 - OS GRANDES FENÔMENOS DA NATUREZA, ESSES QUE SE CONSIDERAM

COMO  PERTURBAÇÕES  DOS  ELEMENTOS,  SÃO  DEVIDOS  AS  CAUSAS
FORTUITAS OU TÊM, PELO CONTRÁRIO, UM FIM PROVIDENCIAL?

RESP.: Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus.

55 - ESSES FENÔMENOS SEMPRE VISAM AO HOMEM?

RESP.: Algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem,
mas  frequentemente  não  têm  outro  objetivo  que  o  restabelecimento  do

equilíbrio e da harmonia das forças físicas da Natureza.

56 - CONCEBEMOS PERFEITAMENTE QUE A VONTADE DE DEUS SEJA A CAUSA

PRIMÁRIA, NISSO COMO EM TODAS AS COISAS; MAS, COMO SABEMOS QUE OS
ESPÍRITOS PODEM AGIR SOBRE A MATÉRIA E QUE ELES SÃO OS AGENTES DA

VONTADE  DE  DEUS,  PERGUNTAMOS  SE  ALGUNS  DENTRE  ELES  NÃO
EXERCERIAM  UMA  INFLUÊNCIA  SOBRE  OS  ELEMENTOS  PARA  OS  AGITAR,

ACALMAR OU DIRIGIR.?

RESP.: Mas é evidente; isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega

a uma ação direta sobre a Natureza, mas tem os seus agentes dedicados, em
todos os graus da escala dos mundos.

57  -  A  MITOLOGIA  DOS  ANTIGOS  É  INTEIRAMENTE  FUNDADA  SOBRE  AS
IDÉIAS ESPÍRITAS, COM A DIFERENÇA DE QUE CONSIDERAVAM OS ESPÍRITOS

DIVINDADES.  ORA,  ELES  NOS  REPRESENTAM  ESSES  DEUSES  OU  ESSES
ESPÍRITOS COM ATRIBUIÇÕES ESPECIAIS. ASSIM, UNS ERAM ENCARREGADOS

DOS VENTOS, OUTROS DO RAIO,  OUTROS DE PRESIDIR A VEGETAÇÃO ETC..
ESSA CRENÇA É DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO?

RESP.:  Tão pouco destituída de fundamento,  que está ainda muito aquém da
verdade.

58 - PELA MESMA RAZÃO, PODERIA, ENTÃO, HAVER ESPÍRITOS HABITANDO O
INTERIOR DA TERRA E PRESIDINDO AOS FENÔMENOS GEOLÓGICOS?
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RESP.:  Esses  Espíritos  não  habitam  precisamente  a  Terra,  mas  presidem  e
dirigem os fenômenos, segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação

de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor.

59 -  OS  ESPÍRITOS QUE PRESIDEM OS FENÔMENOS DA NATUREZA FORMA

UMA CATEGORIA ESPECIAL NO MUNDO ESPÍRITA,  SÃO SERES À PARTE OU
ESPÍRITOS QUE FORAM ENCARNADOS, COMO NÓS?

RESP.: Que o serão, ou que o foram.

60 - ESSES ESPÍRITOS PERTENCEM ÀS ORDENS SUPERIORES OU INFERIORES

DA HIERARQUIA ESPÍRITA?

RESP.:  Segundo o  seu  papel  for  mais  ou  menos  material  ou  inteligente:  uns

mandam, outros executam; os que executam as ações materiais são sempre de
uma ordem inferior, entre os Espíritos como entre os homens.

61  -  NA  PRODUÇÃO  DE  CERTOS  FENÔMENOS,  DAS  TEMPESTADES,  POR
EXEMPLO, É SOMENTE UM ESPÍRITO QUE AGE OU SE REÚNEM EM MASSA?

RESP.: Em massas inumeráveis.

62 - OS ESPÍRITOS QUE AGEM SOBRE OS FENÔMENOS DA NATUREZA AGEM

COM CONHECIMENTO DE CAUSA, EM VIRTUDE DE SEU LIVRE-ARBÍTRIO, OU
POR UM IMPULSO INSTINTIVO E IRREFLETIDO?

RESP.:  Uns sim;  outros não. Faço uma comparação: figurai essas miríades de
animais  que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos;

acreditais que não há nisso um objetivo providencial, e que essa transformação
da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto,

animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as
suas necessidades e sem se perceberem que são instrumentos de Deus.

63 - NUMA BATALHA HÁ ESPÍRITOS QUE A ASSISTEM E QUE AMPARAM CADA
UMA DAS FORÇAS EM LUTA?

RESP.: Sim, e que estimulam a sua coragem.

64  -  NUMA  GUERRA,  A  JUSTIÇA  ESTÁ  SEMPRE  DE  UM  LADO;  COMO  OS

ESPÍRITOS TOMAM PARTIDO A FAVOR DO ERRADO?
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RESP.:  Sabeis  perfeitamente que há Espíritos  que só buscam a discórdia e a
destruição. Para eles a guerra é a guerra; a justiça da causa pouco lhes importa.

65 -  CERTOS ESPÍRITOS PODEM INFLUENCIAR O GENERAL NA CONCEPÇÃO
DOS SEUS PLANOS DE CAMPANHA?

RESP.:  Sem nenhuma dúvida. Os Espíritos podem influenciá-lo nesse sentido,
como em todas as concepções.

66 - OS MAUS ESPÍRITOS PODERIAM SUSCITAR-LHE PLANOS ERRADOS, COM
VISTAS À DERROTA?

RESP.:  Sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe
permite distinguir uma idéia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências

e faria melhor em obedecer do que em comandar.

67 - O GENERAL PODE, ALGUMAS VEZES, SER GUIADO POR UMA ESPÉCIE DE

DUPLA VISTA, UMA VISÃO INTUITIVA QUE LHE MOSTRE POR ANTECIPAÇÃO
RESULTADO DOS SEUS PLANOS?

RESP.: É frequentemente o que acontece com o homem de gênio. É o que ele
chama  inspiração  e  lhe  permite  agir  com  uma  espécie  de  certeza.  Essa

inspiração lhe vem dos Espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de
que ele é dotado.

68 - NO TUMULTO DO COMBATE, O QUE ACONTECE AOS ESPÍRITOS DOS QUE
SUCUMBEM? AINDA SE INTERESSAM PELA LUTA, APÓS A MORTE?

RESP.: Alguns continuam a se interessar, outros se afastam.

69 - OS ESPÍRITOS QUE SE COMBATIAM QUANDO VIVOS, APÓS A MORTE SE

RECONHECEM  COMO  INIMIGOS  E  CONTINUAM  AINDA  EXCITADOS  UNS
CONTRA OS OUTROS?

RESP.:  Nesses  momentos,  o  Espírito  jamais  se  mostra  calmo.  No  primeiro
instante ele ainda pode odiar o seu inimigo, e mesmo o perseguir. Mas quando

as idéias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem razão de ser.
Não obstante, poderá ainda conservar resquício maiores ou menores, de acordo

com o seu caráter.

70 - OUVE AINDA O FRAGOR DA BATALHA?
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RESP.: Sim, perfeitamente.

71  -  O  ESPÍRITO  QUE  ASSISTE  FRIAMENTE  A  UM  COMBATE,  COMO

ESPECTADOR  TESTEMUNHA  A  SEPARAÇÃO ENTRE  A  ALMA  E  O  CORPO?  E
COMO ESSE FENÔMENO SE APRESENTA A ELE?

RESP.:  Há poucas mortes  instantâneas.  Na maioria das vezes,  o Espírito cujo
corpo foi  mortalmente ferido não tem consciência  disso no mesmo instante.

Quando começa a retomar consciência é que se pode distinguir o  Espírito a
mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto

não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada
para o Espírito,  somente ele chama a atenção e é com ele que o espectador

conversa ou a quem dá ordens.

72 - NO CASO DAS PERSEGUIÇÕES DOS INIMIGOS ESPIRITUAIS, A AÇÃO DELES

SE  REALIZA  SEM  O  CONHECIMENTO  DOS  NOSSOS  GUIAS  AMOROSOS  E
ESCLARECIDOS?

RESP.: As chamadas atuações do plano invisível, de qualquer natureza, não se
verificam à revelia de Jesus e de seus prepostos, mentores do homem na sua

jornada de experiências para o conhecimento e para a luz. As perseguições de
um inimigo invisível  têm um limite  e não  afetam o seu objeto senão de sua

necessidade própria,  porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do
plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de

ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação, nos mais
sagrados imperativos da fraternidade e do bem.

73  -  OS  ESPÍRITOS  DESENCARNADOS  SE  DIVIDEM,  IGUALMENTE,  NAS
ESFERAS MAIS PRÓXIMAS DA TERRA, EM SERES FEMININOS E MASCULINOS?

RESP.:  Nas  esferas  mais  próximas  do  planeta,  as  almas  desencarnadas
conservam as características que lhes eram mais agradáveis nas atividades da

existência material, considerando-se que algumas, que perambulam no mundo
com uma veste orgânica imposta pelas circunstâncias da tarefa a realizar junto

às criaturas  terrenas,  retomam as suas condições anteriores  à reencarnação,
então enriquecidas,  se bem souberem cumprir os seus deveres no plano das

dores  e  das  dificuldades  materiais.  Dilatando,  porém,  a  questão,  devemos
ponderar que os Espíritos,  com esses ou aqueles traços característicos, estão

em  marcha  para  Deus,  purificando  todos  os  sentimentos  e  embelezando  as
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próprias faculdades, a fim de refletirem a luz divina, transformando-se, então,
nessas ou naquelas condições, em perfeitos executores dos desígnios do Eterno.

74 - DEVEMOS CONTAR, DE MANEIRA ABSOLUTA, COM O AUXÍLIO DOS GUIAS
ESPIRITUAIS EM NOSSAS REALIZAÇÕES HUMANAS?

RESP.:  Um guia  espiritual  poderá cooperar sempre em vossos trabalhos,  seja
auxiliando-vos  nas  dificuldades,  de  maneira  indireta,  ou  confortando-vos  na

dor, estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de
cada  um;  entretanto,  não  deveis  tomar  as  suas  expressões  fraternas  por

promessa  formal,  no  terreno  das  realizações  do  mundo,  porquanto  essas
realizações  dependem  do  vosso  esforço  próprio  e  se  acham  entrosadas  no

mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento.

75  -  OS CHAMADOS "HOMENS DE  SORTE"  SÃO GUIADOS PELOS ESPÍRITOS

AMIGOS?

RESP.:  Aquilo  que  convencionastes  apelidar "sorte"  representa  uma  situação

natural no mapa de serviços do Espírito reencarnado, sem que haja necessidade
de admitirdes a  intervenção do  plano invisível  na execução das experiências

pessoais. A "sorte" é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da
vida, exigindo muita compreensão da criatura que recebe, no que se refere à

misericórdia  divina,  a fim de não desbaratar o  patrimônio de possibilidades
sagradas que lhe foi conferido.

 

INSTINTO E

INTELIGÊNCIA
1  -  QUAL  É  A  CLASSIFICAÇÃO  DOS  SERES,  SEGUNDO  O  SEU  GRAU  DE
EVOLUÇÃO?

RESP.:  Ao classificar os seres,  segundo o grau de evolução,  podemos fazer a
distinção:  1ª  -  os  seres  inanimados:  formados  somente  de  matéria,  sem

vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. 2ª - os seres animados não-
pensantes: formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de

inteligência; 3ª - os seres animados pensantes: formados de matéria, dotados de
vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que os leva a pensar.

2 - O INSTINTO É UMA INTELIGÊNCIA RUDIMENTAR? COMENTE
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RESP.:  Os  seres  animados  não  pensantes,  são  seres  vivos,  embora  não
considerados seres inteligentes, já manifestam um início de inteligência ainda

rudimentar, que seria o instinto.

3 - COMO DEFINIR A INTELIGÊNCIA?

A  inteligência  é  uma  faculdade  especial,  própria  de  certas  classes  de  seres
orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de

sua existência  e de sua individualidade assim como os meios de estabelecer
relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. (LE perg. 71)

4 - A INTELIGÊNCIA É UM ATRIBUTO DO PRINCÍPIO VITAL?

RESP.: Não; pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida

orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois corpo pode viver
sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos

materiais:  somente  a  união  com  o  espírito  dá  inteligência  à  matéria
animalizada.

5 - QUAL É A FONTE DA INTELIGÊNCIA?

RESP.: Já o dissemos: a inteligência universal.

6 - PODER-SE-IA DIZER QUE CADA SER TIRA UMA PORÇÃO DE INTELIGÊNCIA
DA FONTE UNIVERSAL E A ASSIMILA, COMO TIRA E ASSIMILA O PRINCÍPIO DA

VIDA MATERIAL?

RESP.: Isto não é mais que uma comparação; mas não exata, porque inteligência

é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De
resto,  bem o  sabeis,  há  coisas  que não é  dado homem penetrar,  e  esta,  por

enquanto, é uma delas.

7 - O INSTINTO É INDEPENDENTE DA INTELIGÊNCIA?

RESP.: Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma
inteligência  não  racional;  é  por  ele  que  todos  os  seres  provêm  as  suas

necessidades.

8 - PODE-SE ASSINALAR UM LIMITE ENTRE O INSTINTO E A INTELIGÊNCIA,

OU SEJA, PRECISAR ONDE ACABA UM E ONDE COMEÇA OUTRA?
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RESP.:  Não,  porque eles  frequentemente se confundem; mas podemos muito
bem  distinguir  os  atos  que  perteceram  ao  instinto  dos  que  pertencem  à

inteligência.

9  -  É  ACERTADO  DIZER  QUE  AS  FACULDADES  INSTINTIVAS  DIMINUEM  À

MEDIDA QUE CRESCEM AS INTELECTUAIS?

RESP.:  Não.  O instinto existe sempre,  mas o homem o negligencia.  O instinto

pode também conduzir ao bem; ele nos guia quase sempre,  e às vezes mais
seguramente que a razão; ele nunca se engana.

10 - POR QUE A RAZÃO NÃO É SEMPRE UM GUIA INFALÍVEL?

RESP.:  Ela  seria  infalível  se  não  estivesse  falseada  pela  má  educação,  pelo

orgulho  e  egoísmo.  O  instinto  não  raciocina;  a  razão  permite  ao  homem
escolher,  dando-lhe  o  livre-arbítrio.

O  instinto  é  uma  inteligência  rudimentar,  que  difere  da  inteligência
propriamente dita por serem quase sempre espontâneas a suas manifestações,

enquanto as daquela são o resultado de apreciações e de uma deliberação. O
instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades.

Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se
alia à inteligência, o que quer dizer, à vontade e à liberdade.

11  -  PODEMOS  TER  UMA  IDÉIA  DA  EXTENSÃO  DE  NOSSA  CAPACIDADE
INTELECTUAL?

RESP.: A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida,
em face dos elevados poderes da personalidade espiritual  independente dos

laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre
todas as conquistas anteriores do Espírito reencarnado. Nessa sombra, reside o

acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de
valores  naturais  e  espontâneos,  a  que  chamais  subconsciência.  O  homem

comum  é  uma  representação  parcial  do  homem  transcendente,  que  será
reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova

ou a  missão  exigidas pelas  suas condições  morais,  no  mecanismo da  justiça
divina. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua

própria  situação,  caracterizada  pela  necessidade  de  provas  amargas.
O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o Espírito em queda

tem de valorizar as suas realizações de trabalho. Imaginai a caixa craniana, onde
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se acomodam células microscópicas, inteiramente preocupadas com a sua sede
de  oxigênio,  sem  dispensarem  por  um  milésimo  de  segundo  a  corrente  do

sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões
são de cem milésimos de milímetro, e tereis assim uma idéia exata da pobreza

da máquina pensante de que dispõe o sábio da Terra para as suas orgulhosas
deduções, verificando que, por sua condição de Espírito caído na luta expiatória,

tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de
modo que,  em todas as condições,  possa ele cultivar os  valores legítimos do

sentimento.

12  -  COMO  É  CONSIDERADA,  NO  PLANO  ESPIRITUAL,  A  POSIÇÃO  ATUAL

INTELECTIVA DA TERRA?

RESP.:  Os  valores  intelectuais  do  planeta,  nos  tempos  moderno,  sofrem  a

humilhação de todas as forças corruptores da decadência. A atual geração, que
tantas  vezes  se  entregou  à  jactância,  atribuindo  a  si  mesma  as  mais  altas

conquistas  no  terreno  do  raciocínio  positivo,  operou  os  mais  vastos
desequilíbrios  nas  correntes  evolutivas  do  orbe,  com  o  seu  injustificável

divórcio do sentimento. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta
facilidade das artes  gráficas;  jamais  o  livro e  o jornal  foram tão  largamente

difundidos; entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo
para  a  comunidade  e  o  centro  de  interesse  econômico  para  o  ambiente

particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada
ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida.

13 - A DECADÊNCIA INTELECTUAL PODE PREJUDICAR O DESEQUILÍBRIO DO
MUNDO?

RESP.: Sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-
social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a

inversão  de  todos  os  valores.  Excessivamente  preocupados  com  as  suas
extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao

espírito  por  um  lugar  de  domínio,  como  os  sacerdotes  religiosos  que
permutaram  a  luz  da  fé  pelas  prebendas  tangíveis  da  situação  econômica.

Semelhante  situação  operou  naturalmente  o  mais  alto  desequilíbrio  no
organismo  social  do  planeta,  e,  como  prova  real  desse  asserto,  devemos

recordar que a guerra de 1914-1918 custou aos povos mais intelectualizados do
mundo  mais  de  cem  bilhões  de  francos,  salientando-se  que,  com  menos  da
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centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o
fantasma da sífilis do cenário da Terra.

14  -  HÁ  UMA  TAREFA  ESPECIALIZADA  DA  INTELIGÊNCIA  NO  ORBE
TERRESTRE?

RESP.:  Assim,  como numerosos Espíritos  recebem a provação da fortuna,  do
poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada,

em  lutas  expiatórias  ou  em  missões  santificantes,  de  desenvolverem  a  boa
tarefa  da  inteligência  em  proveito  real  da  coletividade.

Todavia,  assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta,
onde todo êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil,o destaque intelectual,

muitas vezes, obscurece no mundo a visão do Espírito encarnado, conduzindo-o
à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas.

15 -  O ESCRITOR DE DETERMINADA OBRA SERÁ JULGADO PELOS EFEITOS
PRODUZIDOS PELO SEU LABOR INTELECTUAL NA TERRA?

RESP.:  O livro é  igualmente como a semeadura.  O escritor correto,  sincero  e
bem-intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e

a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da
insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que

"semeia ventos para colher tempestades". E o homem de inteligência que vende
a  sua  pena,  a  sua  opinião  e  o  seu  pensamento,  no  mercado  da  calúnia,  do

interesse, da ambição e da maldade, é o agricultor criminoso que humilha as
possibilidades generosas da Terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não

permite  o  desenvolvimento  da  semeadura  alheia,  cultivando  espinhos  e
agravando responsabilidades pelas quais  responderá um dia,  quando houver

despido  a  indumentária  do  mundo,  para  comparecer  ante  as  verdades  do
Infinito.

16 - O HOMEM SEM GRANDES POSSIBILIDADES INTELECTUAIS É SEMPRE UM
HOMEM MEDÍOCRE?

RESP.: O conceito da mediocridade modifica-se no plano de nossas conquistas
universalistas,  depois  das  transições  da  morte.  Aí  no  mundo,  costumais

entronizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o
capitalista  que  se  enriqueceu  sem  escrúpulos  de  consciência,  colocados  na

galeria  dos  homens  superiores.  Exaltando-lhes  os  méritos  individuais  com
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extravagâncias louvaminheiras, muito falais em "mediocridade", em "rebanho",
em  "rotina",  em  "personalidade  superior". 

Para nós, a virtude da resignação dos pais de família, criteriosos e abnegados,
no  extenso  rebanho  de  atividades  rotineiras  da  existência  terrestre,  não  se

compara  em grandeza  com os dotes  de espírito  do  intelectual  que gesticula
desesperado  de  uma  tribuna,  sem  qualquer  edificação  séria,  ou  que  se

emaranha  em  confusões  palavrosas  na  esfera  literária,  sem  a  preocupação
sincera  de  aprender  com  os  exemplos  da  vida.

O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao Sol no amanho da terra,
fabricando o  pão  saboroso da  vida,  tem  mais  para  Deus  que os  artistas  de

inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina
das suas leis. Vede, portanto, que a expressão de intelectualidade vale muito,

mas não pode prescindir dos valores do sentimento em sua essência sublime,
compreendendo-se,  afinal, que o "homem medíocre" não é o trabalhador das

lides terrestres, amoroso de suas realizações do lar e do sagrado cumprimento
de seus deveres, sobre cuja abnegação erigiu-se a organização maravilhosa do

patrimônio mundano.

17 -  DEVEMOS ACALENTAR A PREOCUPAÇÃO DE ADQUIRIR OS ELEMENTOS

DO CHAMADO MAGNETISMO PESSOAL?

RESP.: Essa preocupação é muito nobre, mas ninguém suponha realizá-la tão-só

com a experiência da leitura de livros pertinentes ao assunto. Não são poucos os
que  buscam  essa  literatura,  desejosos  de  fórmulas  mágicas  no  caminho  do

menor esforço. Todavia, o que é indispensável é que nenhum estudioso pode
conquistar  simpatia  sem que haja  transformado o coração em manancial  de

bondade  espontânea  e  sincera.
Na vida não basta saber. É imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas

só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão.
Esquecei a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis nas edificações

espirituais,  e  volvei  a  atenção e  o pensamento para  o vosso próprio  mundo
interior. Muita coisa aí se tem a fazer e, nesse bom trabalho, a alma se ilumina,

naturalmente, aclarando o caminho de seus irmãos.

 

JESUS
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CRISTO

1 - POR QUE JESUS MUITAS VEZES FALOU POR PARÁBOLAS?

RESP.: Jesus disse aos discípulos: "Muitas das coisas que vos digo ainda não as

compreendeis e muitas outras teria a dizer; que não compreenderíeis, por isso é
que vos  falo por  parábolas.  Mais  tarde,  porém,  enviarvos-ei  o  Consolador,  o

Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas.

2 - COMO SE PODE COMPARAR AS SEMENTES DA PARÁBOLA ÀS DIFERENTES

CATEGORIAS DE ESPÍRITAS?

RESP.: 1 - Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos

materiais não tirando dos mesmos nenhuma consequência pois, que neles só
vêem um  objeto  de curiosidade.  2  -  Aqueles  que só  procuram o  brilho  das

comunicações  espíritas,  interessando  apenas  enquanto  satisfazem-lhes  a
imaginação, mas que após ouví-las, continuam frios e indiferentes como antes.

Que acham muito bons os  conselhos e os  admiram, mas para aplicá-los  aos
outros e não a si mesmos. 3 - E por último existem os quais essas instruções são

como as sementes que cairam na boa terra e produzem frutos.

3 - POR QUE JESUS NARROU A "PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO"?

RESP.: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Em seguida, perguntou-lhe: Quem era o seu

próximo? Jesus para melhor entendimento do doutor narrou então a parábola.

4 - NA SUA OPINIÃO, QUAL É A PRINCIPAL LIÇÃO DESTA PARÁBOLA?

RESP.:  A  principal  lição  que  Jesus  nos  dá  é  que  A  Caridade  não é  uma  das
condições da salvação, mas a ÚNICA. Ele coloca a caridade na primeira entre as

virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a
mansidão, a benevolência, a justiça, etc

5  -  EXPLIQUE  A  FRASE  DE  JESUS:  "DAI  DE  GRAÇA  O  QUE  DE  GRAÇA
RECEBESTES"?

RESP.:  Jesus  disse  aos  seus  discípulos  esta  frase  recomendando-lhes,  dessa
forma, que não aceitassem pagamentos pela dispensa dos bens cuja obtenção

nada lhes houvesse custado, isto é, que nada cobrassem dos outros por aquilo
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que não pagaram. O que eles receberam gratuitamente, foi a faculdade de curar
doentes, e expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos.

6 - QUAIS SÃO OS LIMITES DO PERDÃO, SEGUNDO JESUS?

RESP.:  Não deve haver limites:  É  essencial  a  prática  do perdão irrestrito,  da

indulgência sem limite, da caridade desinteressada, da renúncia de si mesmo;
em última análise,  o  exercício  do  amor ao máximo que pudermos  para  que

estejamos em condição de receber o perdão a que Jesus se refere na oração
dominical.

7- QUEM SÃO OS AFLITOS BEM-AVENTURADOS A QUE JESUS SE REFERE?

RESP.: "Bem-aventurados os aflitos", pode portanto, ser assim traduzido: Bem

aventurados os que tem a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua
presença e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas

as alegrias que lhes faltam na Terra, e após o trabalho virá o repouso.

8 - COMO CONQUISTAR AS VIRTUDES PRECONIZADAS POR JESUS?

RES.:  Para  conquistar  as  virtudes  preconizadas  por  Jesus  nós  devemos:
a  -  Devemos  passar  certas  situações  e  compreender  o  porquê  delas.

b  -  Devemos  buscar  a  paz  orando  e  vigiando  os  nossos  pensamentos.
c  -  Ouvir,  seguir  e  praticar  as  lições  do  Mestre.

d  -  Desejar  mudança  para  o  bem  aceitando  as  provas  com  resignação  sem
reclamações.

9 - QUEM SÃO OS BEM-AVENTURADOS, A QUE JESUS SE REFERE?

RESP.: Nós todos, hoje, sabemos que os bem-aventurados puros de coração são

aqueles que seguem a vontade de Deus.

10 - POR QUE O SERMÃO DA MONTANHA DEVE SER ENTENDIDO COMO UM

ROTEIRO DE VIDA?

RESP.: Porque ele é a forma de nos elevarmos até Deus nosso Pai. Porque ele nos

dá as bem-aventuranças necessárias para que possamos crescer para Deus. Por
último é o roteiro para aqueles que desejam evoluir para Deus. É um roteiro de

vida o qual o homem vai seguindo (seguir, ouvir e praticar as lições do Mestre) e
cujo final encontrará as portas do céu abertas.

11 - O QUE JESUS NOS ORIENTA ACERCA DOS JULGAMENTOS?
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RESP.:  O  nosso  excelso  amigo  nos  alertava  no  Sermão  do  Monte,  para  a
responsabilidade  de  julgar  o  próximo:  "Não  julguei,  para  que  não  sejais

julgados. Porque com o juizo com que julgardes sereis julgados, e com a medida
com que tiverdes medido vos hão de medir a vós".

12 - COMO ENTENDER O AMOR, CONFORME A MENSAGEM DO CRISTO?

RESP.: Jesus disse: "Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei". O Mestre falava

do  amor  incondicional,  do  amor  sublime,  irrestrito,  perene,  que  deveria
estender-se  ao  parente  difícil,  ao  companheiro  rebelde,  ao  ofensor,  ao

adversário, ao inimigo. Nada pode substituir esse sentimento, nada é capaz de
fazer cicatrizar uma ferida com tanta eficácia, nada se lhe pode opor com o fim

de neutralizá-lo. O amor, enfim, cobre a multidão dos pecados, como enfatiza o
evangelista e tudo devemos fazer para agir em seu nome, com pureza de alma.

13 - O QUE SIGNIFICA COLOCAR A CANDEIA DEBAIXO DO ALQUEIRE?

RESP.:  Jesus  não  diz  que  tenhamos  de  revelar  inconsideradamente  todas  as

coisas, pois, todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de que o
recebe,  e  porque  há  pessoas  que  uma  luz  muito  viva  pode  ofuscar  sem

esclarecer.

14  -  POR  QUE  DEVEMOS  PROCURAR  SER  CRIATURAS  QUE  BUSCAM  O

APERFEIÇOAMENTO PARA SE TORNAR MAIS UMA LUZ NO MUNDO?

RESP.: Os Espíritos adquirem conhecimento, passando pelas provas que Deus

lhes  impõe.  Aqueles  que aceitam essas  provas com submissão chegam mais
prontamente ao seu destino. A medida que os Espíritos avançam, compreendem

o que os afasta da perfeição. Quando o Espírito conclui uma prova, adquire o
conhecimento e  não o perde mais.  Nós devemos,  com o uso de nosso livre-

arbítrio,  praticar  o  bem  isto  é,  não  devemos  só  ler  o  Evangelho  de  Jesus,
DEVEMOS LÊ-LO e PRATICÁ-LO.

15 - NA SUA OPINIÃO COMO DEVEMOS PROCEDER PARA FAZER "BRILHAR A
NOSSA LUZ"?

RESP.:  Nossa  existência  é  a  candeia  viva.  O  nosso  procedimento  para  fazer
brilhar  a  nossa  luz  é  o  nosso  aperfeiçoamento,  que  significa:

a  -  Aprendermos  tudo  que  pudermos  (lei  do  progresso).
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b  -  Termos  fé  (vontade)  racioncinada.
c - Pormos em prática os mandamentos de Deus ditos por Jesus.

16 - QUEM SÃO OS TRABALHADORES DA ÚLTIMA HORA?

RESP.:  Tudo  levar  a  crer  que  somos  nós  (?),  pois,  somos  chamados  a  todo

instante a realizar a nossa tarefa, e o pagamento sempre de acordo com o nosso
esforço,  perseverança e dedicação nem sempre proporcional  ao tempo gasto

para  executá-la,  simboliza  as  conquistas  definitivas  que  vamos  fazendo,  em
busca de nosso aperfeiçoamento no caminho da evolução.

17 - O QUE SIGNIFICA "OS ÚLTIMOS SERÃO OS PRIMEIROS E OS PRIMEIROS
SERÃO OS ÚLTIMOS"?

RESP.: Jesus nos ensina que se formos caminhando, isto é, nos esforçando em
linha reta, para a frente, seremos dos primeiros e, caso contrário se tomarmos

atalhos  e/ou  desvios  tortuosos,  seremos  os  últimos  (pois  teremos  que
recomeçar  este  caminho  desde  o  início,  isto  é,  desde  o  ponto  onde  nos

desviamos e  refazer  o  caminho corretamente)  não obstante  pudéssemos ter
sido os primeiros, a iniciar a marcha e a adquirir conhecimentos.

18 - QUAL A MENSAGEM IMPLÍCITA NA PARÁBOLA DO AVARENTO?

RESP.: Que nesta vida ficamos preocupados em acumular cada vez mais suas

fartas colheitas, construindo enormes celeiros para a estocagem de seus bens.
Mas, Deus lhe disse que iria morrer ainda noite mesmo então para quem será o

que amontoaste? Já que ele colhia com fartura,  o excesso ele deveria dividir
entre os seus próximos e não aumentar os celeiros (isto é ganância).

19 - JESUS CONDENOU A RIQUEZA?

RESP.: É necessário ressaltar que Deus não condena a riqueza e ninguém será

condenado por ser rico. O alerta de Jesus é para o mau uso; é uma advertência
para os que não sabem aplicar os bens que possuem.

20 - A QUE JESUS SE REFERIA QUANDO AFIRMOU: "HÁ MUITAS MORADAS NA
CASA DE MEU PAI"?

RESP.:  Jesus Cristo definiu esses mundos (não somente a Terra) como sendo
outras  tantas  moradas  para  o  Espírito  em  sua  escalada  evolutiva  rumo  à

perfeição.  A casa  do  Pai  é  o Universo  todo,  e  as  diferentes  moradas  são  os
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mundos  que  circulam  no  espaço  infinito,  oferecendo  aos  Espíritos  estações
apropriadas ao cumprimento de um prolongado processo evolutivo.

21 - O QUE SIGNIFICA A RÉPLICA DE JESUS A PILATOS: "MEU REINO NÃO É
DESTE MUNDO"?

RESP.:  Jesus,  nesta  passagem  evangélica,  sabia  que  os  homens  ainda  não
estavam  adequadamente  preparados  para  entender  e  aceitar  os  valores

espirituais.  Sua  afirmação,  embora  já  deixe  apenas  entrever  aspectos  da
realidade espiritual, foi por Ele ainda demonstrada no decorrer de sua missão,

como sendo a finalidade superior para o qual deverá voltar-se a Humanidade,
tornando-se então, objeto das principais preocupações do homem na Terra.

22 - "O REINO DE DEUS ESTÁ ENTRE VÓS.." COMENTE.

RESP.: Significa esta passagem evangélica que vem esclarecer à humanidade que

o reino de Deus não está em lugar circunscrito, com demonstrações de poder ou
de  força,  nem  aparecerá  nesta  ou  naquela  nação,  porque  está  impresso  no

íntimo de cada criatura. A conscientização desta assertiva de Jesus irá aflorar a
partir do amadurecimento espiritual de cada um.

23 - O QUE PRETENDEU JESUS DIZER, QUANDO SE REFERIU AO JUGO SUAVE E
AO FARDO LEVE?

RESP.:  Ao  afirmar que o  seu  jugo é  suave  e  que  ele  é  manso e  humilde de
coração, o Mestre deu ênfase à necessidade de compreender que não é o jugo

dos déspotas, dos tiranos, dos rancorosos, é um jugo suave, que leva em conta
as fraquezas próprias da condição humana, e que o homem muitas vezes coloca

em seu próprio caminho, por falta de vigilância e de oração. É necessário que o
homem saiba suportar  o peso do fardo que carrega,  submetendo-se  ao jugo

suave definido por Jesus como sendo a  observância  das  Leis  de  Deus e dos
ensinamentos contidos no Evangelho.

24 - NA PASSAGEM EVANGÉLICA: "DEIXA QUE OS MORTOS ENTERREM SEUS
MORTOS",  JESUS  QUIS  CRITICAR  O  DESVELO  DO  FILHO  COM  O  PAI?  QUE

CONCLUSÃO PODEMOS CHEGAR?

RESP.:  Esta  passagem  evangélica  convida  o  homem  a  uma  reflexão  mais

profunda,  pois  este  não  pode  acreditar  que  as  palavras  do  Mestre
representassem  uma  censura  a  um homem que  por  dever  de  piedade  filial,
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considerava  um  imperativo  sepultar  o  corpo  de  seu  pai.  Jesus  certamente
deixou mais um de seus edificantes ensinamentos,  demonstrando que a vida

espiritual é a verdadeira vida, ao passo que a vida temporária que é usufruida
no  mundo  é  equivalente  a  morte,  pois,  nela  o  Espírito  encarnado  perde,

transitoriamente, a liberdade e a atividade que desfruta, quando livre do corpo.

25 - QUEM ERAM OS "MORTOS" E OS "VIVOS" A QUEM JESUS SE REFERIU?

RESP.: A respeito da passagem de Lucas, pode-se afirmar que no mundo existem
os mortos  e  os  "mortos".  Os  primeiros - mortos -  são  os  que se  dedicam às

coisas da alma, que tratam de aprimorar seus Espíritos que, ao desencarnarem,
elevam-se  para  planos  mais  elevados  da  Espiritualidade;  os  segundos

- "mortos" -  são  os  que  se  distanciam  das  coisas  morais  e  espirituais,  que
submetem  a  alma  a  serviço  do  corpo,  dando  prioridade  à  satisfação  dos

sentidos, às coisas transitórias do mundo.

26 -  DEVEMOS BUSCAR O ESPÍRITO QUE VIVIFICA EM VEZ DA LETRA QUE

MATA? POR QUÊ?

RESP.:  Estas  palavras  de Jesus  não objetivavam prescrever  aos  homens  que,

como condição  indispensável,  renunciassem às  exigências  e  necessidades  da
existência humana; o que acontece é que o homem ao procurar desvendar o

sentido exato contido no ensinamento evangélico, esbarra sem preconceitos, os
inconvenientes  da  letra  que  mata.  O  que  ele  ensinou,  por  estas  palavras,  é

que:"quem  toma  do arado para  rasgar  o  solo,  para  que nele  seja  lançada  a
semente generosa que produz frutos,  não pare no meio da jornada, devendo

sempre caminhar para à frente, pois aquele que fica à margem do caminho não
é digno de trabalhar na sua seara".

27 - O ADULTÉRIO NOS MOLDES COMO FOI EXPLANADO POR JESUS CRISTO,
DEVE SER ENTENDIDO NO SENTIDO EXCLUSIVO DESSA PALAVRA, OU TEM UM

SENTIDO MAIS AMPLO?

RESP.: Deste modo, o adultério, nos moldes como foi exposto por Jesus Cristo,

não deve ser compreendido no sentido restrito da palavra ou da forma como é
entendida pelos homens. Deve ser encarado com um sentido mais amplo, nos

atos,  mas também no pensamento porque aquele que tem o coração livre de
sentimentos escusos, nem sequer pensa no mal.
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28 - A QUEM SE ESTENDE O CONCEITO DE ADULTÉRIO?

RESP.:  Adúlteros,  portanto,  são  todos  aqueles  que  se  entregam  aos  maus

pensamentos em relação ao seu semelhante, não importando se conseguiram
ou  não  realizá-los.  O  homem  evangelizado,  que  jamais  concebe  maus

pensamentos em seu íntimo, já conquistou uma posição moral mais elevada;
aquele  de  tais  pensamentos,  mas  consegue  repelí-los,  está  a  caminho  de

alcançar  uma  elevação  espiritual.  Mas,  todo  aquele  que  se  compraz  em
pensamentos inferiores, alimentando-os em seu coração ainda está sob o jugo

de influências negativas e são adúlteros na também acepção da palavra.

29  -  QUAL  A  MENSAGEM  DE  JESUS  AO  REFERIR-SE  AOS  "PEQUENINOS"  -

"DEIXAR VIR A MIM OS PEQUENINOS"?

RESP.:  Jesus  tomou  a  infância  como  símbolo  da  pureza  e  da  simplicidade,

portanto, não havia em suas palavras a intenção de dizer que o Reino de Deus é
apenas para as crianças, mas sim para todos aqueles que se lhes assemelham.

Não poderia ser de outro modo, pois que o Espírito ao reencarnar traz consigo
não só as qualidades conquistadas em vidas passadas, no entanto, é sempre um

exemplo vivo de pureza, e não foi outro o objetivo de Jesus ao tomá-la como
paradigma  para  deixar  à  humanidade  mais  um  ensinamento:  somente  os

simples e humildes terão acesso aos planos mais sublimados da Espiritualidade,
ou seja, o Reino de Deus.

30 - GRAÇAS TE DOU, Ó PAI, SENHOR DO CÉU E DA TERRA, QUE OCULTASTE
ESTAS  COISAS  AOS  SÁBIOS  E  ENTENDIDOS,  E  AS  REVELASTES  AOS

PEQUENINOS?

RESP.: Jesus cercou-se sempre de criaturas simples e humildes, pois sabia que

somente  estes  estavam  aptos  a  assimilar  suas  palavras  e  seguir  seus
ensinamentos.  A sua mensagem imorredoura era essencialmente endereçada

aos brandos, aos pacíficos, aos humildes, aos sofredores de todos os homens,
por  isso  ele  exultou-se  quando  viu  que  os  pequeninos  e  não  os  sábios  e

entendidos assimilaram a revelação do Reino de Deus. Desse modo, Jesus usou
esta imagem da criança para ilustrar a bem-aventurança dos puros de coração.A

simplicidade  e  a  humildade  são  inerentes  à  pureza  de  espírito,  excluindo
qualquer laivo de egoísmo e de orgulho.
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31 - BASTA CHAMAR: "SENHOR! SENHOR!" PARA SER RECONHECIDO COMO
CRISTÃO?

RESP.: Não basta apelar para Jesus, exclamando Senhor! Senhor! quando não se
seguem os preceitos por ele ensinados. De nada adianta implorar a ajuda de

Deus,  se  não  se  busca  melhorar  e  superar  a  si  mesmo,  se  não  torna  mais
caridoso,  nem  mais  indulgente  com  os  semelhantes.  Não  são  cristãos

verdadeiros aqueles que apenas se comprazem em atos exteriores de devoção,
ou que se encastelam nas muralhas do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de

outras paixões degradantes ou que não fazem nada por ninguém.

32 - COMENTE A CITAÇÃO EVANGÉLICA: "RECONHECE-SE UMA BOA ÁRVORE

PELOS SEUS FRUTOS".

RESP.: Quando Jesus afirma que reconhece-se uma boa árvore pelos seus frutos,

é indispensável questionar quais os frutos que produzimos, e se beneficiam de
fato  nossos  irmãos.  As  diversas  encarnações  representam  oportunidade

vastíssimas para a prática do bem, cabe a nós mesmos gerarmos os frutos e
transubstanciá-los em natureza divina.

33 -  SOB QUAIS ASPECTOS OS ENSINAMENTOS DE JESUS RESTABELECEM A
LEI DIVINA RECEBIDA POR MOISÉS?

RESP.: Ao afirmar que não veio destruir a lei, Jesus referia-se à Lei de Deus, a
qual  veio  desenvolver,  dar  seu  verdadeiro  sentido  e  apropriá-la  ao  grau  de

adiantamento dos homens. Importa considerar, pois, o ponto de vista renovado
sob o qual Jesus considera a divindade, e, portanto, a Lei: a - Deus já não é o

legislador  implacável,  vingativo  e  justiceiro,  mas  um  Deus  clemente,
soberamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia. b - Já não é o Deus

de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates
para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos que estende

a sua proteção sobre todos os seus filhos; c - A Lei de Adoração é modificada: o
fundo e a forma não permitindo mais os abusos das práticas exteriores; d -

Jesus referia-se a Lei Divina, à vontade do Pai, com o qual estava plenamente
identificado.

34  -  SE  DEVEMOS  CONSIDERAR  O  VELHO  TESTAMENTO  COMO  A  PEDRA
ANGULAR DA REVELAÇÃO DIVINA, QUAL A POSIÇÃO O EVANGELHO DE JESUS

NA EDUCAÇÃO RELIGIOSA DOS HOMENS?
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RESP.: O Velho Testamento é o alicerce da Revelação Divina. O Evangelho é o
edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus,

não  mais  para  qualquer  exposição  teórica,  mas  visando  cada  discípulo  o
aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no

terreno definitivo do Espírito.

35  -  COM  REFERÊNCIA  A  JESUS,  COMO  INTERPRETAR  O  SENTIDO  DAS

PALAVRAS  DE  JOÃO:  "E  O  VERBO  SE  FEZ  CARNE  E  HABITOU  ENTRE  NÓS,
CHEIO DE GRAÇA E VERDADE"?

RESP.: Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e
nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se

em  conta  os  valores  divinos  de  sua  hierarquia  espiritual,  na  direção  das
coletividades terrícolas. Enviado de Deus, Ele foi a representação do Pai junto

do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe
foi  confiada  nas  ordenações  sagradas  da  vida  no  Infinito.

Diretor  angélico  do  orbe,  seu  coração não desdenhou  a  permanência  direta
entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo,

acima referidas.

36 - O APÓSTOLO JOÃO RECEBEU MISSÃO DIFERENTE, NA ORGANIZAÇÃO DO

EVANGELHO, CONSIDERANDO-SE A DIVERSIDADE DE SUAS EXPOSIÇÕES EM
CONFRONTO COM AS NARRAÇÕES DE SEUS COMPANHEIROS?

RESP.: Ainda aí, temos de considerar a especialização das tarefas, no capítulo
das  obrigações  conferidas  a  cada  um.  As  peças  nas  narrações  evangélicas

indetificam-se naturalmente, entre si, como partes indispensáveis de um todo,
mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a

tarefa  de  apresentar,  nos  textos  sagrados,  o  Pastor  de  Israel  na  sua  feição
sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo Divino, na sua sagrada missão

universalista.

37  -  "JESUS-CRISTO  É  SEM  PAI,  SEM  MÃE,  SEM  GENEALOGIA".-  COMO

INTERPRETAR ESSA AFIRMATIVA, EM FACE DA PALAVRA DE MATEUS?

RESP.: Faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de

Jesus, através da palavra de João, para compreender tal afirmativa no tocante à
genealogia  do  Mestre  Divino,  cujas  sagradas raízes  repousam no infinito  do

amor e de sabedoria em Deus.
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38  -  O  SACRIFÍCIO  DE  JESUS  DEVE  SER  APRECIADO  TÃO  SOMENTE  PELA
DOLOROSA EXPRESSÃO DO CALVÁRIO?

RESP.: O Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício
na  sua  exemplificação  se  verificou  em  todos  os  dias  da  sua  passagem  pelo

planeta.  E  o  cristão  deve  buscar,  antes  de  tudo,  o  modelo  nos  exemplos  do
Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade

espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo
essas virtudes, com as quais saberão remontar ao calvário de suas dores,  no

momento oportuno.

39  -  NUMEROSOS  DISCÍPULOS  DO  EVANGELHO  CONSIDERAM  QUE  O

SACRIFÍCIO DO GÓLGOTA  NÃO TERIA  SIDO COMPLETO SEM O MÁXIMO DE
DOR  MATERIAL  PARA  O  MESTRE  DIVINO.  COMO  CONCEITUAR  ESSA

SUPOSIÇÃO EM FACE DA INTENSIDADE DO SOFRIMENTO MORAL QUE A CRUZ
LHE TERÁ OFERECIDO?

RESP.: A dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício, em face dos
legítimos valores espirituais. Homens do mundo, que morreram por uma idéia,

muitas  vezes  não  chegaram  a  experimentar  a  dor  física,  sentindo  apenas  a
amargura  da  incompreensão  do  seu  ideal.  Imaginai,  pois,  o  Cristo,  que  se

sacrificou pela Humanidade inteira, e chegareis a contemplá-Lo na imensidão
da sua dor espiritual, augusta e indefinível para a nossa apreciação restrita e

singela.
De  modo  algum  poderíamos  fazer  um  estudo  psicológico  de  Jesus,

estabelecendo  dados  comparativos  entre  o  Senhor  e  o  homem.  Em  sua
exemplificação divina, faz-se mister considerar, antes de tudo, o seu amor, a sua

humildade, a sua renúncia por toda a Humanidade. Examinados esses fatores, a
dor  material  teria  significação  especial  para  que  a  obra  cristã  ficasse

consagrada?  A  dor  espiritual,  grande  demais  para  ser  compreendida,  não
constituiu  o  ponto  essencial  da  sua  perfeita  renúncia  pelos  homens?

Nesse particular, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo, como
as crianças que somente admitem as realidades da vida de um adulto, quando

se lhes fornece o conhecimento tomando para imagens o cabedal imediato dos
seus brinquedos.

40-  "MEU  PAI  E  EU  SOMOS  UM"  -  PODEREMOS  RECEBER  MAIS  ALGUM
ESCLARECIMENTO SOBRE ESSA AFIRMATIVA DO CRISTO?
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RESP.: A afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção
de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre.

41 - SÃO MUITOS OS ESPÍRITOS EM EVOLUÇÃO NA TERRA, OU NAS ESFERAS
MAIS PRÓXIMAS, QUE JÁ VIRAM O CRISTO, EXPERIMENTANDO A GLÓRIA DA

SUA PRESENÇA DIVINA?

RESP.: Toda a comunidade dos Espíritos encarnados na Terra, ou localizados em

suas  esferas  de  labor  espiritual  mais  ligadas  ao  planeta  sentem  a  sagrada
influência  do  Cristo,  através  da  assistência  de  seus  prepostos;  todavia,

pouquíssimos  alcançaram  a  pureza  indispensável  para  a  contemplação  do
Mestre no seu plano divino.

42  -PODER-SE-Á  RECONHECER  NAS  PARÁBOLAS  DE  JESUS  A  EXPRESSÃO
FENOMÊNICA  DAS  PALAVRAS,  GUARDANDO  A  ETERNA  VIBRAÇÃO  DE  SEU

SENTIMENTO NOS ENSINO?

RESP.:  Sim.  As  parábolas  do  Evangelho  são  como  as  sementes  divinas  que

desabrochariam, mas, mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria
para a Humanidade.

43 - COMO INTERPRETAR O ANTICRISTO?

RESP.: Podemos simbolizar como Anticristo o conjunto das forças que operam

contra  o  Evangelho,  na  Terra  e  nas  esferas  vizinhas  do  homem,  mas,  não
devemos figurar nesse Anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse

neutralizar  a  ação  de  Jesus,  porquanto  com  tal  suposição,  negaríamos  a
previdência e a bondade infinitas de Deus.

44  -  COMO  COMPREENDER  A  AFIRMATIVA  DE  JESUS  AOS JUDEUS:  -  "SOIS
DEUSES"?

RESP.: Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual
pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da Criação. O Espírito

encarnado  ainda  não  ponderou  devidamente  o  conjunto  de  possibilidades
divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em

elementos  de  ruína  e  destruição.
Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação

e pelo ensinamento, são cognominados na Terra santos e heróis, por afirmarem
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a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar
esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina.

45 - QUAL O SENTIDO DO ENSINAMENTO EVANGÉLICO: "TODOS OS PECADOS
SER-VOS-ÃO PERDOADOS, MENOS OS QUE COMETERDES CONTRA O ESPÍRITO

SANTO?"

RESP.: A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos

deveres,  desperta  em  nosso  íntimo  a  centelha  do  espírito  divino,  que  se
encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se à nossa

visão  profunda  o  santuário  da  luz  de  Deus,  dentro  de  nós  mesmos,
consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade

na  vida.
Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro

justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta
cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento

interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o "pecado contra o
Espírito  Santo",  porque  a  alma  humana  estará,  então  contra  si  mesma,

repudiando  as  suas  divinas  possibilidades.
É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem

no desprezo dos homens pela expressão de Deus, que habita neles.

46 - QUAL O ESPÍRITO DESTAS LETRAS" NÃO CUIDEIS QUE VIM TRAZER PAZ À

TERRA; NÃO VIM TRAZER A PAZ, MAS A ESPADA"?

RESP.: Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam,

são, quase sempre, fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra
de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para

que  a  criatura  humana  se  iluminasse  para  os  planos  divinos.
E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a "espada"

renovadora,  com a qual  deve o  homem lutar  consigo  mesmo,  extirpando os
velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela  ignorância  e pela

vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho.

47  -  A AFIRMATIVA  DO  MESTRE:  "PORQUE  EU  VIM  PÔR  EM  DISSENSÃO O

FILHO CONTRA SEU PAI, A FILHA CONTRA SUA MÃE E A NORA CONTRA SUA
SOGRA" - COMO DEVE SER COMPREENDIDA EM ESPÍRITO E VERDADE?
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RESP.: Ainda aqui, temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua
maneira  vigorosa  de  expressão.  Seria  absurdo  admitir  que  o  Senhor  viesse

estabelecer a  perturbação no  sagrado instituto  da  família  humana,  nas  suas
elevadas expressões afetivas, mas, sim, que os seus ensinamentos consoladores

seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais
das idéias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio,

para felicidade de todos os corações.

48 - "E TUDO O QUE PEDIRDES NA ORAÇÃO, CRENDO O RECEBEREIS" - ESSE

PRECEITO DO MESTRE TEM APLICAÇÃO IGUALMENTE,  NO QUE SE REFERE
AOS BENS MATERIAIS?

RESP.: O "seja feita a vossa vontade", da oração comum, constitui nosso pedido
geral  a Deus,  cuja  Providência,  através dos seus mensageiros,  nos proverá o

espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso
progresso  espiritual,  para  a  sabedoria  e  para  o  amor.

O que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da
vida, é a prece do trabalho e da dedicação, no santuário da existência de lutas

purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero.

49  -  POR  QUE  DISSE  JESUS QUE  O "O ESCÂNDALO É NECESSÁRIO,  MAS AI

DAQUELE POR QUEM O ESCÂNDALO VIER?"

RESP.: Num plano de vida, onde quase todos se encontram pelo escândalo que

praticaram no pretérito, é justo que o mesmo "escândalo" seja necessário, como
elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta

ainda  aquele  "amor  que  cobre  a  multidão  dos  pecados".
As  palavras  do  ensinamento  do  Mestre  ajustam-se,  portanto,  de  maneira

perfeita,  à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não
vigiam,  por  se  tornarem,  desse  modo,  instrumentos  de  tentações  nas  suas

quedas constantes, através dos longos caminhos.

50  -  QUAL  O  SENTIDO  DA  AFIRMATIVA  DO  TEXTO  SAGRADO,  ACERCA  DE

JESUS: - "NÂO TENDO DEUS QUERIDO SACRIFÍCIO, NEM OBLATA, LHE FORMOU
UM CORPO"?

RESP.:  Para  Deus,  o  mundo não mais  deveria  persistir  no  velho costume de
sacrificar nos altares materiais, em seu nome, razão por que enviou aos homens
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a palavra do Cristo, a fim de que a Humanidade aprendesse a sacrificar no altar
do coração, na ascensão divina do sentimentos para o seu amor.

51  -  COMO  INTERPRETAR  A  AFIRMATIVA  DE  JOÃO:  "TRÊS  SÃO  OS  QUE
FORNECEM TESTEMUNHO NO CÉU: O PAI, O VERBO E O ESPIRITO SANTO"?

RESP.: João referia-se ao Criador, a Jesus que constituía para a Terra a sua mais
perfeita  personificação,  e  a  legião  de Espíritos  redimidos  e  santificados  que

cooperam  com  o  Divino  Mestre,  desde  os  primeiros  dias  da  organização
terrestre, sob a misericórdia de Deus.

52  -  COMO ENTENDER A  BEM-AVENTURANÇA  CONFERIDA POR  JESUS AOS
"POBRES DE ESPÍRITO"?

RESP.: O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas,
despidas do "espírito de ambição e egoísmo", que costumam triunfar nas lutas

do  mundo.  Não  costumais  até  hoje  denominar  os  vitoriosos  do  século,  nas
questões puramente materiais, de "homens de espírito"? É por essa razão que,

em  se  dirigindo  à  massa  popular,  aludia  o  Senhor  aos  corações
desprentensiosos  e  humildes,  aptos  a  lhe  seguirem  os  ensinamentos,  sem

determinadas preocupações rasteiras da existência material.

53 - QUAL A MAIOR LIÇÃO QUE A HUMANIDADE RECEBEU DO MESTRE, AO

LAVAR ELE OS PÉS DOS SEUS DISCÍPULOS?

RESP.:  Entregando-se  a  esse  ato,  queria  o  Divino  Mestre  testemunhar  às

criaturas humanas a suprema lição de humildade, demonstrando,  ainda uma
vez, que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se

fizesse o menor de todos.

54 - POR QUE RAZÃO JESUS, AO LAVAR OS PÉS DOS DISCÍPULOS, CINGIU-SE

COM UMA TOALHA?

RESP.: O Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros

da  criatura  humana,  afirmando-se  como  o  Filho  de  Deus  nos  divinos
fundamentos da Verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo

pelo amor à Humanidade, à qual vinha trazer a luz da vida, na abnegação e no
sacrifício supremos.
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55 - ACEITANDO JESUS O AUXÍLIO DE SIMÃO, O CIRINEU, DESEJAVA DEIXAR
UM NOVO ENSINAMENTO ÀS CRIATURAS?

RESP.: Essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo, concernente
à necessidade de cooperação fraternal entre os homens, em todos os trâmites

da vida.

56  -  A  RESSURREIÇÃO  DE  LÁZARO,  OPERADA  PELO  MESTRE,  TEM  UM

SENTIDO OCULTO, COMO LIÇÃO À HUMANIDADE?

RESP.:  O episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do

Senhor, mas também foi o simbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem,
testemunhando que o seu amor arrancava a Humanidade do seu sepulcro de

misérias, Humanidade a favor da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas
lágrimas, resssuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu

Evangelho de amor e de redenção.

57 - PODEREMOS RECEBER UM ENSINAMENTO SOBRE A EUCARISTIA, DADO O

COSTUME  TRADICIONAL  DA  IGREJA  ROMANA,  QUE  RECORDA  A  CEIA  DOS
DISCÍPULOS COM O VINHO E A HÓSTIA?

RESP.: A verdadeira eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais,
como  pretende  a  igreja  de  Roma,  mas,  a  identificação  legítima  e  total  do

discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve haurir a essência
profunda, para iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio, através de

todos os caminhos da vida.

58  -  QUEM  TERÁ  RECEBIDO  MAIOR  SOMA  DE  MISERICÓRDIA  NA  JUSTIÇA

DIVINA: - JUDAS, O DISCÍPULO INFIEL, MAS ILUDIDO E ARREPENDIDO, OU O
SACERDOTE MALDOSO E INDIFERENTE, QUE O INDUZIU À DEFECÇÃO?

RESP.: Quem há recebido mais misericórida, por mais necessitado e indigente, é
o mau sacerdote de todos os tempos, que, longe de confundir a lição do Cristo

uma só vez,  vem praticando a defecção espiritual  para com o Divino Mestre,
desde muitos séculos.

59 - QUE ENSINAMENTOS NOS OFERECE A NEGAÇÃO DE PEDRO?

RESP.:  A  negação  de  Pedro  serve  para  significar  a  fragilidade  das  almas

humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual,
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deixando-se  conduzir,  indiferentemente,  aos  torvelinhos  mais  tenebrosos  do
sofrimento,  sem  cogitarem  de  um  esforço  legítimo  e  sincero,  na  definitiva

edificação de si mesmas.

60  -  QUAL  A  EDIÇÃO  DOS  EVANGELHOS  QUE  MELHOR  TRADUZ  A  FONTE

ORIGINAL?

RESP.: A grafia original dos Evangelhos já representa em si mesma, a própria

tradução do ensino de Jesus, considerando-se que essa tarefa foi delegada aos
seus  apóstolos.  Sendo  razoável  estimarmos,  em  todas  as  circunstâncias,  os

esforços sinceros, seja qual for o meio onde desdobram, apenas considerarmos
que,  em  todas  as  traduções  dos  ensinamentos  do  Mestre  Divino,  se  torna

imprescíndivel separar da letra o espírito. Podereis objetar que a letra deveria
ser  simples  e  clara.  Convenhamos  que  sim,  mas  importa  observar  que  os

Evangelhos são o roteiro das almas, e é com a visão espiritual que devem ser
lidos; pois, constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que deles se aproximar

com a intenção sincera de aprender encontra, sob todos os símbolos da letra, a
palavra persuasiva e doce, simples e energética,  da inspiração do seu Mestre

imortal.

61 - A RESPOSTA DE JESUS AOS SEUS DISCÍPULOS "QUEM É MINHA MÃE E

QUEM  SÃO  OS  MEUS  IRMÃOS?"  É  UM  INCITAMENTO  À  EDIFICAÇÃO  DA
FRATERNIDADE UNIVERSAL?

RESP.: O Senhor se referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo
a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular,

mas  ligada  ao  ambiente  universal,  em  cujas  estradas  deveremos  observar  e
ajudar, fraternalmente, a todos os necessitados, desde os aparentemente mais

felizes, aos mais desvalidos da sorte.

62  -  Quem  é  Jesus  para  o  Espiritismo?

RESP.:  Allan Kardec define,  na  questão 625 de O Livro dos Espíritos:  Para o

Homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a Humanidade pode
aspirar na Terra. Deus no-lo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina

que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais
puro de quantos  tem aparecido  na  Terra,  o  Espírito  Divino  o  animava.  Está

claro:  Jesus  é  o  Mestre  Maior.



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

63  -  Jesus  é  Deus  encarnado?

RESP.: O Mestre referia-se a si mesmo como um enviado, um servo de Deus. E

usava, também, a expressão FILHO 66- Os prdo homem. Queria dizer que era
um ser humano, um Espírito encarnado, como todos nós.

64 - Por que, admitindo Jesus como a maior figura da Humanidade, não está o
Espiritismo ligado às religiões cristãs?

RESP.:  É  que  não  admitem  possa  o  Espiritismo  avançar  além  das  fantasias
teológicas  sobre  o  destino  humano.  Considere-se,  ainda,  que  todas  são

salvacionistas,  situam-se  como  portas  de  ingresso  das  almas  às  regiões
celestiais. A Doutrina Espírita derruba essa concepção, explicando que nosso

futuro espiritual depende de como vivemos, não de nossa vinculação religiosa.

65 - Jesus aceitava o intercâmbio com o Além?

RESP.: Não só aceitava como o exercitava. São inúmeras as passagens em que
conversa com os Espíritos, afastando entidades perturbadoras de suas vítimas.

Fala-se  em  demônios,  em  relação  a  elas,  mas  as  traduções  fiéis  aos  textos
originais  registram  Espíritos  impuros,  definindo  melhor  o  fato  de  que  são

irmãos nossos, agindo no Além de conformidade com suas imperfeições. Jesus
evidenciou  esse  intercâmbio  nas  maravilhosas  materializações  diante  do

colégio apostólico.

66 - Os princípios evangélicos estão presentes na Doutrina Espírita?

RESP.:  Estão  presentes  em  todas  as  obras  básicas,  particularmente  em  O
Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro Kardec estuda a moral cristã, sob

orientação dos Espíritos que o inspiravam.

67 - Apenas a moral?

RESP.: Em outras obras o Codificador estuda aspectos variados do apostolado
de  Jesus,  envolvendo  os  milagres,  as  predições,  as  curas...  Em  O  Evangelho

Segundo o Espiritismo privilegia o aspecto moral, por entender que é o mais
importante, em relação ao qual não há controvérsias entre as religiões.

68 - Por exemplo?
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RESP.:  Quando Jesus  diz  que  o  amor  a  Deus  acima  de  todas  as  coisas  e  ao
próximo como a nós mesmos resume toda a revelação do Velho Testamento,

está  nos  ensinando  queo  fundamental,  em  se  tratando  do  exercício  da
religiosidade, é amar. Quando as religiões se unirem em torno do amor, que se

exprime em fazer ao próximo o Bem que gostaríamos nos fosse feito, estaremos
às portas do Reino.

69 - Considerando que o amor sintetiza a revelação de Jesus, o que sintetiza o
Espiritismo?

RESP.: O dever. A Doutrina evidencia ser indispensável que cultivemos o amor,
ao  revelar  as  consequências  das  ações humanas  na Espiritualidade.  Dores  e

amarguras  aguardam  aqueles  que  não  estiveram  dispostos  a  exercitar  a
solidariedade, que é o amor atuante e empreendedor, preconizado por Jesus.

 

JUSTIÇA

DIVINA
1 - QUAL A RELAÇÃO ENTRE REENCARNAÇÃO E A JUSTIÇA DIVINA?

RESP.:  Se víssemos só sobre um prisma,  como poderíamos encarar a Justiça

Divina,  se  morrem  crianças  recém-nascidas  de  pais  boníssimos  ou  homens
bons, no maior sofrimento moral com a miséria estampada na face. Existem leis

imutáveis  e  o  nosso  planeta  é  de  Expiações  e  Provas.  Então  é  pelas
reencarnações que vamos nos purificar e desenvolver.

2 - COMO PODEMOS CONCEITUAR DEUS EM FACE DE SUA JUSTIÇA?

RESP.: Entre os atributos de Deus, encontra-se o de soberana justiça e bondade

(qualidades  indubitáveis  da divindade),  em seu mais  alto grau "o infinito de
uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária

que a diminuisse ou anulasse".

3 - COMO SOMOS JULGADOS, POR NOSSOS ACERTOS E ERROS?

RESP.: Esse julgamento se dará no "Tribunal da consciência", onde cada um é
seu próprio juiz e julgará de acordo com a verdade, sem procurar atenuar suas

falhas,  mas  sendo,  o  mais  justo  quanto  possível.  As  leis  imperantes  neste
tribunal não são as humanas (falhas, lacunosas, obscuras), mas as Leis Divinas
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(sábias,  harmonizadoras,  perfeitas).  A sentença é equilibrada isto é,  abrange
todo o campo das necessidades de aperfeiçoamento do Espírito, mais voltada

para o futuro do que para o passado, traçando os próximos passos do indivíduo
no sentido de sua reformulação moral.

4 - O QUE DEVEMOS FAZER PARA NOS MELHORARMOS?

RESP.: A necessidade de reflexão é permanente para cada um de nós. É o melhor

meio de nos melhorarmos já nesta vida e resistirmos ao arrastamento do mal.
Sócrates,  imortalizando  o  conhecimento:  "conhece-te  a  ti  mesmo",  enfatizou

também que "a vida sem exame é indigna do homem". Santo Agostinho reforçou
este pensamento do melhoramento de si mesmo é a chave do melhoramento

individual". Estejamos, pois, atentos a nós mesmos, a todo momento para que a
Justiça  Divina  possa  vir  mais  em  abono  das  nossas  virtudes  e  menos  em

corrigenda de nossas imperfeições.

5 - O QUE JESUS NOS ORIENTA ACERCA DOS JULGAMENTOS?

RESP.:  O  nosso  Excelso  amigo  nos  alertava  no  Sermão  do  Monte,  para  a
responsabilidade  de  julgar  o  próximo:  "Não  julgueis,  para  que  não  sejais

julgados. Porque com o juizo com que julgardes sereis julgados e com a medida
com que tiverdes medido vos hão de medir a vós".

6 - PODE-SE CONSIDERAR A MORTE PREMATURA COMO INJUSTIÇA DE DEUS?

RESP.: Não. Desde épocas imemorais, a morte vem sendo revestida de lúgubre

aspecto e entendida como um infausto acontecimento que espalha a dor e a
desolação, atingindo indescriminadamente todas as idades.  Daí a revolta  das

criaturas questionando a justiça divina, por sacrificar jovens fortes, com todo
um futuro de realizações pela frente.

7 - QUAL O CONCEITO SOBRE A MORTE NO MUNDO ESPIRITUAL?

RESP.: No entanto, no mundo espiritual o conceito de morte é bem diverso. Os

Espíritos desencarnados encaram-na como um processo de libertação, dando a
ela um configuração diametralmente oposta àquela que lhe é dada no mundo

carnal. Eles consideram a morte como um grande benefício que Deus concede
ao  que  se  vai,  por  evitar  ocorrências  muitas  vezes  graves  e  danosas,  que

poderiam atrasar o processo evolutivo daquele Espírito.
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8 - Quais os dois aspectos da Justiça?

RESP.:  A  Justiça  na  Terra  pune  simplesmente  a  crueldade  manifesta,  cujas

consequências transitam nas áreas do interesse público, dilapidando a vida e
induzindo à  criminalidade;  entretanto,  esse é apenas o seu aspecto exterior,

porque a Justiça é sempre manifestação constante da Lei Divina, nos processos
da evolução e nas atividades da consciência.

LAÇOS DE
FAMÍLIA

1 - QUAIS SÃO OS VERDADEIROS LAÇOS DE FAMÍLIA?

RESP.:  Os  laços  de  sangue  não  estabelecem  necessariamente  os  laços
espirituais. O corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito,

porque este já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o Espírito do
filho: fornece-lhe apenas o envoltório corporal.

2 - QUAIS SÃO AS DUAS ESPÉCIES DE FAMÍLIAS EXISTENTES?

RESP.: Há portanto, duas espécies de família: 1ª - as famílias por laços corporais;

2ª - famílias por laços espirituais.

3 - O QUE JESUS QUIS DIZER COM A EXPRESSÃO "EIS MINHA MÃE E MEUS

IRMÃOS"?

RESP.:  Jesus  quis  fazer-nos  compreender  quando  disse  aos  discípulos:  "Eis

minha mãe e meus irmãos", ou seja, a minha família pelos laços Espirituais, pois
"quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão,

minha irmã e minha mãe".

4 - COMO SE CONSTITUEM OS AGRUPAMENTOS NO PLANO ESPIRITUAL?

RESP.:  No  Mundo  Espiritual,  da  mesma  maneira  que  no  plano  material,  os
Espíritos  se  reunem-se  em  associações,  classes,  sociedades,  conjugando

interesses  semelhantes  entre  os  indivíduos.  Juntam-se  no  espaço  em
aglomerados  afins  com  o  seu  pensamento,  de  modo  a  continuar  o  mesmo

gênero de vida que procuravam quando encarnados.
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5  -  POR  QUE  PAIS  E  FILHOS  NÃO  SE  RECONHECEM,  ENTRE  OS  ANIMAIS,
QUANDO OS ÚLTIMOS NÃO PRECISAM MAIS DE CUIDADOS?

RESP.: Os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos
filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à

luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e
a Natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, para se ocupar

de outros que chegam.

6 - HÁ PESSOAS QUE DEDUZEM, DO ABANDONO DAS CRIAS PELOS ANIMAIS,

QUE  OS  LAÇOS  DE  FAMÍLIA  ENTRE  OS  HOMENS  NÃO  SÃO  MAIS  QUE  O
RESULTADO DE COSTUMES SOCIAIS E NÃO UMA LEI NATURAL. QUE DEVEMOS

PENSAR DISTO?

RESP.: O homem tem outro destino que não o dos animais; por que, pois, querer

sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas: há
a necessidade de progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os

laços de família resumem os liames sociais; eis porque eles constituem uma lei
natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos.

7 - QUAL SERIA PARA A SOCIEDADE O RESULTADO DO RELAXAMENTO DOS
LAÇOS DE FAMÍLIA?

RESP.: Uma recrudescência do egoísmo.

8  -  Como se  classifica  o reduto  doméstico,  onde se  reúnem sob os  mesmos

interesses e sob o mesmo sangue os inimigos de existências passadas?

RESP.: Do ponto de vista mental, os adversários do pretérito, reencarnados no

presente, expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia,
que  transfiguram  o  ninho  familiar  em  furna,  minada  por  miríades  de  raios

destrutivos de azedume e aversão.

9 - Qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares?

RESP.:  Diante  dos  conflitos  familiares,  surgem  os  princípios  espíritas  por
medicação providencial.

10  -  Qual  o  ponto  fundamental  do  socorro  espírita  nos  males  de  origem
doméstica?
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RESP.:  Claramente,  na  educação  individual  e,  evidenciando  a  reencarnação,
destaca o impositivo da tolerância mútua, por terapêutica espiritual imediata, a

fim  de  que  os  pontos  nevrálgicos  do  indivíduo  ou  do  grupo  sejam
definitivamente sanados.

11 - Como classifica a Doutrina Espírita as pessoas difíceis da convivência ou da
consanguinidade?

RESP.: A Doutrina Espírita, proclamando o entendimento fraterno por medida
inalienável, perante os ajustes precisos, cataloga os irmãos transviados na ficha

dos enfermos carecentes de compaixão e socorro.

12  -  Como  funcionam  os  ensinamentos  espíritas  na  cura  dos  males  que

infelicitam as criaturas humanas?

RESP.: Os ensinamentos espíritos, despertando a mente para a necessidade do

trabalho e do estudo espontâneo, preparam a criatura em qualquer situação,
para a obra do aperfeiçoamento próprio e desvelando a continuidade da vida,

para lá da morte, patenteiam ao raciocínio de cada um que a individualidade
não encontrará,  além-túmulo,  qualquer  prerrogativa  e  sim a  felicidade  ou  o

infortúnio  que  construiu  para  si  mesma,  através  daquilo  que  fez  aos
semelhantes.

LEI DE CAUSA

E EFEITO
1 - Ouve-se sempre o espírita falar em débito cármico, quando alguém passa
por  determinado  sofrimento.  O  que  é  o  carma?

RESP.: A expressão não é espírita. Está no Hinduísmo e no Budismo. Define as

consequências  de  nossas  ações,  boas  ou  más,  que  geram  reações  que  nos
atingem  na  mesma  intensidade,  nesta  encarnação  ou  nas  próximas.

2  -Mas  é  usada  no  Espiritismo...

RESP.: E' usada pelos espíritas. Não consta da Codificação. Mais correto falar em

Ação  e  Reação  ou  Causa  e  Efeito. 
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3  -  Qual  é  a  diferença?

RESP.:  A  expressão  carma  costuma  ter  um  sentido  passivo.  A  pessoa  deve
sujeitar-se aos males  que lhe são impostos,  sem reagir,  para fazer jus a algo

melhor no futuro. A partir daí temos situações lamentáveis, como o sistema de
castas que vige na índia, a consagrar discriminações, principalmente dos párias,

a  casta  inferior.

4  -  O  pária  não  está  pagando  dívidas  ?

RESP.: Sendo a Terra um planeta de provas e expiações, habitada por Espíritos
comprometidos com o egoísmo, podemos dizer que todos estamos em prova ou

expiação, pobres e ricos, em qualquer segmento da sociedade. A condição social
pode  ser  apenas  uma  contingência,  como  nascer  numa  favela,  por  falta  de

melhor localização.  Não é  pela  vontade de Deus que surgem as favelas  e  as
castas, mas pela incúria humana. Deus cria e sustenta a Vida. A qualidade dela é

obra  do  Homem.

5  -  Se  não  é  um  carma,  essa  situação  pode  ser  modificada?

RESP.: Sem dúvida! Ainda que se trate de uma medida disciplinar envolvendo
comprometimentos  do  passado,  é  passível  de  ser  amenizada  a  partir  da

conscientização da sociedade e pelo esforço do pária em favor de uma situação
melhor,  condizente  com  a  dignidade  humana.

6 - Digamos que alguém tenha matado um desafeto, dando-lhe um tiro no peito.

Numa existência futura não deveria morrer assim também, para resgate de sua
dívida?

RESP.:  Isso  apenas  perpetuaria  o  mal,  porquanto  alguém  deveria  fazê-lo,

assumindo  carma  idêntico.  Esse  retorno  implacável,  na  mesma  proporção,
evoca a pena de talião, o olho por olho, dente por dente, de Jeová, o sanguinário

deus mosaico, substituído pelo Deus de amor e misericórdia, revelado por Jesus.

7  -  E  como  fica  o  assassino?
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RESP.:  Terá  desajustes  espirituais,  decorrentes  de  seu  ato  criminoso,  que

tenderão  a  refletir-se  em  seus  estados  físicos  e  emocionais,  na  presente
existência  ou  em  futuras,  originando  males  que  lhe  ensinarão  a  superar  a

agressividade.  Paralelamente,  será  chamado ao  compromisso de reajustar-se
com sua vítima, compensando-a pelo mal que lhe fez.

8 - TODOS ESTAMOS SUJEITOS A ESSAS CONSEQUÊNCIAS?

RESP.: Sim, mas o grau de comprometimento do criminoso dependerá de sua

capacidade em distinguir o Bem do Mal, o certo do errado. Quanto maior o seu
discernimento, maior a responsabilidade.

9  -  Nossos  sofrimentos  estão  sempre  associados  ao  pagamento  de  dívidas
contraídas  em  vidas  anteriores?

RESP.:  Estão mais relacionados com nosso estilo  de vida no presente:  o  que

comemos,  o  que  fazemos,  como  pensamos...  A  gordura  excessiva,  que
sobrecarrega  o  organismo,  é  mera  consequência  de  um  regime  alimentar

desregrado,  sem  nenhuma  vinculação  com  existências  passadas.

10 - O indivíduo obeso sabe que está pagando pela indisciplina na alimentação e
pelo sedentarísmo, o que o ajudará a superá-los. Quando se trate de débitos de

vidas  anteriores,  não  seria  interessante  ter  consciência  deles  para  suportar
melhor suas consequências e ter um estímulo para não incorrer nos mesmos

enganos?

RESP.:  O esquecimento do passado,  como já dissemos,  é altamente benéfico.

Favorece abençoado recomeço, sem as lembranças do pretérito, a fim de que
superemos paixões e fixações que determinaram nossos fracassos. Nem por isso

deixamos  de  aprender  as  lições  da  mestra  Dor.  Por  reflexo  condicionado,  o
criminoso que mata alguém, e sofre as consequências, incorporará o sentimento

de  que  a  agressividade  que  o  induziu  ao  crime  lhe  é  danosa.

11 - Como saber se nossos males têm sua origem em vidas anteriores ou se são
resultantes  de  nosso  comportamento  na  vida  atual?

RESP.: Os males cármicos são mais entranhados e, não raro, nos acompanham
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pela vida toda. A perda de um membro, a doença crónica, a esterilidade, a grave
limitação física ou mental... Os resultantes dos maus cuidados com nossa vida e

nosso  corpo  desaparecem  à  medida  que  nos  tornamos  mais  disciplinados.

12  -  É  possível  amenizar  os  rigores  da  Lei  de  Causa  e  Efeito?

RESP.: Deus nos concede duas moedas para resgate de nossas dívidas - a dor e o
amor.  Se  não  há  amor,  aumenta  a  dor.  Quanto  mais  amor,  menos  dor.

13  -Que  amor  é  esse?

RESP.:  O  amor  fraterno  preconizado por  Jesus,  que se  exprime  em  fazer  ao

próximo o Bem que gostaríamos nos fizessem. É ele que cobre a multidão dos
pecados, como dizia o apóstolo Pedro em sua Primeira Epístola aos Coríntios

(4:8).

14  -  Os sofrimentos  e o exercício  do amor promovem a quitação  de nossos
débitos perante a Justiça Divina?

RESP.: A quitação definitiva, que exprime a tranquilidade de consciência, será
alcançada com a reparação de nossas faltas, compensando nossas vítimas pelos

prejuízos que lhes causamos.

15 - Se alguém mata seu próprio irmão para entrar na posse de sua fortuna,

como  irá  compensá-lo  pelo  mal  que  lhe  fez?

RESP.: Como se trata de alguém de seu círculo familiar, poderá recebê-lo como
filho,  com  o  que  estará  lhe  restituindo  a  vida  e  os  bens  roubados.

Evidentemente,  estamos  no  terreno  das  possibilidades.  Se  a  vítima  for  um
Espírito mais amadurecido, seguirá seus próprios caminhos, sem necessidade

do concurso daquele que o agrediu.  O ofensor também encontrará caminhos
alternativos,  envolvendo  o  esforço  do  Bem.

16  -  As  dificuldades  de  relacionamento  no  lar  podem  ter  sua  origem  na

convivência de inimigos do passado, ligados pela consanguinidade, visando uma
harmonização?
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RESP.:  Os  problemas  de  relacionamento  estão  associados  à  inferioridade
humana. Deus não reúne desafetos do passado no lar para se amassarem, mas

para  se  amarem,  a  partir  do  exercício  das  virtudes  evangélicas.  Perdão,
tolerância,  caridade,  paciência,  são  remédios  infalíveis,  no  presente,  para

neutralizar a animosidade do passado.

LEIS MORAIS

I - A LEI DIVINA OU NATURAL:

1 - O QUE SE DEVE ENTENDER POR LEI NATURAL?

RESP.: A lei natural é a lei de Deus; é a única necessária à felicidade do homem;
ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela

se afasta.

2 - A LEI DE DEUS É ETERNA?

RESP.: É eterna e imutável como o próprio Deus.

3 - DEUS TERIA PRESCRITO AOS HOMENS, NUMA ÉPOCA, AQUILO QUE LHES

PROIBIRIA EM OUTRA?

RESP.: Deus não se engana; os homens é que são obrigados a modificar as suas

leis,  que são imperfeitas,  mas as leis de Deus são perfeitas.  A harmonia que
regula  o  universo  material  e  o  universo  moral  se  funda  nas  leis  que  Deus

estabeleceu por toda a eternidade.

4  -  O  QUE  AS  LEIS  DIVINAS  ABRANGEM?  REFEREM-SE  A  MAIS  DO  QUE  A

CONDUTA MORAL?

RESP.: Todas as leis da Natureza são divinas, pois Deus é o autor de todas as

coisas.  O sábio estuda as leis da matéria,  o homem de bem, a da alma, e as
segue.

5 - É DADO AO HOMEM APROFUNDAR UMAS E OUTRAS?

RESP.: Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso.

6 - AS LEIS DIVINAS SÃO AS MESMAS PARA TODOS OS MUNDOS?
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RESP.:  A  razão nos  diz  que elas  devem  ser  apropriadas  à  natureza  de cada
mundo e proporcionadas ao grau de adiantamento dos seres que os habitam.

II - CONHECIMENTO DA LEI NATURAL:

7 - DEUS PROPORCIONOU A TODOS OS HOMENS OS MEIOS DE CONHECEREM A

SUA LEI?

RESP.: Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem; os que melhor

a  compreendem  são os  homens  de  bem  e  os  que  desejam pesquisá-la.  Não
obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso

se realize.

8 - A ALMA, ANTES DE SUA UNIÃO COM O CORPO, COMPREENDE MELHOR A

LEI DE DEUS DO QUE APÓS A ENCARNAÇÃO?

RESP.: Ela a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e

conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo; mas os maus
instintos do homem frequentemente fazem que ela a esqueça.

9 - ONDE ESTÁ ESCRITA A LEI DE DEUS?

RESP.: Na consciência.

10  -  DESDE  QUE  O  HOMEM  TRAZ  NA  CONSCIÊNCIA  A  LEI  DE  DEUS,  QUE
NECESSIDADE HÁ DE LHE SER REVELADA?

RESP.: Ele a havia esquecido e desprezado; Deus quis que ela fosse lembrada.

11- DEUS DEU A ALGUNS HOMENS A MISSÃO DE REVELAR A SUA LEI?

RESP.: Sim certamente; em todos os tempos houve homens que receberam essa
missão. São Espíritos superiores,  encarnados com o fim de fazer progredir a

Humanidade.

12 - ESSES QUE PRETENDERAM INSTRUIR OS HOMENS NA LEI DE DEUS, NÃO

SE ENGANARAM ALGUMAS VEZES E NÃO OS FIZERAM TRANSVIAR-SE MUITAS
VEZES, POR MEIO DE FALSOS PRINCÍPIOS?

RESP.: Os que não eram inspirados por Deus e que atribuíram a si mesmos, por
ambição,  uma  missão  que  não tinham certamente os  fizeram  extraviar;  não

obstante, como eram homens de gênio, em meios aos próprios erros ensinaram
frequentemente grandes verdades.
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13 - QUAL É O CARÁTER DO VERDADEIRO PROFETA?

RESP.: O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos

reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do
mentiroso para ensinar a verdade.

14 - QUAL O TIPO MAIS PERFEITO QUE DEUS OFERECEU AO HOMEM, PARA
LHE SERVIR DE GUIA E MODELO?

RESP.: Vede Jesus.

15 - AS LEIS DIVINAS E NATURAIS SÓ FORAM REVELADAS AOS HOMENS POR

JESUS E ANTES DELE SÓ FORAM CONHECIDAS POR INTUIÇÃO?

RESP.: Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens

que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde
os séculos mais distantes.  Por seus ensinamentos,  mesmos incompletos,  eles

prepararam o terreno para receber a semente. Estado as leis divinas escritas no
livro da Natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las.

Eis  porque os seus princípios  foram proclamados em todos os tempos pelos
homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina

moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela
ignorância e a superstição.

16 - DESDE QUE JESUS ENSINOU AS VERDADEIRAS LEIS DE DEUS, QUAL É A
UTILIDADE  DO  ENSINAMENTO  DADO  PELOS  ESPÍRITOS?  TÊM  ELES  MAIS

ALGUMA COISA PARA NOS ENSINAR?

RESP.: O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas,

porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário
que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver

essas leis,  tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as
praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos, para confundir

os  orgulhosos  e  desmacarar  os  hipócritas:  os  que  afetam  exteriormente  a
virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos

deve  ser  claro  e  sem  equívocos,  a  fim  de  que  ninguém  possa  pretextar
ignorância  e  cada  um  possa  julgá-lo  e  apreciá-lo  com  a  sua  própria  razão.

Estamos encarregados de preparar o Reino de Deus anunciado por Jesus, e por
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isso é necessário que ninguém venha a interpretar a lei de Deus ao sabor das
suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade.

17 - POR QUE A VERDADE NÃO ESTEVE SEMPRE AO ALCANCE DE TODOS?

RESP.: É necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz;

é preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos
ofuscaria.

III - DIVISÃO DA LEI NATURAL:

18  -  TODA  A  LEI  DE  DEUS  ESTÁ  ENCERRADA  NA  MÁXIMA  DO  AMOR  AO

PRÓXIMO ENSINADA POR JESUS?

RESP.: Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si;

mas  é  necessário  mostrar-lhes  a  aplicação,  pois  do  contrário  podem
neglicenciá-la, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as

circunstâncias da vida, e essa máxima se refere apenas a um dos seus aspectos.
Os homens necessitam de regras precisas.  Os  preceitos  gerais  e muito vagos

deixam muitas portas abertas à interpretação.

19 - QUE PENSAIS DA DIVISÃO DA LEI NATURAL EM DEZ PARTES?

RESP.: Essa divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés e pode abranger
todas as circunstâncias da vida,  o que essencial.  Podes segui-la,  sem que ela

tenha  entretanto  nada  de absoluto,  como não o  têm os  demais  sistemas  de
classificação, que dependem sempre do ponto de vista sob o qual se considera

um assunto. A última lei é a mais  importante;  é por ela que o homem pode
avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras.

20 - QUANTAS E QUAIS SÃO AS LEIS MORAIS?

RESP.: 

1ª - LEI DE ADORAÇÃO;
2ª - LEI DE REPRODUÇÃO;

3ª - LEI DE CONSERVAÇÃO;
4ª - LEI DA DESTRUIÇÃO;

5ª - LEI DE SOCIEDADE;
6ª - LEI DO PROGRESSO;

7ª - LEI DE IGUALDADE;
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8ª - LEI DE LIBERDADE;
9ª - LEI DE TRABALHO;

10 ª - LEI DE JUSTIÇA, AMOR E CARIDADE.

LIVRE
ARBÍTRIO

1 - O HOMEM GOZA DE LIVRE-ARBÍTRIO PLENO?

RESP.: O homem goza do livre-arbítrio a partir do momento em que manifesta a
vontade de agir livremente: porém, "nas primeiras fases da vida a liberdade é

quase nula; ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades". A liberdade
de  agir,  portanto,  é  relativa,  pois  depende,  primeiramente,  da  vontade  de

realizar algo. No princípio de seu desenvolvimento, o Espírito ainda não sabe
direcionar sua vontade, senão para a satisfação de suas necessidades básicas.

Neste caso,  prevalece o instinto.  Uma vez ampliada a sua consciência,  novos
interesses surgem. A medida que sua vida vai se tornando complexa, o livre-

arbítrio é limitado pela atuação da Lei de Causa e Efeito, até que o ser consiga
libertar-se do círculo das reencarnações e aí seu exercício torna-se pleno.

2 - O QUE A LIBERDADE DE AGIR IMPÕE AO ESPÍRITO?

RESP.: De uma maneira geral, somos livres para agir e somos responsáveis pelos

esforços que fazemos para superar os obstáculos, para realizar nosso programa
de  vida  e  para  progredir.  Nenhuma  oportunidade  nos  é  negada  mas  não

podemos pensar em fazer as coisas de qualquer tipo, burlando as Leis Divinas,
como burlamos as leis humanas.

3 - O HOMEM TEM LIVRE-ARBÍTRIO NOS SEUS ATOS?

RESP.: Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio o

homem seria uma máquina.

4 - O HOMEM GOZA DO LIVRE-ARBÍTRIO DESDE O NASCIMENTO?

RESP.: Ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a vontade de o fazer. Nas
primeiras fases da vida a liberdade é quase nula; ela se desenvolve e muda de

objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com
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as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são
necessárias.

5 - AS PREDISPOSIÇÕES INSTINTIVAS QUE O HOMEM TRAZ AO NASCER NÃO
SÃO UM OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO DO SEU LIVRE-ARBÍTRIO?

RESP.:  As  predisposições instintivas  são  as  do  Espírito antes  da encarnação;
conforme  for  ele  mais  ou  menos  adiantado,  elas  podem  impelí-lo  a  atos

repreensíveis,  no que ele será secundado por Espíritos  que simpatizem com
essas  disposições;  mas  não  há  arrastamento  irresistível,  quando  se  tem  a

vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder.

6 - O ORGANISMO NÃO INFLUI NOS ATOS DA VIDA? E SE INFLUI, NÃO O FAZ

COM PREJUÍZO DO LIVRE-ARBÍTRIO?

RESP.: O Espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as

suas  manifestações.  Eis  porque,  nos  mundos  em  que  os  corpos  são  menos
materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade.

Mas  o  instrumento  não  dá  faculdades  ao  Espírito.  De  resto,  é  necessário
distinguir neste caso as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um

homem tem o instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio Espírito que o
possui e que lho transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu

pensamento para se ocupar apenas da matéria faz-se semelhante ao bruto,  e
ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. É nisso que ele

se forna faltoso, pois assim age pela própria vontade.

7 - A ALTERAÇÃO DAS FACULDADES TIRA O HOMEM O LIVRE-ARBÍTRIO?

RESP.: Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer perde o
domínio  do  seu  pensamento  e,  desde  então,  não  tem  mais  liberdade.  Essa

alteração é frequentemente uma punição para o Espírito que, numa existência,
pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Ele pode

renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o
mau rico no de um mendigo. Mas o Espírito sofre esse este constrangimento, do

qual tem perfeita consciência; é nisso que está a ação da matéria.

8  -  A  ALTERAÇÃO  DAS  FACULDADES  INTELECTUAIS  PELA  EMBRIAGUEZ

DESCULPA OS ATOS REPREENSÍVEIS?
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RESP.:  Não;  pois  o  ébrio  voluntariamente  se  priva  da  razão  para  satisfazer
paixões brutais; em lugar de uma falta, comete duas.

9 - QUAL É, NO HOMEM EM ESTADO SELVAGEM, A FACULDADE DOMINANTE: O
INSTINTO OU O LIVRE-ARBÍTRIO?

RESP.: O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas
coisas. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela

se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido
que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes.

10  -  A  POSIÇÃO  SOCIAL  NÃO  É  ÀS  VEZES  UM  OBSTÁCULO  À  INTEIRA
LIBERDADE DE AÇÃO?

RESP.: O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em
conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para

superar os obstáculos.

11  -  HÁ  O  DETERMINISMO  E  O  LIVRE-ARBÍTRIO,  AO  MESMO  TEMPO,  NA

EXISTÊNCIA HUMANA?

RESP.:  Determinismo  e  livre-arbítrio  coexistem  na  vida,  entrosando-se  na

estrada dos destinos,  para a  elevação e redenção dos homens.  O primeiro  é
absoluto nas  mais  baixas  camadas evolutivas  e  o segundo amplia-se com os

valores  da  educação  e  da  experiência.  Acresce  observar  que  sobre  ambos
pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da

qual  a  profecia  foi  sempre  o  mais  eloquente  testemunho.  Não  verificais,
atualmente,  as  realiazações  previstas  pelos  emissários  do  Senhor  há  dois  e

quatro milênios, no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade
de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei da

provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna
responsável,  organiza  o  determinismo  da  sua  existência,  agravando-o  ou

amenizando-lhe  os  rigores,  até  poder  elevar-se  definitivamente  aos  planos
superiores do Universo.

12 - HAVENDO O DETERMINISMO E O LIVRE-ARBÍTRIO, AO MESMO TEMPO,
NA  VIDA  HUMANA,  COMO  COMPREENDER  A  PALAVRA  DOS  GUIAS

ESPIRITUAIS QUANDO AFIRMAM NÃO LHES SER POSSÍVEL INFLUENCIAR A
NOSSA LIBERDADE?
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RESP.:  Não  devemos  esquecer  que  falamos  de  expressão  corpórea,  em  se
tratando do determinismo natural, que prepondera sobre os destinos humanos.

A subordinação da criatura,  em suas  expressões do  mundo físico,  é  lógica  e
natural  nas  leis  das  compensações,  dentro  das  provas  necessárias,  mas,  no

íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escola do seu
futuro  caminho.  Seus  amigos  do  invisível  localizam  aí  o  santuário  da  sua

independência  sagrada.  Em  todas  as  situações,  o  homem  educado  pode
reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus, em seu benefício,

e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu
egoísmo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha, nesse particular.

13 - COMO PODE O HOMEM AGRAVAR OU AMENIZAR O DETERMINISMO DE
SUA VIDA?

RESP.: A determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da
felicidade, para todas as criaturas. No lar humano, não vedes um pai amoroso e

ativo, com um largo programa de trabalhos pela ventura dos filhos? E cada filho,
cessado  o  esforço  da  educação  na  infância,  na  preparação para  a  vida,  não

deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de
toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a

Terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação
dos  filhos.  Nessa  imagem  muito  frágil,  em  comparação  com  a  paternidade

divina,  temos  um  símile  da  situação.  O  Espírito  que,  de  algum  modo,  já
armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho

de responsabilidade junto de outros seres em provação rude, ou em busca de
conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a

efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de
seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de

uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, têm a sua parcela de
independência  para colaborar  na  obra  divina,  e  devem retribuir  a  confiança

espiritual  que  lhes  foi  deferida.  Os  que  se  educam  e  conquistam  direitos
naturais, inerentes à personalidade, deixam de obedecer, de modo absoluto, no

determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das
ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus

subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade
da  consciência  esclarecida.  Nesse  trabalho  de  ordenar  com  Deus,  o  filho

necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa
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do caminho reto,  supondo-se senhor arbitrário das situações,  complicando a
vida da família humana, e adquirindo determinados compromissos, por vezes

bastante penosos porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que
desbaratam os "talentos" colocados em suas mãos, na preguiça, no egoísmo, na

vaidade ou no orgulho. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da
Humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade

está  retribuindo a  confiança do Senhor,  sempre que  age com a sua vontade
misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito,

não por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e ilumina na edificação de
sua obra imortal.

14 - SE O DETERMINISMO DIVINO É O DO BEM, QUEM CRIOU O MAL?

RESP.: O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a

comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus,
o  homem  transforma  a  sua  fragilidade  em  foco  de  ações  contrárias  a  essa

mesma  lei,  efetuando,  desse  modo,  uma  intervenção  indébita  na  harmonia
divina. EIS O MAL. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. EIS

O RESGATE. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir
para  Deus,  em virtude de representar um desvio  do  homem,  sendo zero na

Sabedoria e na Providência Divinas. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio,
justo  e  amigo,  considerando os  filhos  transviados  como  incursos  em  vastas

experiências.  Mas,  como  Jesus  e  os  seus  prepostos  são  seus  cooperadores
divinos,  e  eles  próprios  instituem  as  tarefas  contra  o  desvio  das  criaturas

humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades
educativas,  a  fim  de  que  a  Humanidade  siga  retamente  no  seu  verdadeiro

caminho para Deus.

15 - EXISTEM SERES AGINDO NA TERRA SOB DETERMINAÇÃO ABSOLUTA?

RESP.: Os animais e os homens quase selvagens nos dão uma idéia dos seres que
agem no  planeta  sob  determinação  absoluta.  E  essas  criaturas  servem  para

estabelecer  a  realidade  triste  da  mentalidade  do  mundo,  ainda  distante  da
fórmula do amor, com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus,

ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar os irracionais e os
irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais

educados  da  Terra  exterminam  os  primeiros,  para  a  sua  alimentação,  e
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escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções,
de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição.

16 - O HOMEM EDUCADO DEVE EXERCER VIGILÂNCIA SOBRE O SEU GRAU DE
LIBERDADE?

RESP.: É sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a
vigilância maior. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de

outrem, de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece
desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde

começa uma outra liberdade,  e cada qual responderá por si,  um dia,  junto à
Verdade Divina.

17 - EM SE TRATANDO DAS QUESTÕES DO DETERMINISMO, QUALQUER SER
RACIONAL PODE ESTAR SUJEITO A ERROS?

RESP.:  Todo  ser  racional  está  sujeito  ao  erro,  mas  a  ele  não  se  encontra
obrigado. Em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve

ser  sempre  levado  à  conta  dessas  mesmas  experiências,  tão  logo  seja
reconhecido pelo seu autor direto, ou indireto tratando-se de aproveitar os seus

resultados, em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas
abdiquem a repetição dos experimentos, em favor do seu próprio bem no curso

infinito do tempo.

18 - SE NA LUTA DA VIDA TERRESTRE EXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS, POR TODA

PARTE, QUAL SERÁ A MELHOR DE TODAS, DIGNA DE SER SEGUIDA?

RESP.:  Em  todas  as  situações  da  existência  a  mente  do  homem  defronta

circunstâncias  do  determinismo  divino  e  do  determinismo  humano.  A
circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro, a fim de

que o segundo seja  iluminado,  destacando-se essa mesma circunstância pelo
seu  caráter  de  benefício  geral,  muitas  vezes  com  o  sacrifício  da  satisfação

egoística  da  personalidade.  Em  virtude  dessa  característica,  o  homem  está
sempre habilitado,  em seu  íntimo,  a  escolher  o  bem definitivo  de todos e  o

contentamento transitório do seu "eu", fortalecendo a fraternidade e a luz, ou
agravando o seu próprio egoísmo.

19 - OS ASTROS INFLUENCIAM IGUALMENTE NA VIDA DO HOMEM?
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MANDAMENTOS

1 - QUAL É O MAIOR MANDAMENTO?

RESP.: "Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e

de todo o teu entendimento".

2 - E O SEGUNDO MANDAMENTO?

RESP.: "Amarás ao teu próximo como a ti mesmo".

3  -  POR  QUE  ESSES  MANDAMENTOS  PODEM  SUBSTITUIR  O  DECÁLOGO,

TRAZIDO POR MOISÉS?

RESP.: Na mensagem maravilhosa de Jesus para as criaturas, Deus é pai e todos

os homens  são  irmãos.  Com esse mandamento  Maior,  o  Mestre  substituiu  o
Decálogo, isto é, os dez mandamentos de Moisés, pois quem ama a Deus sobre

todas  as  coisas,  a  ele  unicamente  presta  culto,  não  adorando  imagens  de
qualquer espécie; respeita o seu sagrado nome e santifica, não somente um dia,

mas  todos  os  dias  da  semana,  todas  as  horas,  os  minutos.  E  quem  ama  o
próximo como a si mesmo honra seus pais, não mata, não adultera, não levanta

falso testemunho, nem cobiça coisa alguma de quem quer que seja.

4 - COMO COMPREENDER A PROPOSTA TRIANGULAR DO AMOR; A - Deus, ao

próximo, a si mesmo?

RESP.:  1ª  AMOR:  segundo  a  pergunta  apresenta-se  em  três  faces:

1ª  -  Deus  ama  todos  igualmente:  a  mim  e  ao  próximo.
2ª - Se amo a mim e a Deus, teremos condições de amar os outros. Se eu não me

amo, não me respeito, como posso dar uma coisa que não tenho, que não sei.
3ª  -  Devo  também  amar  ao  próximo  como  a  mim  mesmo  se  quiser  me

aproximar de Deus. Quem ama o próximo,  deseja  ao semelhante o que quer
para si.

MATERIALISMO

1 - EM QUE CONSISTE O MATERIALISMO?

RESP.:  Materialismo  é  a  corrente  doutrinária  que  afirma  existir  somente  a
realidade material e nada mais do que ela. Segundo seus adeptos, a realidade é
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exclusivamente  de  natureza  material,  sendo  a  "espiritual"  apenas  uma
propriedade ou produto da matéria. A alma é para eles um efeito e não uma

causa.  Desse  ponto  de  vista,  os  seres  orgânicos  nada  mais  seriam  do  que
simples  ação  da  matéria.  A  inteligência  o  pensamento,  seriam  apenas

decorrências de propriedade da matéria.

2 - POR QUE OS ANATOMISTAS, OS FISIOLOGISTAS E EM GERAL OS QUE SE

APROFUNDAM  NAS  CIÊNCIAS NATURAIS  SÃO  FREQUENTEMENTE  LEVADOS
AO MATERIALISMO?

RESP.: O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que tudo crêem
saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento.

Sua própria Ciência os torna presunçosos.  Pensam que a Natureza nada lhes
pode ocultar.

3 - NÃO É ESTRANHO QUE O MATERIALISMO SEJA UMA CONSEQUÊNCIA DE
ESTUDOS  QUE  DEVERIAM,  AO  CONTRÁRIO,  MOSTRAR  AO  HOMEM  A

SUPERIORIDADE  DA  INTELIGÊNCIA  QUE  GOVERNA  O  MUNDO?  DEVE-SE
CONCLUIR QUE ESSES ESTUDOS SÃO PERIGOSOS?

RESP.:  Não  é  verdade  que  o  materialismo  seja  uma  consequência  desses
estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar

de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles
se permitem aparentar, e os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões

do que os valentes.  A maior parte deles é materialista porque não dispõe de
nada  para  preencher  o  vazio.  Diante  desse  abismo  que  se  abre  ante  eles,

mostrai-lhes uma tábua de salvação, e a ela se agarrarrão ansiosamente.

MEDICINA

1)  O  que  tem  maior  peso  no  desequilíbrio  do  processo  saúde-doença?  Os

determinantes  sociais  ou  as  alterações  biológicas  decorrentes  de carmas  ou
formas de vida?

Os  determinantes  biológicos,  decorrentes  dos  mecanismos  cármicos,  são  os
responsáveis pelo equilíbrio ou desarmonia no binômio saúde-doença em razão
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das  necessidades  de  evolução  impostas  pelo  perispírito,  encarregado  de
armazenar as conquistas evolutivas, que decorrem das ações do Espírito sobre a

matéria no transcurso das experiências transatas.

Mesmo os impositivos sociais são conseqüências inevitáveis das realizações do

ser,  que  não  pode  fugir  de  si  mesmo,  dos  compromissos  assumidos  e
desempenhados conforme o direcionamento que se haja dado, recomeçando o

processo de crescimento no lugar onde as condições lhe serão propiciatórias
para a recuperação moral e espiritual, e lhe facultem os recursos indispensáveis

para o próprio desenvolvimento.

Cada  ser,  portanto,  reencarna  no  grupo social  de  que  tem necessidade para

evoluir,  a  fim  de  valorizar  circunstâncias  e  condições  específicas  para  a
manifestação dos tesouros que lhe dormem em germe.

2)  Podemos  afirmar  que  cada  um  é  responsável  por suas  próprias
enfermidades? Estão na construção psíquica os determinantes da condição de

saúde-doença?

O ser humano é, essencialmente, o Espírito que o organiza.

Como decorrêncía, é, inevitavelmente, o resultado do que pensa, do que fala e
do que faz.

Sua mente é dínamo gerador de energia, cuja qualidade resulta dos fatores que
lhe constituem os interesses emocionais, as preferências intelectuais e morais.

Conforme organize as aspirações e as exteriorize, as mesmas se transformam
em fontes de vida, elaborando as construções do bem e do mal que passam a

fazer parte do seu comportamento .

Na  área  da  saúde  temos  a  resposta  do  pensamento,  portanto,  do  próprio

Espírito produzindo equilíbrio ou gerando desarmonia a expressar-se em forma
de doença que lhe afeta o corpo, a emoção ou o psiquismo, levando-o às mais

variadas patologias que resultam das aspirações sustentadas pela mente.

Desse modo, cada um conduz os determinantes do esquema saúde-doença, que

se  exteriorizam  quando  as  matrizes  cármicas  facultam  a  instalação  dos
processos compatíveis com as realizações que ficaram no passado.
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Da mesma forma, a mente equilibrada ou que se resolve pela renovação altera
os  mecanismos  afligentes  do  sofrimento,  modificando  as  paisagens

atormentantes e gerando novas áreas de harmonia, portanto, de saúde.

3) Qual a receita para uma vida saudável no campo material e espiritual?

A harmonia da mente responde pelo bem-estar espiritual, daí decorrendo a vida
saudável no campo orgânico. O equilíbrio psicofísico é a grande meta que deve

ser  alcançada  pelo  ser  humano.  Para  consegui-lo,  torna-se  indispensável  o
conhecimennto de si mesmo como fator preponderante a fim de saber quem se

é, de onde se veio, para onde se vai, pensando e agindo com eqüidade e justiça,
nunca desejando aos outros aqui que não deseja para si mesmo, conforme a

diretriz terapêutica proposta por Jesus.

4) Quais das ações de saúde aproximam-se mais de uma visão de saúde integral

(corpo/espírito)? A clássica medicina ocidental ou as práticas alternativas, tais
como acupuntura, fitoterapia, homeopatia e outras?

O  ser  humano  é  constituído  de  Espírito,  perispírito  e  matéria.  A  visão
organicista do academicismo ancestral tentou reduzi-la ao conjunto celular sob

a regência do cérebro que, sofrendo anóxia, tudo levaria ao caos do princípio.

Porém, à medida que se dilataram os horizontes da compreensão em torno da

realidade estrutural do indivíduo, que se inicia nos campos da energia pensante
e se dilata no conjunto em que se apresenta, tem havido uma diferente visão em

torno das suas necessidades, dos seus valores.

A  medicina  ocidental  na  sua  proposta  unicista  do  ser,  aplicou  a  terapia

compatível  com  a  organização  eminentemente  material  tendo  em  vista  o
conjunto transitório e não a realidade permanente.  Não obstante,  os  pais  da

Medicina ocidental já intuíam que o indivíduo é uma energia envolta em células.
Abandonado o conceito pelo materialismo, no século passado, como reação ao

desordenado  espiritualismo  imposto  pela  fé  cega,  lentamente  é  retomado  o
conceito baseado na energia, já que tudo quanto existe no Universo é resultado

da  mesma.  Abrem-se,  então,  possibilidades  para  a  visão  espiritualista  e
espiritista em torno da criatura, facultando uma complexa alteração na terapia

convencional  que  cede  espaço  às  modernas  contribuições  das  alternativas,
algumas  delas  multimilenárias  e  de  resultados  não agressivos ao  organismo

fisiopsíquico do ser.



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

Trabalhando-se  nas  causas  geradoras  das  enfermidades,  mais  facilmente  se
poderão conseguir resultados salutares nas opções terapêuticas, revitalizando-

se os campos energéticos no perispírito: chakras, meridianos, onde se situam os
registros  desencadeadores  dos  processos  depurativos  a  expressar-se  como

enfermidades no corpo somático, na emoção e no psiquismo.

Em tempo não distante, as duas vertentes do conhecimento médico - oriente e

ocidente  -  dar-se-ão  as  mãos,  objetivando  a  saúde  do  ser  humano  sem
preconceitos  nem  imposições  que  não  mais  se  justificam  na  era  do

conhecimento profundo.

As cirurgias desempenharão, então, um papel emergencial, a fim de facultar ao

homem o tempo necessário para trabalhar as causas dos problemas afligentes
no seu organismo, modificando o comportamento mental e moral, graças a cuja

conduta alterar-se-ão os efeitos perturbadores antes registrados.

5) Os pontos de acupuntura atingem, direta ou indiretamente, o perispírito, ou

que outras zonas da organização humana ?

Tendo-se em vista o conceito chinês sobre a acupuntura, a energia ch'i é captada

pelo corpo humano graças aos portais de entrada que se encontram espalhados
pela pele.  Trata-se dos locais acupunturais,  que fazem parte constitutiva dos

meridianos encarregados de conduzir a energia até aos órgãos na sua estrutura
geral,  fluindo  por  intermédio  de  doze  pares  e,  dessa  forma,  oferecendo  ao

organismo a energia necessária para manter o seu equilíbrio.

Segundo outro conceito do mesmo pensamento  filosófico chinês,  existe uma

polaridade universal  expressa pelo yin e pelo yang.  Essa tese faz recordar a
Teoria da Complementaridade, segundo a qual a dualidade partícula/onda, na

sua complexidade seria equivalente ao yin/yang, que se encontra presente em
todos os corpos, inclusive no Universo.

A  saúde  seria,  conforme  essa  teoria,  o  perfeito  equilíbrio  entre  essas  duas
forças. Qualquer tipo de distonia, seja de natureza física, mental ou espiritual,

gera  um  desequilíbrio  no  organismo,  que  se  converte  em  desajuste  ou
enfermidade no departamento correspondente do corpo.
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Somente através da harmonia da energia ch 'i por intermédio dos meridianos
direito/esquerdo se consegue o equilíbrio yin/ yang, portanto, a reconquista da

saúde.

Os  locais  acupunturais  que  se  encontram  nos  meridianos  da  pele  são

constituídos por propriedades elétricas que os tornam diferentes dos campos
da epiderme comum. São, portanto, circuitos elétricos que levam a energia dos

pontos acupunturáveis à intimidade dos órgãos.

Também ensina a filosofia chinesa que o indivíduo é um microcosmo, reflexo do

macrocosmo no qual  se encontra mergulhado,  conceito com o qual anuímos
completamente.

A  energia,  portanto,  aplicada  nos  pontos  de  acupuntura  é  absorvida  pelos
nervos e pelas células gliais em torno dos quais se encontram, encaminhando-a

a  todos  os  departamentos  do  organismo  e  produzindo  o  equilíbrio  de  que
necessita o ser.

Dessa  forma,  a  energia  ch'i  é  captada  pelo  perispírito,  que se  encarrega  de
estimular  as  futuras  células  a  um desenvolvimento  harmônico,  enquanto  no

organismo  físico  os  neurotransmissores,  como  as  endorfinas  que  aliviam  e
suplimem a dor, são liberados sob a ação dessa mesma irradiação.

O perispírito é alcançado, desse modo, diretamente, em razão dos seus campos
energéticos  que  se  encontram  espalhados  por  todo  o  corpo  humano,

preservando-lhe a  forma,  o  equilíbrio  e  a  coleta  de dados  que  arquiva  para
futuros empreendimentos.

6)  Como  se  processa  a  relação  físico-perispírito  no  desenvolvimento  das
enfermidades?

Assinalado por deficiências vibratórias específicas decorrentes do mau uso do
organismo em existência anterior ou na atual o campo de energia apresenta-se

debilitado, exteriorizando-se em ondas de freqüência descontínua que dificulta
o processo da mitose celular ou diminui a produção de leucócitos,dessa forma

deixando livre  o  espaço para as  infecções,  as  deteriorações  e  desequilíbrios
emocionais que aí se instalam.
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É do Espírito, através do seu perispírito, que partem as correntes de energia,
encarregadas de contribuir para o metabolismo orgânico, e não do corpo para

aquele núcleo que lhe distribui as forças.

Todo labor terapêutico deve ter como meta prioritária atingir o cerne do ser - o

Espírito - a fim de que se renovem as estruturas pensantes que proporcionam
as vibrações de equilíbrio, portanto, de saúde.

7) Qual o conceito de saúde no mundo espiritual?

O conceito de saúde mais próprio para o homem, e que é tido como importante

no  mundo  espiritual  é  o  que  decorre  da  consciência  do  dever  retamente
cumprido,  tendo  em  vista  as  altas  aspirações  de  progresso  cultivadas,

constituindo a perfeita  harmonia  entre desejar  e conseguir.  É  saudável,  todo
aquele  que  age  corretamente,  porque  pensa  com  elevação  de  propósitos  e

mantém-se sereno diante das determinações da Vida.

Espírito Vianna de Carvalho

MEDIUNIDADE

1 - O QUE É MEDIUNIDADE?

RESP.:  Mediunidade é a faculdade ou aptidão que possuem certos indivíduos

denominados médiuns, de servirem de intermediários entre os mundos físico e
espiritual. A Mediunidade é inerente ao organismo, como a visão, a audição e a

fala,  daí,  qualquer um pode ser dotado dessa faculdade, é uma conquista da
alma.

2 - QUAL O PRINCIPAL INIMIGO DO MÉDIUM?

RESP.: O primeiro inimigo do médium reside nele mesmo. Frequentemente é o

personalismo, a exibição, a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário
desconhecimento dos seus deveres a luz do Evangelho, fatores de inferioridade

moral,  que não raro, conduzem a invigilância,  à  leviandade e a confusão dos
campos improdutivos.

3 - NA SUA OPINIÃO, POR QUE O MÉDIUM DEVE EVANGELIZAR-SE?
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RESP.: A maior necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo; antes, de
se  entregar  às  grandes  tarefas  doutrinárias,  pois,  de  outro  modo,  poderá

esbarrar  sempre  com  o  fantasma  do  personalismo,  em  detrimento  de  sua
missão. "Contra esse inimigo, é preciso movimentar as energias íntimas pelo

estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de
auto-educação, à claridade do Evangelho".

4  -  EXPLIQUE  A  FRASE  DE  JESUS:  "DAI  DE  GRAÇA  O  QUE  DE  GRAÇA
RECEBESTES".

RESP.:  Jesus  disse  aos  seus  discípulos  esta  frase  recomendando-lhes,  dessa
forma, que não aceitassem pagamentos pela dispensa dos bens cuja obtenção

nada lhes houvesse custado, isto é, que nada cobrassem dos outros por aquilo
que não pagaram. O que eles receberam gratuitamente, foi a faculdade de curar

doentes e expulsar os "demônios", ou seja, os maus espíritos.

5 - COMO PODE SER ENCARADA A MEDIUNIDADE SÉRIA?

RESP.:  A  mediunidade  séria  não  pode  ser  nem  será  jamais,  uma  profissão
mesmo porque, é, sobretudo, no seu aspecto de concessão como prova é uma

faculdade essencialmente móvel e variável, não sendo portanto, a mesma coisa
que a capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, da qual se tem o direito

de usar.

6 - NA SUA OPINIÃO, O QUE É UM BOM MÉDIUM?

RESP.: Um bom médium é aquele que se evangeliza e utiliza o seu "dom", a sua
faculdade para  curar  os  doentes  e  expulsar  os  "demônios"  ou  seja  os  maus

espíritos. Não cobra pelo seu uso. Bom médium é o que aplica a sua faculdade
buscando tornar-se apto à servir de intérprete aos bons Espíritos.

7 - QUAL A VERDADEIRA DEFINIÇÃO DA MEDIUNIDADE?

RESP.:  A mediunidade é aquela  luz  que seria  derramada sobre toda carne e

prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso
na  Terra.  A  missão  mediúnica,  se  tem  os  seus  percalços  e  as  suas  lutas

dolorosas,  é  uma das  mais  belas  oportunidades de progresso e  de redenção
concedidas  por  Deus  aos  seus  filhos  misérrimos.

Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do Espirito, patrimônio
da  alma  imortal,  elemento  renovador  da  posição  moral  da  criatura  terrena,
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enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência,
sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela

face do mundo.

8 - É JUSTO CONSIDERARMOS TODOS OS HOMENS COMO MÉDIUNS?

RESP.:  Todos  os  homens têm o seu  grau de mediunidade,  nas  mais  variadas
posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa, ainda, a alvorada de

novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade
do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus

cinco  sentidos.
Na  atualidade,  porém,  temos  de  reconhecer  que  no  campo  imenso  das

potencialidades psíquicas do homem existem os médiuns com tarefa definida,
precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam

sacrifícios e se constituem, muitas vezes,  de provações ásperas; todavia, se o
operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o

trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a
todos os discípulos de boa-vontade.

9 - DEVER-SE-Á PROVOCAR O DESENVOLVIMENTO DA MEDIUNIDADE?

RESP.: Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade,

porque,  nesse  terreno,  toda  a  espontaneidade  é  necessária;  observando-se
contudo, a floração mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-

se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa-vontade, seja
essa  possibilidade  psíquica  a  mais  humilde  de  todas.

A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da
atividade  doutrinária,  porquanto,  em  tal  assunto,  toda  espontaneidade  é

indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos
mentores do plano espiritual.

10  -  A  MULHER  OU  O  HOMEM,  EM  PARTICULAR,  POSSUEM  DISPOSIÇÕES
ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO MEDIÚNICO?

RESP.: No capítulo do mediunismo não existem propriamente privilégios para
os que se encontram em determinada situação; porém, vence nos seus labores

quem detiver a maior porcentagem de sentimento. E a mulher, pela evolução de
sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está, na
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atualidade, em esfera superior à do homem, para interpretar, com mais precisão
e sentido de beleza, as mensagens dos planos invisíveis.

11  -  QUAL  A  MEDIUNIDADE  MAIS  PRECIOSA  PARA  O  BOM  SERVIÇO  À
DOUTRINA?

RESP.: Não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Qualquer uma é
campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium,

com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e
fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade.

12 - QUAL A MAIOR NECESSIDADE DO MÉDIUM?

RESP.: A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de

se  entregar  às  grandes  tarefas  doutrinárias,  pois,  de  outro  modo  poderá
esbarrar  sempre  com  o  fantasma  do  personalismo,  em  detrimento  de  sua

missão.

13 -  NOS TRABALHOS MEDIÚNICOS TEMOS DE CONSIDERAR, IGUALMENTE,

OS IMPERATIVOS DA ESPECIALIZAÇÃO?

RESP.: O homem do mundo, no círculo de obrigações que lhe competem na vida,

deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável, na esfera de suas
possibilidades  individuais.  Em  mediunidade,  devemos  submeter-nos  aos

mesmo princípios. O homem enciclopédico, em faculdade, ainda não apareceu,
senão em gérmen, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra, e

temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no
conjunto  de  atributos  do  homem  transcendente.

A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária e somente de sua
compreensão poderá  nascer  a  harmonia  na  grande obra  de vulgarização da

verdade a realizar.

14  -  A  MEDIUNIDADE  PODE  SER  RETIRADA  EM  DETERMINADAS

CIRCUNSTÂNCIAS DA VIDA?

RESP.:  Os  atributos  medianímicos  são  como  os  talentos  do  Evangelho.  Se  o

patrimônio divino é desviado de seus fins,  o mau servo torna-se indigno da
confiança do Senhor da seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os

talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas; todavia, se
sofrem o insulto do egoísmo do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior,
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podem  deixar  o  intermediário  do  invisível  entre  as  sombras  pesadas  do
estacionamento,  nas  mais  dolorosas  perspectivas  de  expiação,  em  vista  do

acréscimo de seus débitos irrefletidos.

15 - É JUSTO QUE UM MÉDIUM CONFIE EM SI MESMO PARA A PROVOCAÇÃO

DE  FENÔMENOS,  ORGANIZANDO  TRABALHOS  ESPECIAIS  COM  O  FIM  DE
CONVERTER OS DESCRENTES?

RESP.: Onde o médium em tão elevada condição de pureza e merecimento, para
contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno?

Ninguém vale,  na  Terra,  senão  pela  expressão da  misericórdia  divina  que  o
acompanha,  e  a  sabedoria  do  plano  superior  conhece  minuciosamente  as

necessidades  e  méritos  de  cada  um.
A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé

sincera, somente conseguida pelo esforço e boa-vontade pessoal na meditação e
no trabalho interior. Os descrentes chegarão à Verdade, algum dia, e a Verdade é

Jesus. Anteciparmo-nos à ação do Mestre não seria testemunho de confusão?
Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos é agir

com  demasiada  leviandade.  O  que  é  santo  e  divino  ficaria  exposto  aos
julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais

perversos,  como  se  a  Verdade  de  Jesus  fosse  objeto  de  espetáculos,  nos
picadeiros de um circo.

16 - OS IRRACIONAIS POSSUEM MEDIUNIDADE?

RESP.: Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas.

Contudo,  têm percepções psíquicas embrionárias,  condizentes  ao seu estado
evolutivo,  através  das  quais  podem  indiciar  as  entidades  deliberadamente

perturbadoras,  com fins  inferiores,  para estabelecer a perplexidade naqueles
que os acompanham, em determinadas circunstâncias.

17  -  PODE  CONTAR  UM  MÉDIUM,  DE  MANEIRA  ABSOLUTA,  COM  OS  SEUS
GUIAS ESPIRITUAIS, DISPENSANDO OS ESTUDOS?

RESP.:  Os mentores de um médium, por mais dedicados e evolvidos, não lhe
poderão tolher a verdade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis

da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e
obscuro,  conquistando  méritos  novos.  O  médium  tem  obrigação  de  estudar

muito,  observar  intensamente  e  trabalhar  em  todos  os  instantes  pela  sua
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própria  iluminação.
Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe

foi confiada, cooperando eficazmente com os Espíritos sinceros e devotados ao
bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os

seus  mentores  espirituais  muito  esperem  do  seu  esforço. 
E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de

suas bases já edificadas no espaço e no tempo, o médium deve entregar-se ao
estudo,  sempre  que  possível,  criando  o  hábito  de  conviver  com  o  espírito

luminoso  e  benéfico  dos  instrutores  da  Humanidade,  sob  a  égide  de  Jesus,
sempre  vivos  no  mundo,  através  do  seus  livros  e  da  sua  exemplificação.

O  costume  de  tudo  aguardar  de  um  guia  pode  transformar-se  em  vício
detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a

esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias
doutrinárias,  tornando-se  o  médium  preguiçoso  e  leviano  responsável  pelo

desvio de sua tarefa sagrada.

18 - PODERÁ ADMITIR-SE QUE UM MÉDIUM SE SOCORRA DE OUTRO MÉDIUM

PARA OBTER O AMPARO DOS SEUS AMIGOS ESPIRITUAIS?

RESP.: É justo que um amigo se valha da estima fraternal de um companheiro de

crença,  para  assuntos  de  confiança  íntima  e  recíproca,  mas,  na  função
mediúnica, o portador dessa ou daquela faculdade deve buscar em seu próprio

valor o elemento de ligação com os seus mentores do plano invisível,  sendo
contraproducente  procurar  amparo,  nesse  particular,  fora  das  suas  próprias

possibilidades, porque, de outro modo,seria repousar numa fé alheia, quando a
fé  precisa  partir  do  íntimo  de  cada  um,  no  mecanismo  da  vida.

Além do mais, cada médium possui a sua esfera de ação no ambiente que lhe foi
assinalado.  Abandonar  a  própria  confiança  para  valer-se  de  outrem,  seria

sobrecarregar  os  ombros  de  um  companheiro  de  luta,  esquecendo  a  cruz
redentora que cada Espírito encarnado deverá carregar em busca da claridade

divina.

19  -  A  MISTIFICAÇÃO SOFRIDA  POR UM MÉDIUM SIGNIFICA  AUSÊNCIA DE

AMPARO DOS MENTORES DO PLANO ESPIRITUAL?

RESP.: A mistificação experimentada por médium traz, sempre, uma finalidade

útil,  que  é  a  de  afastá-lo  do  amor-próprio,  da  preguiça  no  estudo  de  suas
necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si
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mesmo. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores mais
elevados, que, somente assim, o conduzem à vigilância precisa e às realizações

da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo.

20 -  SERIA JUSTO ACEITAR REMUNERAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DA

MEDIUNIDADE?

RESP.: Quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte

de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se
aventurar  pelo  terreno  delicado  dos  estudos  espirituais.  A  remuneração

financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio
criminoso,  do  qual  o  médium  deverá  esperar  no  futuro  os  resgates  mais

dolorosos.
A mediunidade não é ofício do mundo, e os Espíritos esclarecidos, na verdade e

no bem, conhecem, mais que os seus irmãos da carne, as necessidades dos seus
intermediários.

21  -  É  RAZOÁVEL QUE  OS MÉDIUNS COGITEM  DA SOLUÇÃO DE ASSUNTOS
MATERIAIS JUNTO DOS SEUS MENTORES DO PLANO INVISÍVEL?

RESP.: Não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola
sagrada dos Espíritos  incorporados  no  orbe terrestre.  Se  não é  possível  aos

amigos espirituais quebrarem a lei de liberdade própria de seus irmãos, não é
lícito  que  o  médium  cogite  da  solução  de  problemas  materiais  junto  dos

Espíritos  amigos.
O mundo é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a

fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor,
enriquecer  os  dotes  individuais.  O  médium  que  se  arrisca  a  desviar  suas

faculdades  psíquicas,  para  o  terreno  da  materialidade  do  mundo,  está  em
marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores,  onde poderá

contrair os débitos mais penosos.

22 - DEVE O MÉDIUM SACRIFICAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES

NO TRABALHO COTIDIANO E NO AMBIENTE SAGRADO DA FAMÍLIA, EM FAVOR
DA PROPAGANDA DOUTRINÁRIA?

RESP.: O médium somente deve dar aos serviços da Doutrina a cota do tempo de
que possa dispor, entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento

dos seus elevados deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada e
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urge não cair no declive das situações parasitárias, ou do fanatismo religioso.
No trabalho de verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano e

ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém, quando nas tarefas do
mundo há sempre oportunidade para o preciso  conhecimento  de si  mesmo.

Que  médium  algum  se  engane  em  tais  perspectivas.  Antes  sofrer  a
incompreensão dos companheiros, que transigir com os princípios, caindo na

irresponsabilidade ou nas penosas dívidas de consciência.

23  -  PODER-SE-Á  ADMITIR  QUE  OS  ESPIRITISTAS  SE  VALHAM  DE  UM

APOSTOLADO MEDIÚNICO, PARA SOLUÇÃO DE TODAS AS DIFICULDADES DA
VIDA?

RESP.:  O  médium  não deve  ser  sobrecarregado  com  exigências  de  que seus
companheiros, relativamente às dificuldades da sorte. É justo que seus irmãos

se socorram das suas faculdades, em circunstâncias excepcionais da existência,
como  nos  casos  de  enfermidade  e  outros  que  se  lhe  assemelhem.

Todavia,  cercar  um  médium de solicitações  de  toda  natureza  é  desvirtuar  a
tarefa de um amigo, eliminando as suas possibilidades mais preciosas e, além

do  mais,  não  se  deverá  repetir  no  Espiritismo sincero  a  atitude mental  dos
católico-romanos,  que  se  abandonam  junto  à  "imagem"  de  um  "santo",

olvidando  todos  os  valores  do  esforço  próprio.
Os núcleos espiritistas precisam considerar que em seus trabalhos há quem os

acompanhe do plano superior e que receberão sempre o concurso espiritual de
seus  irmãos  libertos  da  carne,  dependendo  a  satisfação  desse  ou  daquele

problema particular dos méritos de cada um. Proceder em contrário, é eliminar
o aparelho mediúnico, fornecendo doloroso testemunho de incompreensão.

24 - QUANDO UM INVESTIGADOR BUSQUE VALER-SE DOS SERVIÇOS DE UM
MÉDIUM, É JUSTO QUE SUBMETA O APARELHO MEDIANÍMICO A TODA SORTE

DE EXPERIÊNCIA, A FIM DE CERTIFICAR-SE DOS SEUS PONTOS DE VISTA?

RESP.: Depende do caráter dessas mesmas experiências e, quaisquer que elas

seja,  o  médium  necessita  de  muito  cuidado,  porquanto,  no  caminho  das
aquisições  espirituais,  cada  investigador  encontra  o  material  que procura.  E

quem  se  aproxima  de  uma  fonte  espiritual  tisnando-a  com  a  má-fé  e  a
insinceridade, não pode, por certo, saciar a sede com uma água pura.
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25  -  PARA  QUE  ALGUÉM  SE  CERTIFIQUE  DA  VERDADE  DO  ESPIRITISMO,
BASTARÁ RECORRER A UM BOM MÉDIUM?

RESP.: Os estudiosos do Espiritismo, ainda sem convicção valorosa e séria no
terreno da fé, precisam reconhecer que em trabalho dessa ordem não basta o

recurso  de  um  bom  médium.  O  medianeiro  não  fará  milagres  dentro  da
natureza.  Faz-se  mister  que o investigador,  a  par  de uma  curiosidade sadia,

possua valores morais imprescindíveis, como a sinceridade e o amor do bem,
servindo a uma existência reta e fértil de ações puras.

26 - SERIA PROVEITOSA A CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE AUXÍLIO MATERIAL
AOS MÉDIUNS?

RESP.:  No  Espiritismo  é  sempre  de  bom  aviso  evitar-se  a  consecução  de
iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal  no mundo. Os

médiuns, nesse ou naquele setor da sociedade humana, devem o mesmo tributo
ao trabalho, à luta e ao sofrimento, indispensáveis à conquista do agasalho e do

pão  material.
Ao demais, temos de considerar, acima de toda proteção precária do mundo, o

amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa-vontade.  Toda expressão de
sacrifício sincero está eivada de luz divina, todo trabalho sincero é elevação e

toda dor é luz, quando suportada com serenidade e confiança no Mestre dos
mestres.

27 - COMO DEVERÁ PROCEDER O MÉDIUM SINCERO PARA A VALORIZAÇÃO DO
SEU APOSTOLADO?

RESP.:  O  médium  sincero  necessita  compreender  que,  antes  de  cogitar  da
doutrinação dos Espíritos,  ou  de seus companheiros de luta  na Terra,  faz-se

mister a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos
deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos

princípios  doutrinários.
No  desdobramento  dessa  tarefa,  jamais  deve  descuidar-se  da  vigilância,

buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do
trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas

e demasiadas e nem recorrer, a todo instante, à assistência dos seus guias, como
se  perverasse  em  manter  uma  atitude  de  criança  inexperiente.

O estudo da Doutrina e, sobretudo, o cultivo da auto-evangelização devem ser
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ininterruptos. O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou
sentimental, compreendendo, em todas as ocasiões, que o mais necessitado de

misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado.

28 - ONDE O MAIOR ESCOLHO DO APOSTOLADO MEDIÚNICO?

RESP.:  O  primeiro  inimigo  do  médium  reside  dentro  dele  mesmo.
Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no

voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho, fatores de
inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância e à confusão dos

campos  improdutivos.
Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo

cultivo  da  humildade,  pela  boa-vontade,  com  o  melhor  esforço  de  auto-
educação,  à  claridade  do  Evangelho.

O  segundo  inimigo  mais  poderoso  do  apostolado  mediúnico  não  reside  no
campo das atividades contrárias à expansão da Doutrina, mas no próprio seio

das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto
aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as

fileiras  do Consolador os seus caprichos pessoais,  as suas paixões inferiores,
tendências nocivas,  opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem

reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais
intimos.

Habituados  ao  estacionamento,  esses  irmãos  infelizes  desdenham  o  esforço
próprio - única estrada de edificação definitiva e sincera - para recorrerem aos

Espíritos  amigos  nas  menores  dificuldades  da  vida,  como  se  o  apostolado
mediúnico  fosse  uma  cadeira  de cartomante.  Incapazes  do  trabalho  interior

pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de
conforto. 

Se  desatendidos  em seus  caprichos inferiores  e  nas  suas  questões  pessoais,
estão  sempre  prontos  para  acusar  e  escarnecer.

Falam da caridade, humilhando todos os princípios  fraternos;  não conhecem
outro interesse além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos,

acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses
são também aqueles elementos da confusão, que não penetram o templo de

Jesus  e  nem  permitem  a  entrada  de  seus  irmãos.
Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente

nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do
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bem e da luz  se resguarde na prece e na vigilância.  E  como a verdade deve
sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se

esterilize, faz-se imprescindível fugir deles.

29 - ONDE A LUZ DEFINITIVA PARA A VITÓRIA DO APOSTOLADO MEDIÚNICO?

RESP.:  Essa  caridade  divina  está  no  Evangelho  de  Jesus,  com  o  qual  o
missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da

sua  tarefa.  O  médium  sem  Evangelho  pode  fornecer  as  mais  elevadas
informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra; pode

ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas
não  poderá  ser  um  apóstolo  pelo  coração.

Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da
iluminação  para  o  amor,  e  da  resistência  contra  as  energias  destruidoras,

porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho
de cada dia,  na  tolerância esclarecida,  no esforço educativo de si  mesmo, na

significação  da  vida,  sabendo,  igualmente,  levantar-se  para  a  defesa  da  sua
tarefa  de  amor,  defendendo  a  verdade  sem  transigir  com  os  princípios  no

momento  oportuno.
O  apostolado  mediúnico  portanto,  não  se  constitui  tão  somente  da

movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas, porque
exige o trabalho e  o sacrificio  do coração,  onde a  luz  da  comprovação e  da

referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus-Cristo.

30 - E A MEDIUNIDADE , ENVOLVENDO A SINTONIA COM OS ESPÍRITOS?

RESP.: Jesus cultivou intensamente o intercâmbio com o Além, conversando com
Espíritos perturbadores e os afastando de suas vítimas. Ele próprio esteve em

contato com o colégio apostólico,  após o Drama do Calvário,  em aparições e
materializações notáveis, que levantaram o ânimo dos discípulos.

31 - SE JESUS MANTINHA O INTERCÂMBIO COM O ALÉM, POR QUE NÃO SE
MANIFESTAM  OS  ESPÍRITOS  NO  SEIO  DE  SUAS  IGREJAS,  MOSTRANDO  A

REALIDADE DA VIDA ESPIRITUAL, A FIM DE CORRIGIR SEUS EQUÍVOCOS?

RESP.:  Porque  suas  portas  estão  fechadas  ao  fenômeno  mediúnico,  que

consideram fruto  de mentes  perturbadas  ou  obra  do  demônio.  Não há nem
mesmo interesse em examinar o assunto.
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32 - AGEM NA BASE DO NÃO PROVEI E NÃO GOSTEI...?

RESP.:  É  uma atitude preconceituosa, que traz lamentáveis  prejuízos àqueles

que a adotam. Há multidões de Espíritos desencarnados que enfrentam sérias
dificuldades  de adaptação à  vida  espiritual,  por  estarem imbuídos de idéias

fantasiosas sobre o Além.

33  -  FUTURAMENTE  TEREMOS  SESSÕES  MEDIÚNICAS  NAS  IGREJAS

CATÓLICAS E TEMPLOS PROTESTANTES?

RESP.: Já acontecem, em reuniões do movimento carismático, na igreja católica,

e no pentecostal, das igrejas evangélicas. Mas, são realizadas sem a disciplina e
o conhecimento das técnicas de intercâmbio, conforme a orientação espírita. Os

participantes  nem  mesmo  percebem  que  estão  lidando  com  as  almas  dos
mortos. Poderiam fazer bem melhor, se lessem O Livro dos Médiuns, de Allan

Kardec, um esclarecedor tratado sobre o intercâmbio com o Além.

34 - O que significa o termo MEDIUNIDADE?

RESP.: Vem de médium, do latim medius, o que está no meio ou intermediário.
Na  terminologia  espírita,  possuem  mediunidade  as  pessoas  capazes  de

favorecer fenômenos de contato com os Espíritos.

35 - Todas as pessoas possuem mediunidade?

RESP.: Sim, todas as pessoas podem sofrer a influência dos Espíritos, mas nem
todas possuem essa  faculdade suficientemente apurada para transmitir  seus

pensamentos.

36 - Seria uma condição orgânica?

RESP.: Costuma-se dizer que os Espíritos comunicam-se pelo pensamento, o que
significa que essa sensibilidade lhes é inerente.  Quando encarnados, o corpo

físico situa-se como uma armadura que inibe suas percepções, dificultando o
contato com os desencarnados. No médium há uma condição orgânica especial,

ainda não detectada pela ciência humana, que o ajuda a superar as limitações
impostas pela carne.

37  -  Note-se  que  as  pessoas  dotadas  dessa  sensibilidade  enfrentam,  em
princípio, perturbações variadas, envolvendo a mente e o corpo. Isso é normal?
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RESP.:  Se  fôssemos  todos  surdos  congênitos,  alguém que  começasse a  ouvir
ficaria, em princípio, perturbado por algo desconhecido, a agitar seus ouvidos e

sua mente, com extrema dificuldade para definir sons e palavras.

38 - O que pode acontecer com pessoas que experimentam esses fenômenos,

sem a mínima noção a respeito do assunto?

RESP.:  Tendem  a  procurar  tratamento  médico,  sem  resultado,  já  que

mediunidade não é doença. É a sensibilidade exarcebada que as faz confundir
influências espirituais com problemas físicos e mentais.

39 - Um exemplo....

RESP.:  Digamos  que  se  aproxime  do médium  o  Espírito  de um  familiar  que

faleceu vitimado por câncer no estômago. Ele começa a sentir dores na mesma
região,  o  que  lhe  trará  grandes  preocupações.  O  médico  nada  descobrirá  e

nenhum tratamento surtirá efeito, até que o Espírito seja esclarecido e afastado.

40 - Isso pode ser feito no Centro Espírita?

RESP.: É onde mobilizamos os melhores recursos, com pleno entendimento do
processo mediúnico e a orientação adequada.

41 - E se a pessoa não é espírita e não quer procurar o Espiritismo?

RESP.:  Se  impossibilitados  de  levar  alguém  que  fraturou  a  perna  ao  centro

médico  especializado  em  ortopedia,  podemos  quebrar  o  galho  num
ambulatório. O mesmo ocorre em relação aos problemas espirituais. A Doutrina

Espírita vem numa vanguarda de esclarecimento e ajuda, quanto aos problemas
gerados pela influência dos Espíritos. Se não há possibilidade ou interesse em

procurar o Centro Espírito, que o paciente busque auxílio em sua igreja.

MEDIUNIDADE

TIRE SUAS DÚVIDAS
MEDIUNIDADE PELO ESPÍRITO VIANNA DE CARVALHO

42)  Como  explicar-se  o  surgimento  de  dotes  medianicos  notáveis  entre

espíritas e não espíritas, assim como a forma traumática como eles se dissipam?

A mediunidade é faculdade do Espírito, que o corpo reveste de células, a fim de

permitir o intercâmbio entre os dois mundos. Descomprometida com doutrinas,
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condutas  e  propostas  morais,  surge  espontaneamente,  ou  podem  ser
desenvolvidas  as  suas  possibilidades  latentes  em  todos  os  indivíduos.  No

entanto,  nas  pessoas portadoras  de recursos  mais  ostensivos,  irrrompe com
facilidade,  produzindo  algum  distúrbio  no  comportamento  psicológico,

orgânico  ou  mental  de  forma  que  chame a  atenção  para  a  sua  conveniente
educação.

Presente em todos os tempos e Nações da Terra, somente o Espiritismo lhe é o
conveniente  método  educativo  e  moralizador,  ao  qual  nem  todos  estão

interessados  a  submeter-se,  o  que  proporciona,  quando  não  atendida
convenientemente  através  da  vivência  moral  e  cristã,  danos  graves  ao  seu

portador, não raro interrompendo-se e permanecendo em perturbação danosa
ou desaparecendo ...

A mediunidade é instrumento de serviço para o crescimento espiritual do seu
condutor, assim como é contribuição valiosa para o bem de todos. Ser médium,

portanto,  conforme  a  visão  espírita,  é  ser  ponte  de  luz,  auxiliando aos  que
sofrem  no  Além-Túmulo  como  na  Terra,  para  que  tenham  diminuídas  suas

aflições e orientados os seus passos na direção da imortalidade.

O sincero trabalhador da mediunidade tem por modelo Jesus, que é o Médium

de Deus.

43)  Os  perigos  da  prática  medianímica  sem estudo adequado  inibem  Casas

Espíritas bem intencionadas de expandir seu quadro de colaboradores nessa
área.  Que  aconselhamentos  concretos  poderiam  ser  oferecidos  a  esses

trabalhadores?

O Espiritismo é Doutrina dos Espíritos e, portanto, que se desenvolve mediante

o  contato  permanente  com  eles.  Em  uma  Casa  Espírita  o  exercício  da
mediunidade e a sua prática saudável são essenciais ao bom desempenho dos

seus postulados e propostas.

Assim sendo, o fato de a prática da mediunidade oferecer alguns riscos,  não

impede que se a  realize,  mesmo porque o  Codificador orienta e adverte aos
incautos  a  esse  respeito,  conforme  se  encontra  exarado  em  O  Livro  dos

Médiuns.
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Estudar a Doutrina, e especificamente a mediunidade, sua prática, seus perigos
e  gravames,  suas  bênçãos  e  consolações,  é  dever  inadiável  a  que  se  deve

submeter todo adepto do Espiritismo e mais particularmente aqueles que se
queiram dedicar ao exercício das faculdades mediúnicas.

Em qualquer atividade humana, em toda realização e busca de crescimento, o
ser se depara com dificuldades e riscos que supera através do conhecimento e

da ação correta a que se entrega.

Não constituam impedimentos ao candidato sincero da mediunidade, os riscos

e  dificuldades  que  deve  enfrentar,  a  fim  de  bem  servir.  Antes  seja-lhe  um
estímulo,  um  saudável  desafio  que  enfrentará  com  galhardia,  pensando  nas

compensações que fruirá, a serviço do Bem e da Imortalidade.

METEMPSICOSE

1 - A COMUNHÃO DE ORIGEM DOS SERES VIVOS NO PRINCÍPIO INTELIGENTE

NÃO É A CONSAGRAÇÃO DA DOUTRINA DA METEMPSICOSE?

RESP.: Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada

mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no
germe informe que se contém na semente deonde saíram? No momento em que

o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser Espírito e  entra no
período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não

é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente
existem do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e o

instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal
homem  é  a  encarnação  do  Espírito  de  tal  animal  e,  por  conseguinte,  a

metempsicose, tal como a entendem, não é exata.

2 - O ESPÍRITO QUE ANIMOU O CORPO DE UM HOMEM PODERIA ENCARNAR-

SE NUM ANIMAL?

RESP.: Isto seria retrogradar, e o Espírito não retrograda. O rio não remonta à

nascente.
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3 -  POR MAIS ERRÔNEA QUE SEJA A IDÉIA LIGADA À METEMPSICOSE, NÃO
SERIA  ELA  O  RESULTADO  DO  SENTIMENTO  INTUITIVO  DAS  DIFERENTES

EXISTÊNCIAS DO HOMEM?

RESP.:  Encontramos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas

outras coisas;  mas,  como a maior  parte  dessas idéias  intuitivas,  o  homem a
desnaturou.

A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma
de um estado inferior para um superior,  realizando os desenvolvimentos que

transformariam a sua natureza, mas é falsa no sentido de transmigração direta
do  animal  para  o  homem  e  vice-versa,  o  que  implicaria  a  idéia  de  uma

retrogradação ou de fusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres
corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em

graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os
animam.  Se  o  mesmo  Espírito  pudesse  animá-los  alternativamente,  disso

resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de
reprodução material.  A reencarnação ensinada pelos Espíritos se funda, pelo

contrário,  sobre a  marcha  ascendente da  Natureza  e  sobre  a  progressão do
homem  na  sua  própria  espécie,  o  que  não  diminui  em  nada  que  faz  das

faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a
antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose,  e o número de

homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação
tem suas raízes na própria Natureza; esses são, portanto, argumentos antes a

seu  favor  do  que  contrários.

O ponto de partida do Espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio
das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de

maneira  absoluta,  e  ele  só  pode  fazer,  a  seu  respeito,  meras  suposições,
construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios Espíritos estão longe

de tudo conhecer,  e sobre o que não conhecem podem ter também opiniões
pessoais  mais  ou  menos  sensatas.

E  assim que  nem todos  pensam da  mesma  maneira  a  respeito  das  relações

existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o Espírito não chega ao
período  humano  senão  depois  de  ter  sido  elaborado  e  individualizado  nos

diferentes graus dos seres inferiores da Criação. Segundo outros, o Espírito do
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homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal.
O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos

animais,  que  constituiriam  assim  os  primeiros  anéis  da  cadeia  dos  seres
pensantes; o segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-

se  da  maneira  seguinte:

As diferentes  espécies  de animais  não procedem intelectualmente  umas  das
outras,  por  via  de  progressão;  assim,  o  Espírita  da  ostra  não  se  torna

sucessivamente  do  peixe,  da  ave,  do  quadrúpede  e  do  quadrúmano;  cada
espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos

tira  da  fonte  universal  a  quantidade  de  princípio  inteligente  que  lhe  é
necessária,  segundo  a  perfeição  dos  seus  órgãos  e  a  tarefa  que  deve

desempenhar  nos  fenômenos  da  Natureza,  devolvendo-lhe  à  massa  após  a
morte. 

Aqueles  dos  mundos  mais  adiantados  que  o  nosso  (Ver  item  188)  são

igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses
mundos e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não

procedem absolutamente dos terrenos, espiritualmente falando. Com o homem,
já não se dá o mesmo.

Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia
dos seres vivos; mas, do ponto de vista moral, há solução de continuidade entre

o homem e o animal.  O homem possui,  como sua particularidade, a alma ou
Espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que

os animais não possuem; é o ser principal, preexistente e sobrevivente ao corpo,
conservando a sua individualidade. Qual é a origem do Espírito? Onde está o

seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado?
Isso  é  um mistério que seria  inútil  procurar penetrar  e  sobre o qual,  como

dissemos,  só  podemos  construir  sistemas.

O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência são
a sobrevivência do Espírito, a conservação de sua individualidade após a morte,

sua  faculdade  de  progredir,  seu  estado  feliz  ou  infeliz,  proporcional  ao  seu
adiantamento  na  senda  do  bem,  e  todas  as  verdades  morais  que  são  a

consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o
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homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas
outras  coisas  cujo  conhecimento  atual  nada  importa  para  o  nosso

adiantamento, e sobre as quais seria inútil nos determos.

MILAGRES

1 - POR QUE O ESPIRITISMO NÃO FAZ MILAGRES?

RESP.: Diga-se de início, deixando bem claro que o Espiritismo não faz milagres
pois, muitas pessoas desiludidas com as crenças dogmáticas, com as Ciências do

homem  ou  com  as  dificuldades  da  vida  material,  se  voltam  para  o  mundo
espiritual,  buscando  através  dos  fenômenos  mediúnicos  a  salvação  ou

eliminação  de  seus  problemas  econômicos,  de  saúde,  sentimentos,  etc...  E
muitas vezes deixam-se envolver por charlatães e embusteiros.

2 - DEUS NÃO FAZ MILAGRES. EXPLIQUE O POR QUÊ?

RESP.: O milagre entendido como "UM ATO DO PODER DIVINO CONTRÁRIO ÀS

LEIS CONHECIDAS DA NATUREZA". Se Deus criou as suas leis (leis divinas ou
naturais) foi para serem atendidas. Deus simplesmente a pedido dos homens

não  vai  ficar  derrogando  as  suas  leis.  Deus  é  bem  claro:  "Eu  fiz  as  leis  da
natureza que regem todo o universo e elas que se cumprem".

3  -  QUAL  O  ENSINAMENTO  DE  JESUS  RELACIONADO  ÀS  CURAS  QUE
ACONTECIAM?

RESP.: O ensinamento do Cristo, todavia em relação às curas, é uniforme e se
resume  nestas  afirmativas:

a  -  a  tua  fé  te  curou;
b  -  via  e  não  peques  mais.

Estas  afirmações  deixam  claro  que  a  imposição  de  mãos  por  Jesus,  a  dos
médiuns, ou a intervenção dos Espíritos são lenitivos oferecidos ao aflito por

razões muito diversas, cabendo a cada um examinar e compreender segundo o
discernimento que alcançou. Jesus sempre salientava a fé e a confiança daquele

que recebia o benefício.
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MISSÃO DOS

ESPÍRITAS
1 - QUAL É A VERDADEIRA MISSÃO DOS ESPÍRITAS?

RESP.:  Os  espíritas  têm  uma  missão  significativa  e  definida  no  mundo.  O

Espiritismo é a Terceira Revelação, ou o cumprimento da promessa de Jesus
Cristo sobre o advento do Espírito da Verdade, o Consolador, cuja tarefa básica é

restaurar as excelsitudes da doutrina cristã em toda a sua pureza e magnitude.
A  missão  dos  espíritas  consiste  em  algo  mais  do  que  simplesmente  tentar

convencer os homens sobre a excelência dos princípios básicos do Espiritismo.
Importa, ainda, em revelar Deus através do trabalho constante, desinteressado,

sem outra finalidade senão o amor ao próximo.

2 -  SOB QUE ASPECTO PODERÍAMOS RELACIONAR O DIA DE PENTECOSTES

COM A MISSÃO DOS ESPÍRITAS?

RESP.:  No  dia  de  Pentecostes,  logo  após  a  crucificação  de  Jesus  Cristo,  os

apóstolos reuniram-se a fim de traçar diretrizes para que não se apagasse o
facho de luz por ele trazido ao mundo. Sobre suas cabeças veio, como se fossem

línguas de fogo, a chama viva de um idealismo puro,  que fez  com que neles
desabrochasse a  mediunidade comprobatória  de que  a  mensagem  do Cristo

deveria  ser  levada  a  todos  os  povos,  em  todos  os  idiomas,  num  atestado
eloquente  de  que  a  sua  doutrina  redentora  tinha  um  cunho  universal.  "A

MISSÃO  DOS  ESPÍRITAS,  NÃO  PODE  TER  BARREIRAS,  PRECONCEITOS,
LIMITES".

MORTE

1 - O QUE SIGNIFICA A MORTE ENCEFÁLICA PARA A CIÊNCIA?

RESP.:  Hoje  porém,  as  preocupações  da  sociedade  localizam-se  mais  nos
aspectos éticos da questão, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico

de morte.  Do ponto de vista científico, é a MORTE ENCEFÁLICA que define o
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quadro de irreversibilidade de uma enfermidade, levando em pouco tempo à
falência múltipla de órgãos do indivíduo. Neste caso, não há qualquer esperança

de retorno à vida.

2 - QUAL É A CAUSA DA MORTE, NOS SERES ORGÂNICOS?

RESP.: A exaustão dos órgãos.

3  -  PODE-SE  COMPARAR  A  MORTE  À  CESSAÇÃO DO  MOVIMENTO NUMA  A

MÁQUINA DESARRANJADA?

RESP.: Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra: se o

corpo estiver doente, a vida se esvai.

4 - POR QUE UMA LESÃO DO CORAÇÃO, MAIS QUE A DOS OUTROS ÓRGÃOS,

CAUSA A MORTE?

RESP.: O coração é uma máquina de vida. Mas não é ele o único órgão em que

uma  lesão  causa  a  morte;  ele  não  é  mais  do  que  uma  das  engrenagens
essenciais.

5 - EM QUE SE TRANSFORMA A MATÉRIA E O PRINCÍPIO VITAL DOS SERES
ORGÂNICOS APÓS A MORTE?

RESP.: A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres; o princípio vital
retorna à massa.

6 - OS LETÁRGICOS E OS CATALÉPTICOS VÊEM E OUVEM GERALMENTE O QUE
SE  PASSA  EM  TORNO  DELES,  MAS  NÃO  PODEM  MANIFESTÁ-LOS  É  PELOS

OLHOS E OUVIDOS DO CORPO QUE O FAZEM?

RESP.: Não; é pelo Espírito; o Espírito está consciente, mas não pode comunicar-

se.

7 - POR QUE NÃO PODE COMUNICAR-SE?

RESP.: O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos
dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois este não

está funcionando e o Espírito continua a agir.

8 - NA LETARGIA O ESPÍRITO PODE SEPARAR-SE INTEIRAMENTE DO CORPO,

DE MANEIRA A DAR A ESTE TODAS AS APARÊNCIAS DA MORTE, E VOLTAR A
ELE EM SEGUIDA?
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RESP.:  Na letargia o corpo não está morto,  pois há funções que continuam a
realizar-se; a vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas

não se extingue. Ora, o Espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive; uma vez
rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação

é  completa  e  o  Espírito  não  volta  mais.  Quando um homem aparentemente
morto volta à vida, é que a morte não estava consumada.

9 - PODE-SE, POR MEIO DE CUIDADOS DISPENSADOS A TEMPO, RENOVAR OS
LAÇOS  A  SE  ROMPEREM  E  DEVOLVER  À  VIDA  UM  SER  QUE,  SEM  ESSES

RECURSOS, MORRERIA REALMENTE?

RESP.: Sim, sem dúvida, e disso tendes provas todos os dias. O magnetismo é,

nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital
que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos.

A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da
sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda e inexplicada.

Elas diferem entre si já que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral,
dando ao corpo todas as aparências da morte; e na catalepsia é localizada e

pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a
inteligência  livre  para  se  manifestar,  o  que  não  permite  confundí-la  com  a

morte. A letargia é sempre natural; a catalepsia é às vezes espontânea, pode ser
provocaca e desfeita artificialmente pela ação magnética.

10 - É FATAL O INSTANTE DA MORTE?

RESP.:  Com  exceção  do  suicídio,  todos  os  casos  de  desencarnação  são

determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do
homem  sobre  a  Terra.  Esclarecendo-vos  quanto  a  essa  exceção,  devemos

considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no
orbe, é livre no mundo íntimo, razão por que, trazendo no seu mapa de provas a

tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso
aquele  que se  arruina,  desmantelando as  próprias  energias.  A educação e a

iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma.
Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o

determinismo das condições materiais de sua existência, alçando-a para a luz e
para  o  bem.  Os  que  eliminam,  contudo,  as  suas  energias  próprias,  atentam

contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas
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dolorosas.  E  existem ainda os  suicídios  lentos e gradativos,  provocados  pela
ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para

a vida da alma, quanto os que se observam, de modo espetacular, entre as lutas
do mundo.  Essa a razão pela  qual tantas vezes se batem os instrutores  dos

encarnados, pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de
que os seus amigos não fracassem nas tentações.

11  -  PROPORCIONA  A  MORTE  MUDANÇAS  INESPERADAS  E  CERTAS
MODIFICAÇÕES RÁPIDAS, COMO SERÁ DE DESEJAR?

RESP.: A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência.
Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade

para  outra,  aí  no  mundo,  sem  que  o  fato  lhe  altere  as  enfermidades  ou  as
virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importar observar

apenas a ampliação desses aspectos,  comparando-se o plano terrestre com a
esfera de ação dos desencarnados. Imaginai um homem que passa de sua aldeia

para uma metrópole moderna. Como se haverá, na hipótese de não se encontrar
devidamente  preparado  em  face  dos  imperativos  da  sua  nova  vida?  A

comparação é pobre,  mas serve para esclarecer que a morte não é um salto
dentro da Natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva, sem milagres

prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo, e, se
a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu

sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível,
por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos cinco sentidos.

12  -  QUE  ESPERA  O  HOMEM  DESENCARNADO,  DIRETAMENTE,  NOS  SEUS
PRIMEIROS TEMPOS DA VIDA DE ALÉM-TÚMULO?

RESP.: A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram
prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se

verifica nas sociedades do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram
repletas  de associações,  de  grêmios,  de  classes  inteiras  que se  reúnem  e se

sindicalizam de vários indivíduos? Aí, não se abraçam os agiotas, os políticos, os
comerciantes,  os  sacerdotes,  objetivando  cada  grupo  a  defesa  dos  seus

interesses próprios. O homem desencarnado procura ansiosamente, no Espaço,
as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo

gênero de vida abandonado na Terra, mas, tratando-se de criaturas apaixonadas
e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do
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dinheiro, do álcool, etc.. obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada
hora,  nas  esferas  mais  próximas da Terra.  Daí  a necessidade de encararmos

todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida
espiritual,  sendo  indispensável  à  nossa  felicidade,  além  do  sepulcro,  que

tenhamos um coração sempre puro.

13  -  LOGO  APÓS  A  MORTE,  O  HOMEM  SE  DESPRENDE  DO  INVÓLUCRO

MATERIAL  PODE  SENTIR  A  COMPANHIA  DOS  ENTES  AMADOS  QUE  O
PRECEDERAM NO ALÉM-TÚMULO?

RESP.: Se a sua existência terrestre foi o apostado do trabalho e do amor a Deus,
a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas

condições,  poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua
afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução.

Uma  felicidade  doce  e  uma  alegria  perene  estabelecem-se  nesses  corações
amigos  e  afetuosos,  depois  das  amarguras  da  separação  e  da  prolongada

ausência.  Entretanto,  aqueles  que  se  desprendem  da  Terra,  saturados  de
obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas

incompreensíveis,  não  encontram  tão  depressa  os  entes  queridos  que  os
antecederam na sepultura.  Suas percepções restritas à atmosfera escura dos

seus  pensamentos  e  seus  valores  negativos  impossibilitam-lhes  as  doces
venturas  do  reencontro.  É  por  isso  que  observais,  tantas  vezes,  Espíritos

sofredores e perturbados fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e
esquecidas  pela  esfera  da  bondade  superior,  mas,  que,  de  fato,  são

desemparados  por  si  mesmos,  pela  sua  perseverança  no  mal,  na  intenção
criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus.

14 - É POSSÍVEL QUE OS ESPIRITISTAS VENHAM A SOFRER PERTURBAÇÕES
DEPOIS DA MORTE?

RESP.:  A  morte  não apresenta  perturbações  à  consciência  reta  e  ao  coração
amante da verdade e do amor dos que viveram na Terra tão somente para o

cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas
crenças. Que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus

como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica - "muito se pedirá
de quem  muito  recebeu",  preparando-se  nos  conhecimentos  e  nas  obras  do

bem, dentro das experiências do mundo para a sua vida futura, quando a noite
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do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade, em
marcha para as realizações da vida imortal.

15  -  O  ESPÍRITO  DESENCARNADO  PODE  SOFRER  COM  A  CREMAÇÃO  DOS
ELEMENTOS CADAVÉRICOS?

RESP.:  Na  cremação,  faz-se  mister  exercer  a  piedade  com  os  cadáveres,
procrastinando por mais horas o ato de destruição das visceras materiais, pois,

de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o Espírito
desencarnado e o corpo onde se extinguiu o "tônus vital", nas primeiras horas

sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a
alma para as sensações da existência material.

16 -  A MORTE VIOLENTA PROPORCIONA AOS DESENCARNADOS SENSAÇÕES
DIVERSAS DA CHAMADA "MORTE NATURAL"?

RESP.: A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento
proporcionam sensações muito  dolorosas  à alma desencarnada,  em vista  da

situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase
sempre,  em  tais  circunstâncias,  a  criatura  não  se  encontra  devidamente

preparada  e  o  imprevisto  da  situação lhe  traz  emoções  amargas e  terríveis.
Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas, no caso das

enfermidades  dolorosas  e  prolongadas,  em  que  o  coração  e  o  raciocínio  se
tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do

excessivo apego à Terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade
das  dores  físicas,  nesse  particular,  porquanto  somente  com  o  seu  concurso

precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas do mundo,
para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do Infinito.

17  -  SE  A  HORA  DA  MORTE  NÃO  HOUVER  CHEGADO,  PODERÁ  O  HOMEM
PERECER SOB OS PERIGOS QUE O AMEACEM?

RESP.: Nos aspectos externos da vida, e desde que o Espírito encarnado proceda
de conformidade com os  ditames da consciência  retilínea e  do coração bem

intencionado,  sem  a  imponderação  dos  precipitados  e  sem  o  egoísmo  dos
ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus.

18 - O RECEIO DA MORTE REVELA FALTA DE EVOLUÇÃO ESPIRITUAL?
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RESP.: Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No que se
refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer, muitas vezes, as razões

aduzidas pelo amor, sempre sublimes na sua manifestação espiritual. Todavia,
não  é  justo  que  o  crente  sincero  se  encha  de  pavores  ante  a  idéia  de  sua

passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho
de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe

apresentará.

19 - OS ESPÍRITOS LOGO APÓS A SUA DESENCARNAÇÃO FICAM SATISFEITOS

PELA POSSIBILIDADE DE SE COMUNICAREM CONOSCO?

RESP.: De um modo geral, muito reduzido é o número das criaturas humanas

que  se  preparam  para  as  emoções  da  morte,  no  desenvolvimento  dos  seus
trabalhos comuns na Terra e, frequentemente,  as meditações da enfermidade

não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade, nos primeiros tempos
do além-túmulo. Eis o motivo por que tão salutares se fazem as vossas reuniões

de  estudo  e  de  evangelização,  às  quais  concorre  grande  número  de  irmãos
nossos,  ansiosos  por  uma  palavra  da  Terra,  porquanto  as  impressões  que

trazem do mundo não lhes permitem a percepção dos mentores elevados, das
mais altas esferas espirituais.

20 - OS ESPÍRITOS DESENCARNADOS PODEM OUVIR-NOS E VER-NOS QUANDO
QUEREM? COMO PROCEDEM PARA REALIZAR SEMELHANTE DESEJO?

RESP.:  Isso é possível,  não  quando querem, mas quando o mereçam, mesmo
porque,  existem  espíritos  culpados  que,  somente  muitos  anos  após  o

desprendimento do mundo, conseguem a permissão de ouvir a palavra amiga e
confortadora dos seus irmãos ou entes amados, da Terra, a fim de se orientarem

no labirinto dos sofrimentos expiatórios. O comparecimento de uma entidade
recém-desencarnada,  às  reuniões  do  Evangelho,  já  significa  uma  bênção  de

Deus  para  o  seu  coração  desiludido,  porquanto  essa  circunstância  se  faz
acompanhar dos mais elevados benefícios para a sua vida interior. Quanto ao

processo do seu contato convosco, precisamos considerar que os seres do Além-
Túmulo, em sua generalidade, para se comunicarem nos ambientes do mundo,

adaptam-se  ao  vosso  modo  de  ser,  condicionando  suas  faculdades  à  vossa
situação fluídica na Terra; razão pela qual nesses instantes, na forma comum,

possuem a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações de modo
a se acomodarem, de novo, ao ambiente terrestre.
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21  -  SE  UMA  CRIATURA  DESENCARNA  DEIXANDO  INIMIGOS  NA  TERRA,  É
POSSÍVEL  QUE  CONTINUE  PERSEGUINDO  O  SEU  DESAFETO,  DENTRO  DA

SITUAÇÃO DE INVISIBILIDADE?

RESP.: Isso é possível e quase geral, no capítulo das relações terrestres, porque,

se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade,  o ódio é a
algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura.

Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os
germens da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que, no plano

invisível,  perseverem  os  elementos  da  aversão e  da  vindita  implacáveis,  em
obediência  às  leis  de  reciprocidade,  depreendendo-se  daí  a  necessidade  do

perdão com o inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se
manifeste  através  da  oração  e  da  vigilância,  convertendo  o  ódio  em amor e

piedade, com os exemplos mais santos, no Evangelho de Jesus.

22 - COMO O ESPIRITISMO DEFINE A MORTE?

RESP.:  A  palavra  mais  adequada  é  retorno.  Simplesmente  isso.  A  morte  é  o
regresso  à  pátria,  à  morada  espiritual,  de  onde  viemos  e  para  onde iremos

quando chegar a nossa hora.

23 - SE É TÃO SIMPLES ASSIM, COMO UM VIAJANTE QUE REGRESSA AO LAR,

POR QUE AS PESSOAS ENCARAM COM CONSTRANGIMENTO A PERSPECTIVA
DA PRÓPRIA MORTE OU A DE UM FAMILIAR?

RESP.:  Há  várias  causas:  o  instinto  de conservação;  a condição moral  (gente
comprometida  pressente  que  não  será  agradável  o  retorno)  e  apego  às

situações  transitórias.  Sobretudo,  a  ignorância;  as  pessoas  temem  o
desconhecido.

24 - COM O ESPÍRITA É DIFERENTE?

RESP.: Deve ser. A Doutrina nos coloca em contato com o mundo espiritual, pelo

processo mediúnico, envolvendo, não raro, familiares desencarnados. Então a
morte  perde  aquela  atmosfera  pesada,  densa,  como  se  fosse  algo  terrível.

Prevalece  a  idéia  do  retorno  ao  lar.  É  como  se  deitar,  relaxar  e
dormir....acordando com os amigos já nos saudando.

25  -  SE  HÁ  UMA  PÁTRIA  ESPIRITUAL,  COMO  SITUAR  A  EXPERIÊNCIA
HUMANA?
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RESP.:  A  Terra  pode ser  para  nós  um hospital,  uma  escola,  uma  prisão,  um
albergue - depende de como vivemos, do que pensamos de como encaramos a

existência.  Em  última  instância,  ela  atende  à  nossa  evolução.  As  limitações
impostas  pela  carne,  que  inibe  nossas  percepções  espirituais,  bem  como

aflições  e dores  decorrentes  delas,  atuam como lixas  grossas,  que desbatam
nossas imperfeições mais grosseiras.

26 - O QUE SERIA, FUNDAMENTALMENTE, A TERRA?

RESP.: Uma escola, sem dúvida, onde colhemos experiências redentoras que nos

fazem amadurecer, aprendendo, com os rigores da Lei de Causa e Efeito, o que
devemos e o que não devemos fazer.

27 - A MORTE É IGUAL PARA TODOS?

RESP.: Biologicamente, sim. Haverá um momento em que, por causas variadas, o

coração  deixará  de  bater.  Espiritualmente,  depende  de  outros  fatores.  O
principal  é o grau de comprometimento do morto com a vida física.  Pessoas

apegadas  às  situações  transitórias,  muito  envolvidas  com  vícios  e  paixões,
ambições e interesses materiais, enfrentarão dificuldades.

28 - QUAL A ALTERNATIVA?

RESP.:  O  cultivo da virtude,  a prática do Bem, o alargamento dos horizontes

culturais, o estudo envolvendo os porquês da existência, e, sobretudo, o auto-
aprimoramento, a chamada reforma moral... São valores que, segundo Jesus, as

traças não roem nem os ladrões roubam. Estarão conosco na grande jornada,
representando um capital  precioso  a  nos  garantir  hotel  de cinco estrelas  na

Espiritualidade.

29  -  O  TIPO  DE  MORTE  TEM  ALGUMA  INFLUÊNCIA  EM  NOSSA  SITUAÇÃO

FUTURA?

RESP.:  Não  importa  tanto  como  saímos  da  Terra.  O  importante  é  como

chegaremos ao continente espiritual. A pessoa pode morrer num acidente de
trânsito e logo se adaptar. Outra, que morra em avançada idade, após doença de

long curso, terá problemas, se não cultiva os valores espirituais.
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MUNDOS
TRANSITÓRIOS

1 - QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DO MUNDO NORMAL PRIMITIVO?

RESP.: Resposta LE, perg. 101. O mundo dos Espíritos constituiu um mundo à
parte, completamente independente do mundo corpóreo é o verdadeiro mundo

porque é permanente,  eterno e sobrevive a tudo. O mundo dos Espíritos é o
mundo das inteligências incorpóreas.

2 - QUAL A FINALIDADE DOS MUNDOS TRANSITÓRIOS?

RESP.:  Existem  mundos  espirituais  chamados  "transitórios"  particularmente

destinados aos seres errantes e que lhes servem de habitação temporária, onde
descansam  durante  uma  longa  erraticidade,  servindo-lhes  de  estações  de

repouso. Nesses mundos eles progridem, instruem-se e obtêm permissão para
passar a outros lugares melhores e chegar mais depressa à perfeição. Em tais

mundos, a superfície é estéril transitoriamente e os seres que os habitam de
nada  precisam,  em  relação  à  natureza  material,  mas  não  conservam

permantemente essa condição.

3  -  COMO  PODE  SER  DEFINIDA  A  PALAVRA  "MORADA"  EMPREGADA  POR

JESUS?

RESP.: Independentemente da diversidade dos mundos, pode-se também definir

a  palavra  "morada"  usada  por  Jesus  como  sendo  o  estado  de  felicidade  ou
infelicidade que o Espírito desfruta na erraticidade.

4 - TODOS OS GLOBOS QUE CIRCULAM NO ESPAÇO SÃO HABITADOS?

RESP.: Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro

em inteligência,  bondade e  perfeição.  Há,  entretanto,  homens  que se julgam
espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser

habitado  por  seres  racionais.  Orgulho  e  vaidade!  Crê  em  que  Deus  criou  o
Universo somente para eles.

5 - A CONSTITUIÇÃO FÍSICA DOS DIFERENTES GLOBOS É A MESMA?

RESP.: Não; eles absolutamente não se assemelham.

6 - A CONSTITUIÇÃO FISICA DOS MUNDOS NÃO SENDO A MESMA PARA TODOS,
OS SERES QUE OS HABITAM TERÃO ORGANIZAÇÃO DIFERENTE?



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

RESP.: Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os
pássaros no ar.

7 - OS MUNDOS MAIS DISTANCIADOS DO SOL SÃO PRIVADOS DE LUZ E CALOR,
DE VEZ QUE O SOL LHES APARECE APENAS COM UMA ESTRELA?

RESP.: Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor, além do Sol? Não
tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel

conhecido para vós, bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás,
não dissemos que todos os seres vivem da mesma maneira que vós, com órgãos

semelhantes ao vossos.

8 -  EXISTEM, COMO FOI DITO,  MUNDOS QUE SERVEM DE ESTAÇÕES OU DE

LUGARES DE REPOUSO AOS ESPÍRITOS ERRANTES?

RESP.: Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundo

que  eles  podem  habitar  temporariamente,  espécies  de  acampamentos,  de
lugares em que possam repousar de erraticidade muito longas, que são sempre

um pouco penosas. São posições intermediárias entre os mundos, graduadas de
acordo com a natureza dos Espíritos que podem atingí-las e que nelas gozam de

maior ou menor bem-estar.

9  -  OS  ESPÍRITOS  QUE  HABITAM  ESSES  MUNDOS  PODEM  DEIXÁ-LOS  À

VONTADE?

RESP.: Sim, os Espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para

seguir o seu destino. Figurai-os como aves de arribação descendo numa ilha
para recuperarem suas forças e seguirem avante.

10  -  OS  ESPÍRITOS  PROGRIDEM  DURANTE  ESSAS ESTAÇÕES  NOS  MUNDOS
TRANSITÓRIOS?

RESP.: Certamente. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruir e de mais
facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores, até chegar à posição dos

eleitos.

11  -  OS  MUNDOS  TRANSITÓRIOS  SÃO,  POR  SUA  NATUREZA  ESPECIAL,

PERPETUAMENTE DESTINADOS AOS ESPÍRITOS ERRANTES?

RESP.: Não, sua posição é apenas temporária.

12 - SÃO ELES AO MESMO TEMPO HABITADOS POR SERES CORPÓREOS?
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RESP.: Não, sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada.

13  -  ESSA  ESTERILIDADE  É  PERMANENTE  E  SE  LIGA  À  SUA  NATUREZA

ESPECIAL?

RESP.: Não, são estéreis transitoriamente.

14 - ESSES MUNDOS SERIAM, ENTÃO, DESPROVIDOS DE BELEZAS NATURAIS?

RESP.: A Natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos

admiráveis do que as que chamais belezas naturais.

15 -  SENDO TRANSITÓRIO O ESTADO DESTES MUNDOS, A TERRA TERÁ UM

DIA DE ESTAR ENTRE ELES?

RESP.: Já esteve.

16 - EM QUE ÉPOCA?

RESP.: Durante a sua formação.

17 - OS ASTROS INFLUENCIAM IGUALMENTE NA VIDA DO HOMEM?

RESP.:  As  antigas  assertivas  astrológicas  têm  a  sua  razão  de  ser.  O  campo

magnético e as conjunções dos planetas  influenciam no complexo celular do
homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra; porém,

a  existência  planetária  é  sinônimo  de  luta.  Se  as  influências  astrais  não
favorecem a determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos

perturbadores,  porque,  acima  de  todas  as  verdades  astrológicas,  temos  o
Evangelho, e o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras,

achando-se cada homem sob as influências que merece.

18 - HÁ INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS ENTRE O SER HUMANO E O SEU NOME,

TANTO NA TERRA, COMO NO ESPAÇO?

RESP.: Na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras;

todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações
especializadas e, como o nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de

cada  um,  ainda  aqui  temos  de  reconhecer  que  cada  homem  recebe  as
influências  a  que fez  jus,  competindo a  cada  coração renovar  seus  próprios

valores,  em  marcha  para  realizações  cada  vez  mais  altas,  pois  que  o
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determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregarem realmente ao
bem, triunfarão de todos os óbices do mundo.

19  -  PODERÍAMOS  RECEBER  UM  ENSINAMENTO  SOBRE  O  NÚMERO  SETE,
TANTAS  VEZES  UTILIZADO  NO  ENSINO  DAS  TRADIÇÕES  SAGRADAS  DO

CRISTIANISMO?

RESP.: Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da

chamada numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. Os
números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em face de

nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como
todas as vibrações serão sagrados para nós, quando houvermos santificado o

coração para Deus, sendo justo, nesse particular, copiarmos a antiga observação
do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os

homens, porém, os homens não foram criados para os números.

NOÇÕES
PRÁTICAS DO

ESPIRITISMO
1 - QUAL A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO NO ESPIRITISMO?

RESP.:  Existem  certos  incrédulos  que  não  bastam  presenciar  um  fenômeno

extraordinário para se convencerem. Aqueles que não admitem a existência da
alma ou do Espírito no homem não podem admití-la fora dele,  então negam

tudo.  Então  é  necessário  um  estudo prévio  explanando  todos  os  princípios,
tendo a vantagem de responder as objeções, que na maior parte se fundem na

ignorância da causa dos fenômenos e das condições em que se produzem.

2 - POR QUE SE DEVE EVITAR REUNIÕES FRÍVOLAS?

RESP.: Porque as reuniões frívolas tem um grave inconveniente para os novatos
que as assistem: dão-lhes uma idéia  falsa do caráter do  Espiritismo.  Os  que

assistem a reuniões desta natureza certamente não podem levar a sério uma
coisa que vêem ser tratada levianamente por aqueles  mesmos que se dizem

seus adeptos.

3 - COMO PROCEDEM OS QUE DESCONHECEM O ESPIRITISMO?
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RESP.:  Aqueles  que desconhecem o Espiritismo costumam o Espiritismo por
certas obras excêntricas que dele dão uma idéia falsa e ridícula. O Espiritismo é

tão  responsável  pelas  faltas  dos  que  o  compreendem  mal  o  praticam
erradamente  quanto  a  poesia  é  responsável  pelos  maus  poetas.  Parece

deplorável que haja tais obras nocivas a verdadeira ciência.

4 - COMO SE DEVE CONDUZIR QUEM DESEJA INSTRUIR-SE SERIAMENTE NA

DOUTRINA ESPÍRITA?

RESP.: Quem deseja instruir-se seriamente deve, pois, armar-se, nisto como em

tudo, de paciência e de perseverança e sujeitar-se ao que for preciso, pois de
outro modo mais vale não tratar do assunto.

5  -  PODEREMOS  RECEBER  UM  NOVO  ENSINO  SOBRE  OS  DEVERES  QUE
COMPETEM AOS ESPIRITISTAS?

RESP.: Não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra
alguma  poderá  superar  a  exemplificação  do  Cristo,  que  todo discípulo  deve

tomar como roteiro da sua vida. Que o espiritista, nas suas atividades comuns,
dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, se nenhuma

para consigo mesmo, porque, antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá
buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações.

6 - COMO SE JUSTIFICA A EXISTÊNCIA DE CERTAS LUTAS ANTIFRATERNAS 
DENTRO DOS GRUPOS ESPIRITISTAS?

RESP.:  Os  agrupamentos  espiritistas  necessitam  entender  que  o  seu
apalheramento  não  pode  ser  análogo  ao  das  associações  propriamente

humanas. Um grêmio espírita-cristão deve ter, mais que tudo, a característica
familiar,  onde o amor e a  simplicidade figurem na manifestação de todos os

sentimentos.
Em uma entidade doutrinária,  quando surgem as dissenções e lutas internas,

revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos
corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o

naufrágio  das  intenções  mais  generosas.
Nesses  núcleos  de  estudo,  nenhuma  realização  se  fará  sem  fraternidade  e

humildade legítima, sendo imprescindível que todos os companheiros, entre si,
vigiem  na  boa-vontade  e  na  sinceridade,  a  fim  de  não  transformarem  a
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excelência  do seu patrimônio espiritual  numa reprodução dos conventículos
católicos, inutilizados pela intriga e pelo fingimento.

7 -  O  ESPIRITISTA  PARA  EVOLUIR  NA  DOUTRINA  NECESSITA  ESTUDAR  E
MEDITAR  POR  SI  MESMO,  OU  SERÁ  SUFICIENTE  FREQUENTAR  AS

ORGANIZAÇÕES DOUTRINÁRIAS, ESPERANDO A PALAVRA DOS GUIAS?

RESP.:  É  indispensável  a  cada  um  o  esforço  próprio  no  estudo,  meditação,

cultivo e aplicação da Doutrina, em toda a intimidade de sua vida. A frequência
às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a

veracidade,  não  traduz  aquisição  de  conhecimentos.
Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os

vossos  deveres  próprios,  nem  vos  arrancar  das  provas  e  das  experiências
imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes

individualmente,  na  Doutrina,  para viverdes tais  experiências  com dignidade
espiritual, no instante oportuno.

8 - COMO DEVEREMOS RECEBER OS ATAQUES DA CRÍTICA?

RESP.: Os espiritistas devem receber a crítica dos campos de opinião contrária,

com o máximo de serenidade moral,  reconhecendo-lhe a utilidade essencial.
Essas críticas se apresentam, quase sempre, com finalidade preciosa, qual a de

selecionar,  naturalmente,  as  contribuições  da  propaganda  doutrinária,
afastando os elementos perturbadores e confusos, e valorizando a cooperação

legítima  e  sincera,  porque  todo  ataque  à  verdade  pura  serve  apenas  para
destacar e exaltar essa mesma verdade.

9 -  COMO  DEVERÁ  AGIR  O  ESPÍRITA  SINCERO,  QUANDO  SE  ENCONTRE
PERANTE CERTAS EXTRAVAGÂNCIAS DOUTRINÁRIAS?

RESP.: A luz da fraternidade pura, jamais neguemos o concurso da boa palavra e
da contribuição direta, sempre que oportuno, em benefício do esclarecimento

de todos, guardando, todavia, o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros
princípios  evangélicos,  sem  contudo  ferir  os  sentimentos  das  pessoas.

E se as pessoas perseverarem na incompreensão, cuide cada trabalhador da sua
tarefa, porque Jesus afirmou que o trigo cresceria ao lado do joio, em sua seara

santa, mas Ele, o Cultivador da Verdade Divina, saberia escolher o bom grão na
época da ceifa.
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10 - É JUSTO QUE, A PROPÓSITO DE TUDO, BUSQUE O ESPIRITISTA TANGER OS
ASSUNTOS DO ESPIRITISMO NAS SUAS CONVERSAÇÕES COMUNS?

RESP.: O crente sincero precisa compenetrar-se da oportunidade, no tempo e no
ambiente,  com  relação  aos  assuntos  doutrinários,  porquanto,  qualquer

inconsideração, nesse particular,  pode conduzir a fanatismo destestável,  sem
nenhum caráter construtivo.

11  -  NOS  AGRUPAMENTOS  ESPIRITISTA  DEVEMOS  PROVOCAR,  DE  ALGUM
MODO, ESSA OU AQUELA MANIFESTAÇÃO DO ALÉM?

RESP.:  Nas reuniões doutrinárias,  acima de todas as expressões fenomênicas,
devem prevalecer  a  sinceridade e  a  aplicação individuais  no estudo das leis

morais que regem o intercâmbio entre o planeta e as esferas do invisível. De
modo algum se deverá provocar as manifestações mediúnicas, cuja legitimidade

reside nas suas características de espontaneidade, mesmo porque o programa
espiritual das sessões está com os mentores que as orientam do plano invisível,

exigindo-se de cada estudioso a mais elevada porcentagem de esforço próprio
na  aquisição  do  conhecimento.

Porquanto o plano espiritual distribuirá sempre, de acordo com as necessidades
e os méritos de cada um. Forçar o fenômeno mediúnico é tisnar uma fonte de

água  pura  com  a  vasa  das  paixões  egoísticas  da  Terra,  ou  com  as  suas
injustificáveis inquietações.

12 - É ACONSELHÁVEL A EVOCAÇÃO DIRETA DE DETERMINADOS ESPÍRITOS?

RESP.:  Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal,  em caso

algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua exequibilidade somente pode
ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos expontâneos,

porquanto,  no  complexo  dos  fenômenos  espiríticos,  a  solução  de  muitas
incógnitas  espera  o  avanço  moral  dos  aprendizes  sinceros  da  Doutrina.

O  estudioso  bem-intencionado,  portanto,  deve  pedir  sem  exigir,  orar  sem
reclamar,  observar  sem  pressa,  considerando  que  a  esfera  espiritual  lhe

conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade
de  sua  posição  evolutiva  e  segundo  o  merecimento  do  seu  coração.

Podereis  objetar  que  Allan  Kardec  se  interessou  pela  evocação  direta,
procedendo  a  realizações  dessa  natureza,  mas  precisamos  ponderar,  no  seu
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esforço,  a tarefa  excepcional  do  Codificador,  aliada a necessidades e méritos
ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns.

13 - SERIA LÍCITO INVESTIGARMOS, COM OS ESPÍRITOS AMIGOS, AS NOSSAS
VIDAS  PASSADAS?  ESSAS  REVELAÇÕES,  QUANDO  OCORREM  TRADUZEM

RESPONSABILIDADE PARA OS QUE AS RECEBEM?

RESP.:  Se  estais  submersos  em  esquecimento  temporário,  esse  olvido  é

indispensável  à  valorização  de  vossas  iniciativas.  Não  deveis  provocar  esse
gênero  de  revelações,  porquanto  os  amigos  espirituais  conhecem melhor  as

vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o
preceito  da  espontaneidade  exigido  para  esse  fim.

O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega
sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz

acompanhar,  por  sua  vez,  de  responsabilidades  muito  grandes  no  plano  do
conhecimento; tanto assim que,  para muitos,  essas reminiscências costumam

constituir um privilégio doloroso,  no ambiente das inquietações e ilusões da
Terra.

14  -  DEVEM  SER  INTENSIFICADAS  NO  ESPIRITISMO  AS  SESSÕES  DE
FENÔMENOS MEDIÚNICOS?

RESP.: São muito poucos, ainda, os núcleos espiritistas que se podem entregar à
prática mediúnica com plena consciência do serviço que têm em mãos; motivo

por que é  aconselhável  a intensificação das reuniões  de leitura,  meditação e
comentário  geral  para  as  ilações  moris  imprescindíveis  no  aparelhamento

doutrinário, a fim de que numerosos centro bem-intencionados não venham a
cair do desânimo ou na incompreensão, por causa de um prematuro comércio

com as energias do plano invisível.

15 - COMO DEVEREMOS ENTENDER A SESSÃO ESPÍRITA?

RESP.: A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo
fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse

refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo
que,  entrelaçados  todos  os  pensamentos  na  mesma  finalidade  amorosa  e

sincera,  pudesse  a  assembléia  constituir  aquela  reunião  de  dois  ou  mais
corações,  em  nome  do  Cristo,  onde  o  esforço  dos  discípulos  será  sempre

santificado pela presença do seu amor.
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16 - COMO DEVE SER CONDUZIDA UMA SESSÃO ESPÍRITA, DE SUA ABERTURA
AO ENCERRAMENTO?

RESP.:  Nesse  sentido,  há  que  considerar  a  excelência  da  codificação
kardequiana;  contudo,  será  sempre  útil  a  lembrança  de  que  as  reuniões

doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade, como as assembléias
humildes  e  sinceras  do  Cristianismo  primitivo,  abstendo-se  de  qualquer

expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda,
a grande esquecida de todos os tempos da Humanidade.

17  -  NAS  SESSÕES,  OS  DIRIGENTES  E  OS  MÉDIUNS  TÊM  UMA  TAREFA
DEFINIDA E DIFERENTE ENTRE SI?

RESP.:  Nas reuniões  doutrinárias,  o  papel  do  orientador e  o do instrumento
mediúnico  devem  estar  sempre  identificados  na  mesma  expressão  de

fraternidade e de amor, acima de tudo; mas, existem características a assinalar,
para  que  os  serviços  espirituais  produzam  os  mais  elevados  efeitos,

salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica,
enquanto  o  médium  deve  representar  a  fonte  de  água  pura  do  sentimento.

É por isso que, nas reuniões onde os orientadores não cogitam da lógica e onde
os  médiuns  não  possuem  fé  e  desprendimento,  a  boa  tarefa  é  impossível,

porque a confusão natural estabelecerá a esterilidade no campo dos corações.

18  -  OS  AGRUPAMENTOS  ESPIRITISTAS  PODEM  SER  ORGANIZADOS  SEM  A

CONTRIBUIÇÃO DOS MÉDIUNS?

RESP.: Nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis,

porque somos obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns, ainda
mesmo  sem  tarefas  definidas,  nesse  particular,  podendo  cada  qual  sentir  a

interpretar,  no  plano  intuitivo,  a  palavra  amorosa  e  sábia  de  seus  guias
espirituais, no ímo da consciência.

19 - SERÁ ACONSELHÁVEL A DETERMINAÇÃO DE DIAS DA SEMANA PARA A
REALIZAÇÃO NORMAL DAS SESSÕES ESPÍRITAS?

RESP.:  Qualquer  dia  e  hora  podem  ser  consgrados  ao  bom  trabalho  da
fraternidade e do bem, sempre que necessário; mas, nas reuniões dedicadas ao

esforço doutrinário, faz-se imprescindível a metodização de todos os trabalhos
em dias e horas prefixados.
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20  -  HÁ  ESTUDIOSOS  DA  DOUTRINA  QUE  SE  AFASTAM  DAS  REUNIÕES,
QUANDO  AS  MESMAS  NÃO  APRESENTAM  FENÔMENOS.  COMO  SE  DEVE

PROCEDER PARA COM ELES?

RESP.: Os que assim procedem testemunham, por si mesmos, plena inabilitação

para  o verdadeiro  trabalho do  Espiritismo sincero.  Se  preferem as  emoções
transitórias dos nervos ao serviço da auto-iluminação, é melhor que se afastem

temporariamente dos estudos sérios da Doutrina, antes de assumirem qualquer
compromisso.

A compreensão do Espiritismo ainda não está bastante desenvolvida em seu
mundo interior, e é justo que prossigam em experiências para alcançá-la. O êxito

dos esforços do plano espiritual em favor do Cristianismo redivivo, não depende
da quantidade de homens que o busquem, mas da qualidade dos trabalhadores

que militam em suas fileiras.

21 - POR QUE MOTIVO A DOUTRINAÇÃO E A EVANGELIZAÇÃO NAS REUNIÕES

ESPIRITISTAS BENEFICIAM IGUALMENTE OS DESENCARNADOS,  SE A ESTES
SERIA MAIS JUSTO O APROVEITAMENTO DAS LIÇÕES RECEBIDAS NO PLANO

ESPIRITUAL?

RESP.:  Grande  número  de  almas  desencarnadas  nas  ilusões  da  vida  física,

guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se, por algum tempo,
incapazes  de  aprender  as  vibrações  do  plano  espiritual  superior,  sendo

conduzidas  por  seus  guias  e  amigos  redimidos  às  reuniões  fraternas  do
Espiritismo evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores

do  plano  invisível,  se  processam  os  dispositivos  da  lei  de  cooperação  e
benefícios mútuos, que rege os fenômenos da vida nos dois planos.

22 - COMO DEVERÁ AGIR O ESTUDIOSO PARA IDENTIFICAR AS ENTIDADES
QUE SE COMUNICAM?

RESP.: Os Espíritos que se revelam, através das organizações mediúnicas, devem
ser identificados por  suas idéias  e  pela essência  espiritual  de  suas palavras.

Determinados  médiuns,  com  tarefa  especializada,  podem  ser  auxiliares
preciosos à idenficação pessoal,  seja  no fenômeno literário,  nas equações da

ciência, ou satisfazendo a certos requisitos da investigação; todavia, essa não é a
regra  geral,  salientando-se  que  as  entidades  espirituais,  muitas  vezes,  não

encontram senão um material deficiente que as obriga tão-só ao indispensável,
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no  que  se  refere  à  comunicação.
Devemos entender, contudo, que a linguagem do Espírito é universal, pelos fios

invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo
atento  acerca  de  todas  as  idéias  lançadas  nas  mensagens  medianímicas,

guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que porventura as
subscrevem.

23  -  É  JUSTO  QUE  O  ESPIRITISTA,  DEPOIS  DE  SOFRER  PELA  MORTE  A
SEPARAÇÃO DE UM ENTE AMADO, PROVOQUE A COMUNICAÇÃO DELE NAS

SESSÕES MEDIANÍMICAS?

RESP.:  O espiritista  sincero  deve buscar o  conforto moral,  em tais  casos,  na

própria fé que lhe deve edificar intimamente o coração. Não é justo provocar ou
forçar  a  comunicação  com  esse  ou  aquele  desencarnado.  Além  de  não

conhecerdes as possibilidades de sua nova condição na esfera espiritual, deveis
atender  ao  problema  dos  vossos  méritos.

O homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma Providência que dispõe no
assunto,  examinando  o  mérito  de  quem  pede  e  a  utilidade  da  concessão.

Qualquer  comunicado  com  o  Invisível  deve  ser  espontâneo,  e  o  espiritista
cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo

humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou,
e  esperando  a  sua  palavra  direta,  quando  e  como  julguem  os  mentores

espirituais conveniente e oportuno.

24  -  MUITA  GENTE  PROCURA  O  ESPIRITISMO,  QUEIXANDO-SE  DE

PERSEGUIÇÃO  DO  INVISÍVEL.  OS  QUE  RECLAMAM  CONTRA  ESSAS
PERTURBAÇÕES ESTÃO,  DE  ALGUM MODO,  ABANDONADOS DE  SEUS GUIAS

ESPIRITUAIS?

RESP.:  A  proteção  da  Providência  Divina  estende-se  a  todas  as  criaturas.  A

perseguição de entidades sofredoras e perturbadas justifica-se no quadro das
provações  redentoras,  mas,  os  que  reclamam  contra  o  assédio  das  forças

inferiores  dos  planos adstritos  ao orbe terrestre,  devem consultar  o próprio
coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o Espírito

perturbador  não  está  neles  mesmos.
Há  obsessores  terríveis  do  homem,  denominados  "orgulho",  "vaidade",

"preguiça", "avareza", "ignorância" ou "má-vontade", e convém examinar se não
se é vítima dessas energias perversoras que, muitas vezes, habitam o coração da
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criatura,  enceguecendo-a  para  a  compreensão  da  luz  de  Deus. 
Contra esses elementos destruidores faz-se preciso um novo gênero de preces,

que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade.

O BEM E O
MAL

1- O QUE SIGNIFICA O VERBO "AMAR" COM RELAÇÃO AOS INIMIGOS"?

RESP.:  Amar  é  mais  abrangente  do  que  sentir  ternura.  Há  um  equívoco
frequente quanto ao sentido da palavra amor.  A emissão de um pensamento

negativo  gera  uma  corrente  fluídica  que  causa  uma  impressão  penosa.  O
pensamento  positivo  envolve  o  ser  num  eflúvio  agradável.  É  o  que  ocorre

quando da aproximação de um amigo ou de um inimigo. Assim, amar o inimigo
parece uma recomendação, senão impossível, difícil  de ser praticada, porque

falsamente se supõe ter de dar a um e a outro o mesmo tratamento e o mesmo
lugar no coração. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição

que não está na Natureza, porque o contato de um inimigo faz bater forte o
coração  de  maneira  bem  diferente  de  um  amigo.  O  verbo  "amar"  significa

estender-lhe a mão prestativa em caso de necessidade. É procurar silenciar as
rivalidades, preocupando-se antes em trazê-lo ao seu convívio fraternal.

2 - COMO PAGAR O MAL COM O BEM?

RESP.: Amar o inimigo é pagar-lhe em tudo, o mal com o bem, sem a intenção de

humilhá-lo. Aquele, para quem a vida se resume no presente, vê no seu inimigo
uma  criatura  perniciosa  a  perturbar-lhe  o  sossego,  do  qual  sempre  cumpre

desvincilhar-se; perdoá-lo até mesmo lhe parece em certos casos, uma fraqueza
indigna. Contudo para aquele que reconhece a vida além do véu, perdoar é, na

verdade  uma  demonstração  de  fortaleza,  pois  reconhece  credores  nos  seus
antagonistas.

3 - O QUE É O MAL?

RESP.: O mal propriamente dito não existe, o que existe é a ignorância, o bem é o

que segue as Leis Divinas e o mal é simplesmente o desvio delas.

4 - O BEM E O MAL SÃO ABSOLUTOS PARA TODOS OS HOMENS?
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RESP.: A Lei de Deus é a mesma para todos; mas o mal depende, sobretudo, da
vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem, e o mal é sempre mal,

qualquer  que  seja  a  posição  do  homem;  a  diferença  está  no  grau  de
responsabilidade.

5 - O SELVAGEM QUE CEDE AO SEU INSTINTO, COMENDO CARNE HUMANA, É
CULPADO?

RESP.: Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem: o homem é tanto mais
culpado, quanto melhor sabe o que faz.

6 - O MAL PARECE, ALGUMAS VEZES, CONSEQUENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
TAL É, POR EXEMPLO, EM CERTOS CASOS, A NECESSIDADE DE DESTRUIÇÃO,

ATE  MESMO  DO  NOSSO  SEMELHANTE.  PODE-SE  DIZER,  ENTÃO,  QUE  HÁ
INFRAÇÃO À LEI DE DEUS?

RESP.:  O  mal  não  é  menos  mal  por  ser  necessário;  mas  essa  necessidade
desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência;

então  o  homem  se  torna  mais  culpável  quando o  comete,  porque  melhor  o
compreende.

LEMBRETE: Não há vítimas inocentes; e sim consequências. (Edivaldo)

7 - O MAL QUE COMETEMOS NÃO RESULTA FREQUENTEMENTE DA POSIÇÃO
EM QUE OS OUTROS NOS COLOCARAM, E NESSE CASO QUAIS SÃO OS MAIS

CULPÁVEIS?

RESP.: O mal recai sobre aquele que causou. Assim, o homem que é levado ao

mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles
que o causaram; pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha

feito, mas também do que houver provocado.

8 - O DESEJO DO MAL É TÃO REPREENSÍVEL QUANTO O MAL?

RESP.: Conforme: há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente
desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse

desejo; mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável

9 - SERÁ SUFICIENTE NÃO SE FAZER O MAL, PARA SER AGRADÁVEL A DEUS E

ASSEGURAR UMA SITUAÇÃO FUTURA?
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RESP.: Não: é preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um
responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de

fazer.

10 - HÁ PESSOAS QUE, POR SUA POSIÇÃO, NÃO TENHAM POSSIBILIDADE DE

FAZER O BEM?

RESP.:  Não há  ninguém que  não possa  fazer  o  bem;  somente  o  egoísta  não

encontra  jamais  a  ocasião  de  praticá-lo.  É  suficiente  estar  em  relação  com
outros  homens  para  se  poder  fazer  o  bem,  e  cada dia  da  vida oferece  essa

possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo; porque fazer o bem não é
apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se

faça necessário.

11 - O MEIO EM QUE CERTOS HOMENS VIVEM NÃO É PARA ELES O MOTIVO

PRINCIPAL DE MUITOS VÍCIOS E CRIMES?

RESP.: Sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito no estado de

liberdade; ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência.

12 -  QUANDO O HOMEM ESTÁ MERGULHADO NA ATMOSFERA DO VÍCIO,  O

MAL NÃO SE TORNA PARA ELE UM ARRASTAMENTO QUASE IRRESISTÍVEL?

RESP.: Arrastamento, sim; irresistível não; porque no meio dessa atmosfera de

vícios podes encontrar grandes virtudes. São Espíritos que tiveram a força de
resistir, e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência

sobre os seus semelhantes.

13  -  O  MÉRITO  DO  BEM  QUE  SE  FAZ  ESTÁ  SUBORDINADO  A  CERTAS

CONDIÇÕES, OU SEJA, HÁ DIFERENTES GRAUS NO MÉRITO DO BEM?

RESP.:  O mérito do bem está na dificuldade;  não há nenhum em fazê-lo sem

penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu
único pedaço de pão, que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já disse, a

propósito do óbolo da viúva.

14 - QUE DEFINIÇÃO SE PODE DAR À MORAL?

RESP.: A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e
o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando
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faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei
de Deus.

15 - COMO SE PODE DISTINGUIR O BEM DO MAL?

RESP.: O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo o que

dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus; fazer o mal é
infringir essa lei.

16 - O HOMEM TEM MEIOS PARA DISTINGUIR POR SI MESMO O BEM E O MAL?

RESP.:  Sim,  quando ele crê em Deus e  quando o quer saber.  Deus lhe deu a

inteligência para discernir um e outro.

17  -  O  HOMEM,  QUE  É  SUJEITO  A  ERRAR,  NÃO  PODE  ENGANAR-SE  NA

APRECIAÇÃO  DO  BEM  E  DO  MAL  E  CRER  QUE  FAZ  O  BEM,  QUANDO  EM
REALIDADE ESTÁ FAZENDO O MAL?

RESP.: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não; tudo se
resume nisso. Assim não vos enganareis.

18  -  A  REGRA  DO  BEM  E  DO  MAL,  QUE  SE  PODERIA  DE  CHAMAR  DE
"RECIPROCIDADE"  OU  DE  "SOLIDARIEDADE",  NÃO  PODE  SER  APLICADA  À

CONDUTA PESSOAL DO HOMEM PARA CONSIGO MESMO. ENCONTRA ELE, NA
LEI NATURAL, A REGRA DESTA CONDUTA E UM GUIA SEGURO?

RESP.: Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem: é Deus que vos dá a
medida do que vos falta. Quando ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com

tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades;
quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse, em

todas as coisas, essa voz que diz: Chega! evitaria a maior parte dos males de que
acusa a Natureza.

19 - POR QUE O MAL SE ENCONTRA NA NATUREZA DAS COISAS? FALO DO MAL
MORAL,  DEUS  NÃO  PODERIA  CRIAR  A  HUMANIDADE  EM  MELHORES

CONDIÇÕES?

RESP.:  Já  te  dissemos:  os Espíritos  foram criados simples  e ignorantes.  Deus

deixa ao homem a escolha do caminho; tanto pior para ele, se seguir o mau: sua
peregrinação  será  mais  longa.  Se  não  existissem  montanhas,  não  poderia  o

homem compreender que se pode subir e descer, e se não existissem rochas,
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não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o Espírito adquira a
experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal; eis porque

existe a união do Espírito e do corpo.

20 -  AS DIFERENTES POSIÇÕES SOCIAIS CRIAM NECESSIDADES NOVAS QUE

NÃO SÃO AS MESMAS PARA TODOS OS HOMENS. A LEI NATURAL PARECERIA,
ASSIM, NÃO SER UMA REGRA UNIFORME.

RESP.: Essas diferentes posições existem na Natureza e estão de acordo com a
lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo.

21 - O BEM E O MAL SÃO ABSOLUTOS PARA TODOS OS HOMENS?

RESP.: A lei de Deus é a mesma para todos; mas o mal depende, sobretudo, da

vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem, e o mal é sempre mal,
qualquer  que  seja  a  posição  do  homem;  a  diferença  está  no  grau  de

responsabilidade.

22 - AQUELE QUE NÃO FAZ O MAL, MAS APROVEITA O MAL PRATICADO POR

OUTRO É CULPÁVEL NO MESMO GRAU?

RESP.: É como se o cometesse; ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez

tivesse recuado diante da ação; mas, se ao encontrá-la realizada, dela se serve, é
porque a aprova e a teria praticado, se pudesse ou se tivesse ousado.

23 - O DESEJO DO MAL É TÃO REPREENSÍVEL QUANTO O MAL?

RESP.: Conforme: há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente

desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse
desejo; mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável.

24 - SERÁ SUFICIENTE NÃO SE FAZER O MAL, PARA SER AGRADÁVEL A DEUS E
ASSEGURAR UMA SITUAÇÃO FUTURA?

RESP.: Não; é preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um
responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de

fazer.

25 - HÁ PESSOAS QUE, POR SUA POSIÇÃO, NÃO TENHAM POSSIBILIDADE DE

FAZER O BEM?
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RESP.:  Não há  ninguém que  não possa  fazer  o  bem;  somente  o  egoísta  não
encontra  jamais  a  ocasião  de  praticá-lo.  É  suficiente  estar  em  relação  com

outros  homens  para  se  poder  fazer  o  bem,  e  cada dia  da  vida oferece  essa
possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo; porque fazer o bem não é

apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se
faça necessário.

26  -  O  MEIO  EM  QUE  CERTOS  HOMENS  NÃO  É  PARA  ELES  O  MOTIVO
PRINCIPAL DE MUITOS VÍCIOS E CRIMES?

RESP.: Sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito no estado de
liberdade; ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência.

27 -  QUANDO O HOMEM ESTÁ MERGULHADO NA ATMOSFERA DO VÍCIO,  O
MAL NÃO SE TORNA PARA ELE UM ARRASTAMENTO QUASE IRRESISTÍVEL?

RESP.: Arrastamento, sim; irresistível, não; porque no meio dessa atmosfera de
vícios podes encontrar grandes virtudes. São Espíritos que tiveram a força de

resistir, e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência
sobre os seus semelhantes.

28  -  O  MÉRITO  DO  BEM  QUE  SE  FAZ  ESTÁ  SUBORDINADO  A  CERTAS
CONDIÇÕES, OU SEJA, HÁ DIFERENTES GRAUS NO MÉRITO DO BEM?

RESP.:  O mérito do bem está na dificuldade;  não há nenhum em fazê-lo sem
penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu

único pedaço de pão, que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse, a
propósito do óbolo da viúva.

O ESPIRITISMO

NA ATUALIDADE
1 - NA SUA OPINIÃO, COMO ESTÁ O ESPIRITISMO NA ATUALIDADE?

Depois  de  séculos  de  obscurantismo  religioso  e  do  dogmatismo  imposto,

consciências amadurecidas começam a despertar em busca de solução para os
seus problemas transcendentes. Nos dias de hoje, vê-se um surto desenfreado

de seitas e doutrinas que procuram atender aos Espíritos inquietos, sedentos de
novas luzes.  Há um inegável interesse pelo fenmeno, como resposta a velhas
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questões  filosóficas,  sem  qualquer  consequência  de  ordem  moral.

Nesse  diapasão,  vê-se  um  crescimento  do  espiritualismo  no  mundo,
redescobrindo velhas práticas, com roupagem moderna. Presas ao imediatismo

da  vida  material,  as  criaturas  especulam  em  todos  os  campos  possíveis,  no
encalço de fórmulas mágicas ou de revelações fantásticas que lhes atendam os

anseios  da  curiosidade  vã.

Quando se trata do comportamento humano e das suas consequências morais, o
homem ainda se reserva o direito de não esmiuçá-lo, conservando-se como era

(e como pretende continuar sendo), protegido pelos mecanismos de defesa da
sua personalidade. A nova ordem de coisas custa a penetrar nos corações mais

endurecidos.

O  Espiritismo,  porém,  como  o  Consolador  Prometido  pelo  Cristo,  surge  no
horizonte humano como um oásis em meio ao universo da desinformação e da

desesperança, oferecendo ao homem o conhecimento da verdade que liberta e
eleva  o  Espírito.

Enquanto muitos ainda permanecem presos aos modismos, buscando soluções

imediatistas para problemas enraizados na personalidade desde longa data, e
aderindo  a  práticas  místicas  do  passado,  com  roupagem  moderna,  "o

Espiritismo,  nos  tempos  modernos,  é,  sem  dúvida,  a  revivescência  do
Cristianismo em seus mandamentos mais simples", como enfatiza Emmanuel.

Mostrando ao homem que ele é o interexistente, isto é, aquele que vive entre os

dois mundos, oferece-lhe novas oportunidades de realização, por alterar-lhe o
panorama  das  cogitações  mentais.  A  sobrevivência  além  da  morte  já  não

encerra a criatura nos círculos intransponíveis do céu, inferno e purgatório. A
pluralidade dos mundos habitados, da mesma forma não prende o Espírito nas

teias incompreensíveis da mesquinha problemática planetária.

O diálogo entre vivos e mortos alarga o universo do conhecimento e preserva os

laços  afetivos  bem  formados.  Os  sofrimentos  não  são  senão  nódulos
temporários  na  cadeia  da  evolução,  dissolvidos  pelo  trabalho  digno  e  pelo

conhecimento  de  si  mesmo,  que  levam  o  indivíduo  a  harmonizar-se
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definitivamente com os imperativos da lei divina. O princípio da reencarnação
passa a ser entendido como a chave que abre as portas da existência a todos

quantos  desejem  ardentemente  atingir  a  perfeição  a  que  todos  estamos
destinados  pela  Justiça  e  o  Amor  Divinos.

Hoje,  encontramos  na  literatura  espírita  toda  sorte  de  recursos  para  a

renovação necessária, a começar pelas obras da Codificação. N'OEvangelho, o
roteiro para a solidificação do comportamento fraterno cristão. Em O Livro dos

Espíritos,  os  princípios  filosóficos  para  a  fortificação  do  pensamento  icm
formado. Em O Livro dos Médiuns, a prática mediúnica à luz da fenomenologia

perispirítica.

Além disso, a obra de Francisco Cândido Xavier, com mais de 400 títulos, surge
como um indispensável complemento para o conhecimento do Espírito imortal,

mormente com as mensagens dos Espíritos André Luiz e Emmanuel. Da pena
mediúnica, ainda, cumpre ressaltar a obra de Divaldo Pereira Franco, composta

de muitos títulos e ditada por Joanna de Angelis, Bezerra de Menezes, Victor
Hugo  e  muitos  outros  Espíritos.

Não bastasse todo esse manancial de bênçãos, há ainda o trabalho dos clássicos

como  Léon  Denis,  Gabriel  Delanne,  Camille  Flammarion e  Ernesto  Bozzano,
entre os mais notáveis. Autores contemporâneos devem ser lembrados também:

Hernani  Guimarães  Andrade,  Jorge  Andréa,  Hermínio  C.  Miranda,  Richard
Simonetti, Paulo Alves Godoy, José Herculano Pires, Manoel Pelicas São Marcos e

outros.

Nos dias  atuais,  vê-se ainda o surgimento de novas práticas  que se colocam
dentro  do  vasto  círculo  da  fenomenologia  do  espírito,  entre  as  quais

destacamos  a  TRVP  (Terapia  Regressiva  a  Vidas  Passadas)  e  a  TCI
(Transcomunicação  Instrumental),  que  auxiliam  na  elucidação  de  algumas

questões  da  competência  da  Doutrina  Consoladora.  Todavia,  "urge  o
estabelecimento  de  recursos  para  a  ordenação  justa  das  manifestações  que

dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente
de  cada  um  ",  adverte  Emmanuel.



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

Hoje, sente-se a necessidade da unificação do Espiritismo, em torno do ideal do
ensino espírita, do aprendizado da Doutrina, principalmente no que diz respeito

ao Evangelho de Jesus,  com a prática da caridade e do amor ao semelhante.
Congressos  mundiais  ou  internacionais  vêm  sendo  organizados  com  essa

finalidade,  no Brasil  e  na  Europa. É um fato histórico,  de grande significado.

Se  o  Espiritismo  começou  com  a  curiosidade  (causada  pela  estranheza  dos
fenômenos)  e  passou  para  a  fase  do  raciocínio  e  da  filosofia,  é  chegado  o

terceiro momento: da aplicação e das consequências. Já superamos a etapa da fé
cega e chegamos ao porto seguro da fé raciocinada, sob as claridades inegáveis

de um novo tempo. Não basta conhecer o Evangelho; é preciso praticá-lo. Não é
suficiente ter os exemplos de Jesus na memória; é imprescindível inscrevê-los

no coração e segui-Lo, além dos limites do tempo...

 

O NADA, A
VIDA FUTURA

1 - POR QUE O HOMEM REPELE INSTINTIVAMENTE O NADA?

RESP.: Porque o nada não existe.

2  -  DE  ONDE  VEM  PARA  O  HOMEM  O  SENTIMENTO  INSTINTIVO  DA  VIDA

FUTURA?

RESP.: Já o dissemos: antes da encarnação o Espírito conhece todas essas coisas,

e  a  alma  guarda  uma  vaga  lembrança  do  que  sabe  e  do  que  viu  no  estado
espiritual.

Em todos os tempos o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o
que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele

não  pode  deixar  de  considerar  quanto  é  curta  e  sobretudo  precária,  pois
podeser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de

amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois
não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos

anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará
neste. Como não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar este mundo,

desde que o será para sempre?
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A idéia do nada tem algo que repugna à razão. O homem mais despreocupado
nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito

dele e, involuntariamente, fica na expectativa.

Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrasenso. O sentimento de

uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não o
pôs ali à toa.

A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que
nos  importaria  sobreviver  ao  corpo,  se  a  nossa  essência  moral  tivesse  de

perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as
mesmas do nada.

3 - DE ONDE PROCEDE A CRENÇA, QUE SE ENCONTRA EM TODOS OS POVOS,
NAS PENAS E RECOMPENSAS FUTURAS?

RESP.: É sempre a mesma coisa: pressentimento da realidade, dado ao homem
pelo seu Espírito. Porque, ficai sabendo, não é à toa que uma voz interior vos

fala, e vosso mal, é não escutá-la sempre. Se pensásseis bem nisso, com a devida
frequência, vos tornaríeis melhores.

4 - NO MOMENTO DA MORTE, QUAL O SENTIMENTO QUE DOMINA A MAIORIA
DOS HOMENS: A DÚVIDA, O MEDO OU A ESPERANÇA?

RESP.:  A  dúvida  para  os  céticos  endurecidos;  o  medo  para  os  culpados;  a
esperança para os homens de bem.

5  -  POR  QUE  HÁ  CÉTICOS,  DESDE  QUE  A  ALMA  TRAZ  PARA  O  HOMEM  O
SENTIMENTO DAS COISAS ESPIRITUAIS?

RESP.:  São em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espírito
forte,  durante  esta  vida,  por  orgulho,  mas  no  momento  da  morte  não  se

conservam tão fanfarrões.

A consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. A

razão e a justiça nos dizem que, na distribuição da felicidade a que todos os
homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não

pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só os alcancem com
esforço e perseverança.
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A idéia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas
leis, não nos permite crer que o justo e o mau estejam aos seus olhos no mesmo

plano, nem duvidar de que não recebam, algum dia, um a recompensa e o outro
o castigo, pelo bem e pelo mal que tiverem feito.

É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das
recompensas futuras.

6  -  DEUS  SE  OCUPA  PESSOALMENTE  DE  CADA  HOMEM?  NÃO  É  ELE
DEMASIADAMENTE  GRANDE  E  NÓS  MUITO  PEQUENOS,  PARA  QUE  CADA

INDIVÍDUO  EM  PARTICULAR  TENHA  AOS  SEUS  OLHOS  ALGUMA
IMPORTÂNCIA?

Deus se ocupa de todos os  seres  que criou,  por menores que sejam; nada é
demasiado pequeno para a sua bondade.

7 - DEUS TEM NECESSIDADE DE SE OCUPAR DE CADA UM DOS NOSSOS ATOS,
PARA  NOS  RECOMPENSAR  OU  PUNIR?  A  MAIORIA  DESSES  ATOS  NÃO  SÃO

PARA ELE INSIGNIFICANTES?

RESP.: Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes,

a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não
expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo: tu és um glutão e

eu te vou punir. Mas Ele traçou um limite: as doenças e, por vezes, a morte são
consequências dos excessos. Eis a punição: ela resulta da infração da lei. Assim

se passa em tudo.

Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus; não há nenhuma delas,

por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas
leis. Se sofrermos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar

senão  de  nós  mesmos,  que  nos  fazemos  assim OS  ARTÍFICIES  DE  NOSSA
FELICIDADE OU DE NOSSA INFELICIDADE FUTURA.

Essa verdade se torna sensível  pelo seguinte apólogo:  "Um pai dá  ao filho a
educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um

campo para cultivar  e  lhe  diz:  Eis  a  regra  a  seguir  e  todos  os  instrumentos
necessários  para tornar fértil  o campo e assegurar a tua existência.  Dei-te a

instrução para  compreenderes  essa  regra.  Se  a  seguires,  o  campo produzirá
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bastante  e  te  proporcionará  o  repouso  na  velhice;  se  não  a  seguires,  nada
produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade".

Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à
cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será,

portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a
regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada

instante, se fazemos o bem ou o mal.

Envia-nos Espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra

diferença  e  é  que  Deus  dá  ao  homem  um  recurso,  por  meio  das  novas
existências, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que

falamos não o terá, se empregar mal o seu tempo.

8 - AS PENAS E OS GOZOS DA ALMA APÓS A MORTE TÊM ALGUMA COISA DE

MATERIAL?

RESP.: Não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria. O próprio

bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de de carnal e, por isso
mesmo,  são  mil  vezes  mais  vivos  do  que  os  da  Terra.  O  Espírito,  uma  vez

desprendido,  é  mais  impressionável:  a  matéria  não  mais  lhe  enfraquece  as
sensações.

9 - POR QUE O HOMEM FAZ IDÉIAS TÃO GROSSEIRAS E ABSURDAS DAS PENAS
E DOS GOZOS DA VIDA FUTURA?

RESP.:  Inteligência  ainda  não  suficientemente  desenvolvida.  A  criança
compreende da mesma maneira que o adulto? Aliás, isso depende também do

que se tenha ensinado; é nesse ponto que há necessidade de uma reforma.Vossa
linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance.

Por  isso  foi  necessário  fazer  comparações,  sendo  essas  imagens  e  figuras
tomadas como a própria realidade. Mas à medida que o homem se esclarece,

seu pensamento compreende as coisas que a sua linguagem não pode traduzir.

10 - EM QUE CONSISTE A FELICIDADE DOS BONS ESPÍRITOS?

RESP.: Em conhecer todas as coisas; não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem
ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens.  O

amor  que  os  une  é  para  eles  a  fonte  de  uma  suprema  felicidade.  Não
experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da
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vida  material.  São  felizes  com  o  bem  que  fazem.  De  resto,  a  felicidade  dos
Espíritos  é  sempre proporcional à  sua elevação.  Somente os  Espíritos  puros

gozam, na verdade, da  felicidade suprema,  mas nem por isso os  demais  são
infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, nos quais os

gozos  são  relativos  ao  estado  moral.  Os  que  são  bastante  adiantados
compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles e a ela aspiram,

mas isso é para eles  motivo de emulação e não de inveja.  Sabem que deles
depende alcançá-la e trabalham com esse fito, mas com a calma da consciência

pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus.

11  -  CONTAIS  A  AUSÊNCIA  DAS  NECESSIDADES  MATERIAIS  ENTRE  AS

CONDIÇÕES DE FELICIDADE PARA OS ESPÍRITOS. MAS A SATISFAÇÃO DESSAS
MESMAS NECESSIDADES NÃO É PARA O HOMEM UMA FONTE DE GOZOS?

RESP.: Sim, de gozos animais. E quando não podes satisfazer essas necessidades,
isso é uma tortura.

12 - O QUE SE DEVE ENTENDER QUANDO SE DIZ QUE OS ESPÍRITOS PUROS
ESTÃO  REUNIDOS  NO  SEIO  DE  DEUS  E  OCUPADOS  EM  LHE  CANTAR

LOUVORES?

RESP.:  É  uma  alegoria  para  dar  idéia  da  compreensão  que  eles  têm  das

perfeições de Deus, pois o vêem e compreendem; mas, como tantas outras, não
se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na Natureza, desde o grão de areia, canta,

ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não penseis
que os Espíritos bem-aventurados estejam em contemplaçãona eternidade. Isso

seria uma felicidade estúpida e monótona e,  mais ainda, a felicidade egoísta,
pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as

tribulações da existência corpórea: isso já é um gozo; depois, como já dissemos,
conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência

adquirida, para auxiliar o progresso dos outros Espíritos; essa é a sua ocupação
e ao mesmo tempo um gozo.

13 - EM QUE CONSISTEM OS SOFRIMENTOS DOS ESPÍRITOS INFERIORES?

RESP.: São tão variados quanto as causas que os produzem, e proporcionais ao

grau  de  inferioridade,  como  os  gozos  são  proporcionais  ao  grau  de
superioridade. Podemos resumí-los assim: cobiçar tudo o que lhes falta para

serem felizes; mas não não poder obtê-lo; ver a felicidade e não poder atingí-la;
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mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo o que os impede de ser
felizes; remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e

não podem satisfazê-los. É isso o que os tortura.

14 - A INFLUÊNCIA QUE OS ESPÍRITOS EXERCEM UNS SOBRE OS OUTROS É

SEMPRE BOA?

RESP.:  Sempre  boa  de  parte  dos  bons  Espíritos,  é  claro.  Mas  os  Espíritos

perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que
consideram suscetíveis de ser arrastados, e que muitas vezes eles levaram para

o mal durante a vida terrena.

15 - ENTÃO A MORTE NÃO NOS LIVRA DA TENTAÇÃO?

RESP.:  Não;  mas  a  ação  dos  maus  Espíritos  é  muito  menor  sobre  outros
Espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões

materiais.

16  -  COMO  PROCEDEM  OS  MAUS  ESPÍRITOS  PARA  TENTAR  OS  OUTROS

ESPÍRITOS, SE NÃO DISPÕEM DO AUXÍLIO DAS PAIXÕES?

RESP.:  Se  as  paixões  não  existem  materialmente,  existem,  entretanto,  no

pensamento  dos  Espíritos  atrasados.  Os  maus  entretêm  esses  pensamentos,
arratando suas vítimas aos lugares onde deparam com essas paixões e com tudo

o que as possa excitar.

17 - MAS PARA QUE SERVEM ESSAS PAIXÕES, SE LHES FALTA O OBJETO REAL?

RESP.: Assim é precisamente para o seu suplício: o avarento vê o ouro que não
pode possuir; o devasso, as orgias de que não pode participar; o orgulhoso, as

honras que inveja e de que não pode gozar.

18 - QUAIS OS MAIORES SOFRIMENTOS A QUE OS MAUS ESPÍRITOS SE VERÃO

SUJEITOS?

RESP.: Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição

de certos crimes. Os próprios Espíritos que as sofrem teriam dificuldades em
vos dar uma idéia. Mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem

condenados para sempre.

19 - DE ONDE PROCEDE A DOUTRINA DO FOGO ETERNO?
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RESP.: Imagem, como tantas outras, tomada pela realidade.

20 - MAS ESSE TEMOR NÃO PODETER UM BOM RESULTADO?

RESP.: Vede se ela refreia aqueles que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão
rejeitará  mais  tarde,  produzireis  uma  impressão  que  não  será  durável  nem

salutar.

21 - OS ESPÍRITOS INFERIORES COMPREENDEM A FELICIDADE DO JUSTO?

RESP.: Sim, e é isso o que os tortura, pois compreendem que estão privados dela
por sua própria culpa. É por isso que o Espírito liberto da matéria aspira a uma

nova  existência  corpórea,  pois  poderá  abreviar,  se  for  bom  empregada,  a
duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas que poderão expiar

suas culpas. Porque, ficai sabendo, o Espírito sofre por todo o mal que fez ou do
qual foi causador voluntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez,

e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. O Espírito errante não
está  mais  envolvido  pelo  véu  da  matéria:  é  como  se  tivesse  saído  de  um

nevoeiro, e vê o que o distância da felicidade; então sofre ainda mais, porque
compreende quanto é culpado. Para ele não existe mais a ilusão: vê a realidade

das coisas.

22 - VER OS ESPÍRITOS QUE SOFREM NÃO É PARA OS BONS UMA CAUSA DE

AFLIÇÃO E, NESSE CASO, EM QUE SE TRANSFORMA A SUA FELICIDADE ASSIM
PERTURBADA?

RESP.: Isso não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá fim. E ajudam os
outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes as mão; essa é a sua ocupação

e um gozo quando obtêm êxito.

23  -  CONCEBE-SE  ISSO  DE  PARTE  DOS  ESPÍRITOS  ESTRANHOS  OU

INDIFERENTES,  MAS  A  VISÃO  DAS  DORES  E  DOS  SOFRIMENTOS  DOS  QUE
LHES FORAM CAROS NA TERRA NÃO LHES PERTURBA A FELICIDADE?

RESP.: Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos após a
morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos vêem, mas consideram as vossas

aflições de outro ponto de vista, pois sabem que os vossos sofrimentos são úteis
para  o  vosso adiantamento,  desde que  os  suporteis  com resignação.  Eles  se

afligem mais com a falta de coragem que vos atrasa do que com os sofrimentos
que sabem ser passageiros.
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24  -  OS  ESPÍRITOS  NÃO  PODENDO  OCULTAR-SE  RECIPROCAMENTE  OS
PENSAMENTOS, E TODOS OS ATOS DA VIDA SENDO CONHECIDOS, SEGUE-SE

QUE O CULPADO ESTÁ NA PRESENÇA DA VÍTIMA?

RESP.: Isso não pode ser de outra maneira, diz o bom senso.

25 -  ESSA REVELAÇÃO DE TODOS OS ATOS REPREENSÍVEIS E A PRESENÇA
CONSTANTE DAS VÍTIMAS SERÃO UM CASTIGO PARA O CULPADO?

RESP.:  Maior  do  que se pensa,  mas somente até que ele  tenha expiado suas
culpas, seja como Espírito, seja como homem em novas existências corpóreas.

26 - A RECORDAÇÃO DAS FALTAS QUE A ALMA TENHA COMETIDO, QUANDO
AINDA IMPERFEITA, NÃO PERTURBA A SUA FELICIDADE, MESMO DEPOIS QUE

ELA SE DEPUROU?

RESP.: Não, porque ela resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que

se submeteu com esse fim.

27  -  AS  PROVAS  QUE  AINDA  TERÁ  DE  SOFRER  PARA  TERMINAR  A  SUA

PURIFICAÇÃO, NÃO SÃO UMA PREOCUPAÇÃO PENOSA, QUE PERTURBA A SUA
FELICIDADE?

RESP.: Para a alma que ainda permanece maculada, sim. É por isso que ela não
pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver inteiramente pura.

Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas por que ainda tem
de passar nada tem de penoso.

28 - O LAÇO DE SIMPATIA QUE UNE OS ESPÍRITOS DA MESMA ORDEM É PARA
ELES UM MOTIVO DE FELICIDADE?

RESP.: A união dos Espíritos que se simpatizam pelo bem é para eles um dos
maiores gozos, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles

formam, no mundo inteiramente espiritual, as famílias do mesmo sentimento. É
nisso que consiste a felicidade espiritual, como em teu mundo os homens se

agrupam  em  categorias  e  gozam  de  um  certo  prazer  quando  se  reúnem.  A
afeição  pura  e  sincera  que  provam  e  de  que  são  objeto  é  um  motivo  de

felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas.
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29 - HÁ DIFERENÇA, PARA O ESTADO FUTURO DO ESPÍRITO, ENTRE AQUELE
QUE TEMIA A MORTE E AQUELE QUE A VIA COM INDIFERENÇA E ATÉ MESMO

COM ALEGRIA?

RESP.: A diferença pode ser grande; entretanto, ela em geral se apaga ante as

causas que produzem esse medo ou esse desejo. Quem a teme ou quem a deseja
pode  ser  impulsionado  por  sentimentos  muito  diversos,  e  são  esses

sentimentos  que  vão  influir  no  estado  futuro  do  Espírito.  É  evidente,  por
exemplo que aquele que deseja a morte unicamente por ver nesta o fim das

tribulações, de certa maneira se queixa das provas que deve sofrer.

30 -  É NECESSÁRIO FAZER PROFISSÃO DE FÉ NO ESPIRITISMO E CRER NAS

MANIFESTAÇÕES, PARA ASSEGURAR NOSSA SORTE NA VIDA FUTURA?

RESP.: Se assim fosse, todos os que não crêem ou que não puderam esclarecer-

se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro;
ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via que a ele conduz.

A crença no Espiritismo ajuda o homem a melhorar-se ao fixar-lhe as idéias
sobre  determinados  pontos  do  futuro;  ela  apressa  o  adiantamento  dos

indivíduos e das massas, porque permite considerarmos o que seremos um dia;
é, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina suportar

as provas com paciência e resignação, desvia o homem da prática dos atos que
podem  retardar-lhe  a  felicidade  futura,  e  é  assim  que  contribui  para  a  sua

felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa atingí-la.

OBSESSÃO

1 - O QUE É A OBSESSÃO?

RESP.:  Obsessão  é  o  "DOMÍNIO QUE  ALGUNS ESPÍRITOS PODEM  ADQUIRIR

SOBRE CERTAS PESSOAS".

2 - QUAIS OS TIPOS DE OBSESSÃO EXISTENTES?

RESP.: Em virtude do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que
este  produz,  podemos  classificar  esse  conjunto  de  fenômenos  como:

1ª  -  obsessão  simples;
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2ª  -  fascinação;
3ª - subjugação.

3 - COMO FAZER PARA COMBATÊ-LA CONVENIENTEMENTE?

RESP.:  Assim  é  que  uma  vez  verificado  o  problema,  há  diversos  meios  de

combatê-la,  variando  de  acordo  com  as  características  de  que  se  revista  a
obsessão.

a - Para a obsessão simples, Kardec aponta duas medidas essenciais: 1ª) Provar
ao  Espírito  que  não  foi  enganado  por  ele  e  que  será  impossível  deixar-se

enganar. 2ª) Apelar fervosoramente ao seu bom anjo e aos bons Espíritos que
lhes  são  simpáticos,  suplicando-lhes  assistência. 

b  -  Na  fascinação  há  uma  coisa  só  a  fazer:  convencer  a  vítima  de  que  foi
enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples, o que nem

sempre  é  fácil,  senão  impossível,  dada  a  própria  postura  do  obsedado.
c - Quanto à subjugação corpórea, não se trata senão mediante a intervenção de

uma  terceira  pessoa,  por  meio  do magnetismo ou pela força da sua própria
vontade.

4 - QUAL A CAUSA DA MAIORIA DOS CASOS DE OBSESSÃO?

RESP.: A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os Espíritos

vingativos perseguem com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são
objetos  do  seu  rancor  (.)  O  Espírito  mau  espera  a  quem  quer  mal  esteja

encerrado em seu corpo, e assim atormentar. O algoz pode atingí-lo nos seus
interesses  mais  recônditos,  assim  como  nas  suas  mais  caras  afeições.  Nisto

consiste a causa da maioria dos casos de obsessão.

5 - PODE UM ESPÍRITO, MOMENTANEAMENTE, REVESTIR-SE DO INVÓLUCRO

DE UMA PESSOA VIVA, QUE DIZER, INTRODUZIR-SE NUM CORPO ANIMADO E
AGIR EM SUBSTITUIÇÃO AO ESPÍRITO QUE NELE SE ENCONTRA ENCARNADO?

RESP.: O Espírito não entra num corpo como entras numa casa; ele se assimila a
um  Espírito  encarnado  que  tem  os  seus  mesmos  defeitos  e  as  mesmas

qualidades, para agir conjuntamente; mas é sempre o Espírito encarnado que
age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um Espírito não pode

substituir ao que se acha encarnado, porque o Espírito e o corpo estão ligados
até o tempo marcado para o termo da existência material.
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6 - SE NÃO HÁ POSSESSÃO PROPRIAMENTE DITA, QUER DIZER, COABITAÇÃO
DE DOIS ESPÍRITOS NO MESMO CORPO,  A ALMA PODE  ENCONTRAR-SE NA

DEPENDÊNCIA  DE  UM  OUTRO  ESPÍRITO,  DE  MANEIRA  A  SE  VER  POR  ELE
"SUBJUGADA"  OU  "OBSEDADA",  AO  PONTO  DE  SER  A  SUA  VONTADE,  DE

ALGUMA FORMA, PARALISADA?

RESP.: Sim, e são esses os verdadeiros possessos; mas fica sabendo que essa

dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que a sofre, seja por
fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se têm tomado por possessos

criaturas epilépticas ou loucas,  que mais necessitavam de médico do que de
exorcismo

A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou
seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses

seres com a alma, no corpo de um indivíduo. Mas, como não há demônios nesse
sentido, e como dois Espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo

corpo, também não há possessos, segundo as idéias ligadas a essa palavra. Pela
expressão possesso  não  se  deve  entender  senão a  dependência  absoluta  da

alma em relação a Espíritos imperfeitos que a subjuguem.

7 - PODE UMA PESSOA, POR SI MESMA, AFASTAR OS MAUS ESPÍRITOS E SE

LIBERTAR DO SEU DOMÍNIO?

RESP.: Sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem uma vontade firme.

8  -  NÃO  PODE  ACONTECER  QUE  A  FASCINAÇÃO  EXERCIDA  POR  UM  MAU
ESPÍRITO SEJA TAL, QUE A PESSOA SUBJUGADA NÃO A PERCEBA? ENTÃO, UMA

TERCEIRA  PESSOA  PODE  FAZER  CESSAR  A SUJEIÇÃO? E,  NESSE  CASO,  QUE
CONDIÇÃO DEVE ELA PREENCHER?

RESP.:  Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar,  apelando para o
concurso dos bons Espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais

poder se tem sobre os Espíritos imperfeitos, para os afastar, e sobre os bons,
para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria impotente se aquele que

está  subjugado não se  prestasse  a  isso,  pois  há  pessoas que se  comprazem
numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os

casos, aquele que não tem coração puro não pode ter nenhuma influência; os
bons Espíritos o desprezam e os maus não o temem.
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9  -  AS  FÓRMULAS  DE  EXORCISMO  TÊM  QUALQUER  EFICÁCIA  CONTRA  OS
MAUS ESPÍRITOS?

RESP.:  Não,  quando esses  Espíritos  vêem alguém tomá-las  a sério,  riem e se
obstinam.

10 - HÁ PESSOAS ANIMADAS DE BOAS INTENÇÕES, E NEM POR ISSO, MENOS
OBSEDADAS;  QUAL  O  MELHOR  MEIO  DE  SE  LIVRAREM  DOS  ESPÍRITOS

OBSESSORES?

RESP.:  Cansar-lhes  a  paciência,  não dar nenhuma atenção às suas sugestões,

mostrar-lhes que perdem tempo; então, quando eles vêem que nada têm a fazer,
se retiram.

11 - A PRECE É UM MEIO EFICAZ PARA CURAR A OBSESSÃO?

RESP.: A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não é

suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste
aos  que  agem,  e  não  aos  que  se  limitam  a  pedir.  Cumpre,  portanto,  que  o

obsedado faça, de seu lado, o que for necessário para destruir em si mesmo a
causa que atrai os maus Espíritos.

12 - QUE SE DEVE PENSAR DA EXPULSÃO DOS DEMÔNIOS, DE QUE SE FALA NO
EVANGELHO?

RESP.: Isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau Espírito
que  subjuga  um  indivíduo,  quando  a  sua  influência  for  destruída  ele  será

verdadeiramente  expulso.  Se  atribuís  uma  doença  ao  demônio,  quando  a
tiverdes curado direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser

verdadeira  ou  falsa,  segundo  o  sentido  que  se  der  às  palavras.  As  maiores
verdades podem parecem absurdas, quando não se olha senão para a forma e

quando se toma a alegoria  pela realidade.  Compreendei  bem isto e procurai
retê-lo, que é de aplicação geral.

13 - OS ESPÍRITOS DESEMPENHAM ALGUM PAPEL NOS FENÔMENOS QUE SE
PRODUZEM ENTRE OS INDIVÍDUOS CHAMADOS CONVULSIONÁRIOS?

RESP.: Sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira
fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado os seus

efeitos, o que os pôs em ridículo.
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14 -  DE QUE NATUREZA, EM GERAL, OS ESPÍRITOS QUE CONCORREM PARA
ESSA ESPÉCIE DE FENÔMENOS?

RESP.:  Pouco elevados;  acreditais que Espiritos  superiores  perdessem tempo
com tais coisas?

15 - COMO O ESTADO ANORMAL DOS CONVULSIONÁRIOS E DOS NERVOSOS
PODE ESTENDER-SE SUBITAMENTE A TODA UMA POPULAÇÃO?

RESP.: Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam mais facilmente
em  certos  casos;  não  sois  tão  alheios  aos  efeitos  magnéticos  para  não

compreender esse fato e a parte que alguns Espíritos devem nele tomar, por
simpatia pelos que os provocam.

16  -  QUAL  A  CAUSA  DA  INSENSIBILIDADE  FÍSICA  QUE  SE  VERIFICA,  SEJA
ENTRE  CERTOS  CONVULSIONÁRIOS,  SEJA  ENTRE  OUTROS  INDIVÍDUOS

SUBMETIDOS ÀS TORTURAS MAIS ATROZES?

RESP.:  Entre  alguns  é  um efeito  exclusivamente magnético,  que  age sobre o

sistema  nervoso  da  mesma  maneira  que  certas  substâncias.  Entre  outros,  a
exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver-

se retirado do corpo e se transportado ao Espírito. Não sabeis que, quando o
Espírito está fortemente preocupado com uma coisa,  o corpo não sente,  não

ouve e não vê?

17 - COMO ENTENDER A OBSESSÃO? É PROVA INEVITÁVEL, OU ACIDENTE QUE

SE POSSA AFASTAR FACILMENTE, ANULANDO-LHE OS EFEITOS?

RESP.: A obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No

seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa
da misericórdia divina a todos os que sofrem. Para atenuar ou afastar os seus

efeitos, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele
que  fala  em  nome  de  Jesus.

Não  bastarão  as  fórmulas  doutrinárias.  É  indispensável  a  dedicação,  pela
fraternidade mais  pura.  Os que se  entregam à tarefa  da cura das obsessões

precisam  ponderar,  antes  de  tudo,  a  necessidade  de  iluminação  interior  do
médium perturbado,  porquanto  na  sua  educação espiritual  reside  a  própria

cura.
Se a execução desse reforço não se efetua,  tende cuidado,  porque,  então,  os



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

efeitos  serão  extensivos  a  todos  os  centros  de  força  orgânica  e  psíquica.
Obsidiado que entrega o corpo, sem resistência moral, às entidades ignorantes e

perturbadas,  é  como  o  artista  que  entregasse  seu  violino  precioso  a  um
malfeitor, o qual, um dia, poderá renunciar à posse do instrumentos que lhe não

pertence, deixando-o esfacelado, sem que o legítimo, mas imprevidente dono,
possa utilizá-lo nas finalidades sagradas da vida.

18 - SERÁ SEMPRE ÚTIL, PARA A CURA DE UM OBSIDIADO, A DOUTRINAÇÃO
DO ESPÍRITO PERTURBADO, POR PARTE DE UM ESPIRITISTA CONVICTO?

RESP.:  A  cooperação do  companheiro  vale  muito  e  faz  sempre  grande  bem,
principalmente ao desencarnado; mas a cura completa do médium não depende

tão-só desse recurso, porque, se é fácil, às vezes, o esclarecimento da entidade
infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas, visto

requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa-vontade, sem o que a cura
psíquica se torna inexequível.

19 - PODE A OBSESSÃO TRANSFORMAR-SE EM LOUCURA?

RESP.: Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura, não só quando a lei

das  provações  assim  o  exige,  como  também  na  hipótese  de  o  obsidiado
entregar-se  voluntariamente  ao  assédio  das  forças  nocivas  que  o  cercam,

preferindo esse gênero de experiências.

20  -  TRATANDO-SE  DA  NECESSIDADE  DE  PREPARAÇÃO  PARA  A  TAREFA

MEDIÚNICA,  É  JUSTO  ACREDITARMOS  NA  MOVIMENTAÇÃO  DE  FLUÍDOS
MALÉFICOS EM PREJUÍZO DO PRÓXIMO?

RESP.: É o caso de vos perguntarmos se não haveis movimentado as energias
maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade. Num orbe como

a  Terra,  onde  a  porcentagem  de  forças  inferiores  supera  quase  que
esmagadoramente  os  valores  legítimos  do  bem,  a  movimentação  de  fluidos

maléficos é mais que natural; no entanto, urge ensinar aos que operam, nesse
campo de maldade,  que os  seus esforços efetuam a sementeira infeliz,  cujos

espinhos,  mais  tarde,  se  voltarão  contra  eles  próprios,  em  amargurados
choques de retorno, fazendo-se mister, igualmente, educar as vítimas de hoje na

verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na
tarefa  do  mundo.

A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas
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no  futuro,  e,  se  Deus  permite  a  influência  dessas  energias  inferiores,  em
determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade

profunda, ao serviço divino da regeneração individual.

21  -  POR  QUE  RAZÃO  ALGUNS  MÉDIUNS  PARECEM  SOFRER  COM  OS

FENÔMENOS  DA  INCORPORAÇÃO,  ENQUANTO  OUTROS  MANIFESTAM  O
MESMO FENÔMENO, NATURALMENTE?

RESP.: Nas expressões de mediunismo existem características inerentes a cada
intermediário  entre  os  homens  e  os  desencarnados;  entretanto,  a  falta  de

naturalidade do aparelho mediúnico, no instante de exercer suas faculdades, é
quase sempre resultante da falta de educação psíquica.

22 -  É  NATURAL QUE,  EM PLENAS REUNIÕES DE ESTUDO, OS MÉDIUNS SE
DEIXEM INFLUENCIAR POR ENTIDADES PERTURBADORAS QUE  COSTUMAM

QUEBRAR  O  RITMO  DE  PROVEITOSOS  E  SINCEROS  TRABALHOS  DE
EDUCAÇÃO?

RESP.: Tal interferência não é natural e deve ser muito estranhável para todos os
estudiosos de boa-vontade. Se o médium que se entregou à atuação nociva é

insciente dos seus deveres à luz dos ensinamentos doutrinários, trata-se de um
obsidiado  que  requer  o  máximo  de  contribuição  fraterna;  mas,  se  o

acontecimento se verifica através de companheiro portador do conhecimento
exato  de  suas  obrigações,  no  círculo  de  atividades  da  Doutrina,  é  justo

responsabilizá-lo pela perturbação, porque o fato, então, será oriundo da sua
invigilância e imprevidência, em relação aos deveres sagrados que competem a

cada um de nós, no esforço do bem e da verdade.

23 - QUANDO A OPINIÃO IRÔNICA OU INSULTUOSA ATACA UMA EXPRESSÃO

DA VERDADE,  NO CAMPO MEDIÚNICO,  É  JUSTO BUSCARMOS O APOIO DOS
ESPÍRITOS AMIGOS PARA REVIDAR?

RESP.:  Vossa  inquietação  no  mundo  costuma  conduzir-vos  a  muitos
despautérios.  Semelhante  solicitação  aos  desencarnados  seria  um  deles.  Os

valores de um campo mediúnico triunfam por si mesmos, pela essência de amor
e  de  verdade,  de  consolação  e  de  luz  que  contenham,  e  seria  injustificável

convocar os Espíritos para discutir com os homens, quando já se demasiam as
polêmicas  dos  estudiosos  humanos  entre  si.

Além do mais, os que não aceitam a palavra sincera e fraternal dos mensageiros
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do plano superior terão, igualmente, de buscar o túmulo algum dia, e é inútil
perder tempo com palavras, quando temos tanto o que fazer no ambiente de

nossas próprias edificações.

OBSESSÃO E DESOBSESSÃO PELO ESPÍRITO VIANNA DE CARVALHO

24) A simples ligação do Espírito perturbado (obsessor) com o médium, sem
qualquer  diálogo  doutrinário,  poderia  constituir  recurso  para  habilitá-lo  a

esclarecimento oportuno no mundo espiritual?

O fenômeno da incorporação de um Espírito em estado de perturbação, e não

somente daquele que se caracteriza como perseguidor - o obsessor - sempre
resulta  em  bênçãos  para  o  comunicante,  que  experimenta  uma  forma  de

repetição  da  morte  física,  graças  aos  fluidos  animais  de  que  é  portador  o
médium,  que  o  encharca,  facultando-lhe  experimentar  a  ocorrência

perturbadora que ficara bloqueada no seu inconsciente.

Face  a  esse  resultado,  os  Benfeitores  Espirituais  dispõem  de  melhores

possibilidades  para  oferecer-lhe  esclarecimentos  indispensáveis  à  paz  e  ao
equilíbrio.

Ideal, no entanto, é que havendo a comunicação, a mesma se transforme em
oportuna  psicoterapia,  mediante  a  doutrinação  e  as  orientações  sábias  à

Entidade necessitada, que se beneficia com o despertar, conforme o tormento
no qual se encontre incursa.

A incorporação ou psicofonia dos Espíritos sofredores tem como meta socorrê-
los com misericórdia e amor, convidando-os à libertação das fixações físicas e

psíquicas que permanecem após a disjunção cadavérica.

25) A manifestação inicial de um Mentor em reuniões desobsessivas, adotada

como norma, não poderia ensejar mistificações?

Tudo é  possível  de  acontecer,  mesmo que  não se  esteja  sob  impositivos  de

normas  estabelecidas,  dependendo,  naturalmente,  da  psicosfera  criada  na
Sociedade Espírita onde os seus membros devem preservar os compromissos

morais assumidos.

Desde que o Grupo se encontre em harmonia e siga as instruções da Entidade

Mentora dos trabalhos,  que se prontificou a oferecer a mensagem inicial das
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reuniões mediúnicas, tem a mesma responsabilidade a defender, considerando
a seriedade do grupo e a qualidade do labor em desdobramento.

Assim mesmo pode  ocorrer  desequilíbrio  e,  para tanto,  os  membros  devem
estar vigilantes, liberando-se de qualquer tentativa de fé cega, cujos resultados

danosos são muito conhecidos, não se descurando de observar as comunicações
que devem passar pelo crivo da razão, e quando algo não estiver de acordo com

a  Doutrina,  deve  ser  discutido  e  analisado  em  profundidaade.  Por  fim,
apresentar a questão aos responsáveis espirituais, facilmente identificados pela

qualidade das comunicações que ofereçam, para que orientem a conduta a ser
seguida.

26) Será desaconselhável a presença do obsidiado em reunião de tratamento
específico - desobsessão - sobretudo quando seu caso estiver em apreciação?

Incontestavelmente,  para que se  realize  o  tratamento  das  obsessões,  não se
torna  condição  essencial  a  presença  do  paciente.  Essa  deve  ser  evitada,  em

razão do seu próprio estado de desequilíbrio psíquico e emocional.

A  comunicação  do  perseguidor  é  sempre  muito  constrangedora,  e  poderá

provocar no enfermo uma soma de sofrimento e preocupação desnecessária.
Ademais, por astúcia, o comunicante poderá ameaçar o doente, produzindo nele

depressão,  receio,  ou  sugestioná-lo  de  forma  que  os  vínculos  prossigam,
estabelecendo mais fácil identificação entre ambos.

Onde  se  encontre  o  paciente,  os  recursos  de  ajuda  poderão  ser-lhe
direcionados.

O ideal  será  que o  necessitado venha à primeira  parte  da reunião,  a  fim de
participar  dos  estudos  preparatórios,  recebendo  passes  e  sendo  retirado

depois,  quando  se  for  iniciar  a  experiência  prática,  a  de  terapia  com  os
desencarnados,  retornando  ao  lar,  onde  deverá  ficar  em  preces  -  se  tiver

possibilidade  de  fazê-las  -  ou  noutro  cômodo  da  Instituição  em  atitude  de
concentração.

27 - Existe relação entre obsessão e correntes mentais?

RESP.:-  Quem  se  refere  à  obsessão  há  de  reportar-se,  necessariamente,  às

correntes mentais. O pensamento é a base de tudo.
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28 - Todos temos desafetos do pretérito?

RESP.:- Inegável que todos carreamos ainda, do pretérito ao presente, enorme

carga de desafetos.

29  -  Qual  a  nossa  posição,  depois  de  desencarnados,  quando  não  somos

integralmente bons, nem integralmente maus?

RESP.:- Quando desencarnados, em condições relativamente felizes, guardadas

as  justas  exceções,  somos  equiparados  a  devedores  em  refazimento,
habilitando-nos, pelo trabalho e pelo estudo, ao prosseguimento do resgate dos

compromissos de retaguarda.

30 - Onde somos defrontados com mais freqüência pelos desafetos do passado,

na Terra ou no Plano Espiritual?

RESP.:-  É  compreensível  que  seja  na  esfera  física  que  mais  direta  e

freqüentemente  nos  abordem  aqueles  mesmos  Espíritos  a  quem  ferimos  ou
com quem nos cumpliciamos na delinqüência.

31 - Como poderíamos classificar aqueles que em outras existências nos foram
inimigos ou de quem fomos adversários e que, no presente, desempenham, na

base da profissão ou da família, o papel de nossos companheiros e de nossos
parentes?

RESP.:- São eles as testemunhas de nossso aperfeiçoamento, experimentando-
nos as energias morais, quando não lhes suportamos o permanente convívio,

por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer. Acompanham-nos
por instrumentos do progresso a que aspiramos,  vigiam-nos as realizações e

policiam-nos os impulsos.

32 - Quando estaremos realmente em paz com todos aqueles que ainda são para

nos aversões naturais ou pessoas difíceis?

RESP.:-Um dia,  chegaremos a agradecer-lhes a colaboração, imitando o aluno

que, incomodado na escola, se rejubila, mais tarde, por haver passado sob as
atenções do professor exigente.

33 - Como se transformam os nossos adversários do passado?
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RESP.:-Nos processos da obsessão, urge reconhecer que os nossos opositores ou
adversários  se transformam para o  bem,  à  medida que,  de  nossa parte,  nos

transformamos para melhor.

34 - As sessões de desobsessão têm valor? Em que condições?

RESP.:- Toda recomendação verbal e todo entendimento pela palavra,  através
das sessões de desosessão, se revestem de profundo valor, mas somente quando

autenticados  pelo  nosso  esforço  de reabilitação íntima,  sem a  qual  todas as
frases enternecedoras passarão, infrutíferas, qual música emocionante sobre a

vasa do charco.

35 - Em que tempo e situação nos podem atingir os fenômenos deprimentes da

obsessão?

RESP.:- Salientando-se que o pensamento é alavanca de ligação, para o bem ou

para o mal, é muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão
podem atingir-nos, em qualquer condição e em qualquer tempo.

36 - É preciso que o obsediado observe a própria vida mental para contribuir
para as próprias melhoras?

RESP.:-  Sim.  As  correntes  mentais  são  tão  evidentes  quanto  as  correntes
elétricas,  expressando  potenciais  de  energias  para  realizações  que  nos

exprimem direção, propósito ou vontade, seja para o mal ou para o bem.

37 - Qual o papel do desejo, da palavra, da atividade e da ação no fenômeno

obsessivo?

RESP.:- Cada um de nós é um acumulador por si, retendo as forças construtivas

ou  destrutivas  que  geramos.  Desejo,  palavra,  atitude  e  ação  representam
eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos,

no rumo dos semelhantes.

39 - Quais as conseqüências parn quem se detém em qualquer aspecto do mal?

RESP.:-  Deter-nos,  em qualquer aspecto  do mal,  é  aumentar-lhe a influência,
sobre nós e sobre os outros.

40  -  Qual  a  relação  entre  as  manifestações  do  sentimento  aviltado  e  os
desequilíbrios da personalidade?
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RESP.:- Todas as manifestações de sentimento aviltado, quais sejam a calúnia e a
maledicência, a cólera e o ciúme a censura e o sarcasmo, a intemperança e a

licenciosidade, estabelecem a comunicação espontânea com os poderes que os
representam,  nos  círculos  inferiores  da  natureza,  criando  distonias  e

enfermidades, em que se levantam fobias e fixações, desequilíbrios e psicoses, a
evoluirem para a alienação mental declarada.

41 - O que nos acontece moralmente quando emitimos um pensamento?

RESP.:Emitindo  um  pensamento,  colocamos  um  agente  energético  em

circulação, no organismo da vida - agente esse que retarnará fatalmente a nós,
acrescido do bem ou do mal de que o revestimos.

42 - Qual a relação entre os nossos pontos vulneráveis e o retorno do mal que
praticamos?

RESP.:- Compreendendo-se que cada um de nós possui pontos vulneráveis, no
estado evolutivo deficitário em que ainda nos encontramos, toda vez que o mal

se nos associe a essa ou àquela idéia,  teremos o mal de volta a nós mesmos,
agravando-se doenças e fraquezas, obsessões e paixões.

43 - O que recebemos dos outros?

RESP.:- Assimilamos dos outros o que damos de nós.

44 - Que imagens reflete o espelho da mente?

RESP.:-A mente pode ser comparada a espelho vivo, que reflete as imagens que

procura.

45 - Qual o nexo existente entre a obsessão e os interesses da criatura?

RESP.:A  obsessão,  em  qualquer  tipo  pelo  qual  se  expresse,  está
fundamentalmente  vinculada  aos  processos  mentais  em  que  se  baseiam  os

interesses da criatura.

46 - As companhias têm influência na obsessão?

RESP.:-Assevera  o  Cristo:  "Busca  e  acharás.-  Encontraremos,  sim,  os
companheiros que buscamos, seja para o bem ou para o mal.

47 - Qual a solução mais simples ao problema da obsessão?
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RESP.:- Consagremo-nos à construção do bem de todos, cada dia e cada hora,
porquanto  caminhar  entre  Espíritos  nobres  ou  desequilibrados,  sejam

eles encarnados ou descncarnados, será sempre questão de escolha e sintonia.

OCUPAÇÕES E
MISSÕES DOS

ESPÍRITOS
1 - OS ESPÍRITOS CUIDAM DE OUTRA COISA, ALÉM DO SEU MELHORAMENTO
PESSOAL?

RESP.: Concorrem para a harmonia do Universo, executando a vontade de Deus,
do qual são os ministros. A vida Espírita é uma ocupação contínua, mas nada

tem de penosa como a da Terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea nem às
angústias da necessidade.

2 - OS ESPÍRITOS INFERIORES E IMPERFEITOS DESEMPENHAM TAMBÉM UM
PAPEL ÚTIL NO UNIVERSO?

RESP.: Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão
bem para a construção do edifício como o do arquiteto?

3 - OS ESPÍRITOS TÊM, INDIVIDUALMENTE, ATRIBUTOS ESPECIAIS?

RESP.: Todos nós teremos de viver em toda parte e adquirir o conhecimento de

todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os
planos do Universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada

coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo, aquele o cumprirá ou
já cumpriu em ouro tempo, sobre a terra, na água, no ar, etc..

4 - AS FUNÇÕES QUE OS ESPÍRITOS DESEMPENHAM NA ORDEM DAS COISAS
SÃO  PERMANENTE  PARA  CADA  UM  E  PERTENCEM  ÀS  ATRIBUIÇÕES

EXCLUSIVAS DE CERTAS CLASSES?

RESP.:  Todos  devem  percorrer  os  diferentes  graus  da  escala  paa  se

aperfeiçoarem. Deus,  que é  justo,  não poderia  ter  dado a  uns  a  ciência  sem
trabalho, enquanto outros só a adquirem de maneira penosa.

5 - OS ESPÍRITOS DA ORDEM MAIS ELEVADA, NADA MAIS TENDO A ADQUIRIR,
ENTREGAM-SE A UM REPOUSO ABSOLUTO OU TÊM AINDA OCUPAÇÕES?
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RES.: Que querias que ele fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade
seria um suplício eterno.

6 - QUAL É A NATUREZA DE SUAS OCUPAÇÕES?

RESP.:  Receber  diretamente  as  ordens  de  Deus,  transmití-las  por  todo  o

Universo e velar pela sua execução.

7 - AS OCUPAÇÕES DOS ESPÍRITOS SÃO INCESSANTES?

RESP.: Incenssantes, sim, se entendemos que o seu pensamento está sempre em
atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as

ocupações dos Espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria
atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis.

8 - CONCEBE-SE ISSO PARA OS BONS ESPÍRITOS; MAS ACONTECE O MESMO
COM OS ESPÍRITOS INFERIORES?

RESP.:  Os  Espíritos  inferiores  têm  ocupações  apropriadas  à  sua  natureza.
Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto?

9 - ENTRE OS ESPÍRITOS, HÁ OS QUE SÃO OCIOSOS OU QUE NÃO SE OCUPEM
DE ALGUMA COISA ÚTIL?

RESP.: Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de
sua inteligência. Certamente que os há, como entre os homens, vivendo apenas

para si mesmos; mas essa ociosidade lhes pesa e,  cedo ou tarde, o desejo de
progredir  lhes  faz  sentir  a  necessidade  de  atividade,  e  são  então  felizes  de

poderem  tornar-se  úteis.  Falamos  de  Espíritos  que  atingiram  o  ponto
necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio. Porque,

em  sua  origem,  eles  são  como  crianças  recém-nascidas  que  agem mais  por
instinto do que por uma vontade determinada.

10  -  OS  ESPÍRITO  EXAMINAM  OS  NOSSOS  TRABALHOS  DE  ARTE  SE
INTERESSAM POR ELES?

RESP.: Examinam o que pode provar a elevação dos Espíritos e seu progresso.

11 - UM ESPÍRITO QUE TEVE UMA ESPECIALIDADE NA TERRA: UM PINTOR,

UM  ARQUITETO,  POR  EXEMPLO,  INTERESSA-SE  DE  PREFERÊNCIA  PELOS
TRABALHOS QUE CONSTITUIRAM OBJETO DE SUA PREDILEÇÃO DURANTE A

VIDA?
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RESP.:  Tudo  se  confunde  num  objetivo  geral.  Se  for  bom,  se  interessará  na
proporção em que eles lhe permiterem ajudar a elevação das almas a  Deus.

Esqueceis, aliás, que um Espírito dedicado a determinada arte na existência em
que o conheceste,  pode ter praticado outra em anterior existência,  porque é

necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo o seu grau de
adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para

ele. É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo
geral. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não

passa de infantilidade, comparado com o que há nos mundos mais avançados.
Como quereis que os Espíritos que habitam esses mundos onde existem artes

desconhecidas para vós, admirem o que, para eles, não é mais que um trabalho
escolar? Já o disse: eles examinam aquilo que pode provar progresso.

12  -  CONCEBEMOS  QUE  ASSIM  DEVE  SER  PARA  OS  ESPÍRITOS  BASTANTE
ADIANTADOS. MAS FALAMOS DOS ESPÍRITOS MAIS VULGARES, QUE NÃO SE

ELEVARAM AINDA ACIMA DAS IDÉIAS TERRENAS?

RESP.:  Para  esses  é  diferente.  Seu  ponto  de  vista  é  mais  limitado  e  podem

admirar aquilo mesmo que admirais.

13 - OS ESPÍRITOS SE IMISCUEM ALGUMAS VEZES EM NOSSAS OCUPAÇÕES E

EM NOSSOS PRAZERES?

RESP.: Os Espíritos vulgares, como disseste,sim; estão incessantemente ao vosso

redor e tomam parte às vezes bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua
natureza.  E  é bom que o façam, para impulsionar os  homens  nos diferentes

caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões.

14 - OS ESPÍRITOS QUE TÊM MISSÕES A CUMPRIR, CUMPREM-NAS EM ESTADO

ERRANTE OU ENCARNADO?

RESP.: Pode fazê-lo num e noutro estado. Para certos Espíritos errantes, essa é

uma grande ocupação.

15 - EM QUE CONSISTE AS MISSÕES DE QUE PODEM SER ENCARREGADOS OS

ESPÍRITOS ERRANTES?

RESP.: São tão variadas que seria impossível descrevê-las; existem, aliás, as que

não podeis compreender. Os Espíritos executam a vontade de Deus e não podeis
penetrar todos os seus desígnios.
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16  -  OS  ESPÍRITOS  COMPREENDEM  SEMPRE  OS  DESÍGNIOS  QUE  ESTÃO
ENCARREGADOS DE EXECUTAR?

RESP.: Não; há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem
com que o objetivo agem.

17 - SÓ HÁ ESPÍRITOS ELEVADOS NO CUMPRIMENTO DE MISSÕES?

RESP.:A importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação

do Espírito. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, que
não é a do general.

18  -  A  MISSÃO  DE  UM  ESPÍRITO  LHE  É  IMPOSTA  OU  DEPENDE  DE  SUA
VONTADE?

RESP.: Ele a pede e alegra-se de a obter.

19 - A MESMA MISSÃO PODE SER PEDIDA POR MUITOS ESPÍRITOS?

RESP.: Sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos.

20 - EM QUE CONSISTE A MISSÃO DOS ESPÍRITOS ENCARNADOS?

RESP.: Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por
meio  diretos  e  materiais.  Mas  as  missões  são  mais  ou  menos  gerais  e

importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que
governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na Natureza; ao mesmo tempo

que o Espírito se depura pela encarnação,  também concorre por essa forma
para o cumprimento dos desígnios da Providência. Cada um tem a sua missão

neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido.

21 - QUAL PODE SER A MISSÃO DE PESSOAS VOLUNTARIAMENTE INÚTEIS NA

TERRA?

RESP.:  Há efetivamente pessoas que são vivem para si  mesmas e não sabem

tornar-se  úteis  para  nada.  São  pobres  seres  que  devemos  lamentar,  porque
expiarão  cruelmentesua  inutilidade  voluntária.  Seu  castigo  começa

frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida.

22 - MAS, SE TINHAM O DIREITO DE ESCOLHA, POR QUE PREFERIRAM UMA

VIDA QUE EM NADA LHES SERIA PROVEITOSA?
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RESP.: Entre os Espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma
vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde à sua própria

custa  os  inconvenientes  dessa inutilidade  e  serão  os  primeiros  a pedir  para
reparar o tempo perdido. Pode ser ainda que tenham escolhido uma vida mais

útil, mas uma vez em ação recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos
Espíritos que os incitavam à ociosidade.

23  -  AS  OCUPAÇÕES  COMUNS  NOS  PARECEM  ANTES  DEVERES  DO  QUE
MISSÕES PROPRIAMENTE DITAS. A MISSÃO, SEGUNDO A IDÉIA LIGADA A ESSA

PALAVRA,  TEM  UM  SENTIDO  MUITO  MENOS  EXCLUSIVO  E  SOBRETUDO
MENOS PESSOAL. DESSE PONTO DE VISTA,COMO SE PODE RECONHECER QUE

UM HOMEM TEM UMA MISSÃO REAL NA TERRA?

RESP.:  Pelas  grandes  coisas  que  ele  realiza,  pelo  progresso  que  faz  os  seus

semelhantes realizarem.

24  -  OS  HOMENS  INCUMBIDOS  DE  MISSÃO  IMPORTANTE  SÃO

PREDESTINADOS  A  ELA,  ANTES  DO  NASCIMENTO,  E  TÊM  CONHECIMENTO
DISSO?

RESP.:  Às  vezes,  sim,  mas  na  maioria  das  vezes  ignoram.  Só  têm  um  vago
objetivo ao vir  para a Terra;  sua missão se desenvolve após o nascimento e

segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir
os seus desígnios.

25 - QUANDO UM HOMEM FAZ UMA COISA ÚTIL, É SEMPRE EM VIRTUDE DE
UMA  MISSÃO  ANTERIOR  E  PREDESTINADA  OU  PODE  TER  RECEBIDO  UMA

MISSÃO NÃO PREVISTA?

RESP.:  Nem  tudo  o  que  um  homem  faz  é  consequência  de  uma  missão

predestinada; ele é frequentemente o instrumento de que um Espírito se serve
para  fazer  executar  alguma  coisa  que  considera  útil.  Por  exemplo,  estivesse

encarnado; procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a
executá-lo: dá-lhe então a idéia e o dirige na execução. Assim, este homem veio

à  Terra  com  a  missão  de  fazer  essa  obra.  Acontece  o  mesmo  com  alguns
trabalhos de arte e com as descobertas.  Acrescentemos ainda que, durante o

sono do corpo, o Espírito encarnado comunica-se diretamente com o Espírito
errante, e que se entendem sobre a execução.
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26 - O ESPÍRITO PODE FALIR NA SUA MISSÃO, POR SUA CULPA?

RESP.: Sim, se não for um Espírito superior.

27 - QUAIS SÃO PARA ELAS AS CONSEQUÊNCIAS?

RESP.:  Terá  de  reiniciar  a  tarefa;  está  nisso  a  punição;  depois,  sofrerá  as

consequências do mal que tenha causado.

28 - DESDE QUE O ESPÍRITO RECEBE A SUA MISSÃO DE DEUS, COMO DEUS

PODE  CONFIAR UMA MISSÃO  IMPORTANTE  E  DE  INTERESSE  GERAL  A UM
ESPÍRITO QUE PODERIA FALIR?

RESP.: Deus não sabe se o seu general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe, ficai
certos,  e seus planos,  quando importantes,  não dependem desses que devem

abandonar  a  obra  em  meio  do  trabalho.  Toda  a  questão  está,  para  vós,  no
conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado.

29  -  O  ESPÍRITO  QUE  SE  ENCARNA  PARA  CUMPRIR  UMA  MISSÃO  TEM  O
MESMO RECEIO DAQUELE QUE O FAZ COMO PROVA?

RESP.: Não; ele tem experiência.

30  -  OS  HOMENS  QUE  SÃO  OS  FARÓIS  DO  GÊNERO  HUMANO,  QUE  O

ESCLARECEM PELO GÊNIO,  TÊM CERTAMENTE  UMA  MISSÃO.  MAS,  NO SEU
NÚMERO, HÁ OS QUE SE ENGANAM, E QUE AO LADO DE GRANDES VERDADES

DIFUNDEM GRANDES ERROS. COMO DEVEMOS CONSIDERAR A SUA MISSÃO?

RESP.:  Como falseada por eles.  Estão abaixo da tarefa  que empreenderam. É

necessário porém considerar as circunstâncias; os homens de gênio devem falar
de acordo com o tempo, e um ensino que parece errôneo ou pueril para uma

época avançada poderia seer suficiente para o seu século.

31 - PODE-SE CONSIDERAR A PATERNIDADE COMO UMA MISSÃO?

RESP.:  É,  sem  contradita,  uma  missão.  E  ao  mesmo  tempo  um  dever  muito
grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o

futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no
caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil

e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se
ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do

que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de
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sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles,
porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento no caminho

do bem.

32  -  SE  UMA  CRIANÇA  SE  TRANSVIAR,  APESAR  DOS  CUIDADOS  DOS  PAIS,

ESTES SÃO RESPONSÁVEIS?

RESP.: Não, mas quanto piores as disposições da criança mais a tarefa é pesada

e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho.

33 - SE UMA CRIANÇA SE TORNA UM BOM ADULTO, APESAR DA NEGLIGÊNCIA

OU DOS MAUS EXEMPLOS DOS PAIS, ESTES SE SE BENEFICIAM COM ISSO?

RESP.: Deus é justo.

34 - QUAL PODE SER A NATUREZA DA MISSÃO DO CONQUISTADOR, QUE SÓ
TEM EM VISTA SATISFAZER A SUA AMBIÇÃO E PARA ATINGIR O ALVO NÃO

RECUA DIANTE DE NENHUMA CALAMIDADE?

RESP.:  Ele não é,  na maioria das vezes,  mais do que um instrumento de que

Deus se serve para o cumprimento do seus desígnios. Essas calamidades são
muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo.

35  -  AQUELE  QUE  É  INSTRUMENTO  DESSAS  CALAMIDADES  PASSAGEIRAS
NADA TEM COM O BEM QUE DELAS RESULTA, POIS SÓ SE PROPÕE UM ALVO

PESSOA; NÃO OBSTANTE, APROVEITARÁ DESSE BEM?

RESP.:  Cada um é recompensado segundo as  suas obras,  o  bem que desejou

fazer e a orientação de suas intuições.

OS TRÊS

REINOS
1 - COMO CARACTERIZAM-SE OS REINOS MINERAL E VEGETAL?

RESP.: A matéria inerte que constitui o reino mineral, não possui nada mais do

que  uma  força  mecânica.  Caracterizando-se  pelas  inúmeras  variedadese
combinações dos corpos simples da natureza, este reino constitui-se a partir da

agregação da matéria sob o impulso das leis de atração e coesão que unem e
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equilibram  os  átomos  em  estruturas  simples  e/ou  complexas.
As plantas, compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade, e embora

possuindo  fisiologia  específica,  não  têm  consciência  de  sua  existência;  não
pensam  e  não  tem  mais  do  que  vida  orgânica.  Assim,  não  experimentam

sensações nem sofrem quando são mutiladas.

2  -  DO  PONTO DE  VISTA  DA  INTELIGÊNCIA,  EM  QUE  DIFERENCIAM-SE  OS

REINOS HOMINAL E ANIMAL?

RESP.: Comparando-se o homem e os animais, em relação à inteligência torna-se

difícil  estabelecer  uma  linha  divisória  entre  ambos,pois  certos  animais  têm
notória superioridade sobre certos homens. Mas, nesse terreno, o homem é um

ser à parte, que desce às vezes muito abaixo. Todavia, no físico o homem é como
os  animais  e  menos  providos  que  muitos  deles,  pois  suas  necessidades  de

sobrevivência por exemplo, são providas pela própria natureza, ao passo que o
homem precisa usar a inteligência para inventar os meios adequados a fi  de

suprir suas necessidades naturais.

3 - APÓS A MORTE, O PRINCÍPIO INTELIGENTE DOS ANIMAIS CONSERVA A SUA

INDIVIDUALIDADE E A CONSCIÊNCIA DE SI MESMO? COMENTE

RESP.: Se possuem uma inteligência que lhes faculta certa habilidade de ação, é

porque  há  neles  um  princípio  independente  da  matéria,e  que  sobrevive  ao
corpo, a tal princípio pode-se didaticamente chamar de "alma", mas é inferior à

do homem. Há entre a "alma" dos animais e a do homem tanta distância quanto
a  "alma"  do  homem  e  Deus.  Posto  que  os  animais  não  possuem  "alma"

propriamente dita, mas um principio espiritual, após a morte conservam a sua
individualidade  mas,  não  a  consciência  de  si  mesmo,  uma  vez  que  a  vida

inteligente permanece em estado latente.

4 - QUE PENSAIS DA DIVISÃO DA NATUREZA EM TRÊS REINOS, OU AINDA EM

DUAS  CLASSES:  OS  SERES  ORGÂNICO  E  OS  SERES  INORGÂNICOS?  ALGUNS
FAZEM DA ESPÉCIE HUMANA UM QUARTO REINO. QUAL DESSAS DIVISÕES É A

PREFERÍVEL?

RESP.: Todas são boas; isso depende do ponto de vista. Encarados sob o aspecto

material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos; do ponto de vista
moral, há, evidentemente, quatro graus.
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5 - AS PLANTAS TÊM CONSCIÊNCIA DE SUA EXISTÊNCIA?

RESP.: Não. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica.

6 - AS PLANTAS TÊM SENSAÇÕES? SOFREM QUANDO MUTILADAS?

RESP.: As plantas são fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não

têm percepções; por conseguinte, não têm a sensação da dor.

7  -  A  FORÇA  QUE  ATRAI  AS  PLANTAS,  UMAS  PARA  AS  OUTRAS,  É

INDEPENDENTE DA SUA VONTADE?

RESP.: Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na

matéria, elas não poderiam opor-se.

8 - CERTAS PLANTAS, COMO A SENSITIVA E A DIONÉIA, POR EXEMPLO, TÊM

MOVIMENTOS  QUE  ACUSAM  UMA  GRANDE  SENSIBILIDADE  E,  EM  ALGUNS
CASOS,  UMA  ESPÉCIE  DE  VONTADE,  COMO  A  ÚLTIMA,  CUJOS  LÓBULOS,

APANHAM A MOSCA QUE VEM POUSAR SOBRE ELA, SUGAR-LHE, O SUCO, E À
QUAL  ELA  PARECE  HAVER  PREPARADO UMA  ARMADILHA  PARA  A  MATAR.

ESSAS  PLANTAS  SÃO  ADOTADAS  DA  FACULDADE  DE  PENSAR?  TÊM  UMA
VONTADE  E  FORMAM  UMA  CLASSE  INTERMEDIÁRIA  ENTRE  A  NATUREZA

VEGETAL E ANIMAL? CONSTITUEM UMA TRANSIÇÃO DE UMA PARA A OUTRA?

RESP.: Tudo é transição na Natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante

e no entanto tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm
vontade.  A ostra que se abre e todos os zoófitos  não têm pensamento: nada

mais possuem que um instinto natural e cego.

9 - NÃO HÁ NAS PLANTAS, COMO NOS ANIMAIS, UMA ESPÉCIE DE INSTINTO

DE CONSERVAÇÃO QUE AS LEVA A PROCURAR AQUILO QUE LHES PODE SER
ÚTIL E A FUGIR DO QUE LHES PODE PREJUDICAR?

RESP.: Há, se o quiserdes,  uma espécie de instinto: isso depende da extensão
que se atribua a essa palavra; mas é puramente mecânico.Quando, nas reações

químicas, vedes dois corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer que há
afinidade entre eles; mas não chamais a isso de instinto.

10 - NOS MUNDOS SUPERIORES AS PLANTAS SÃO, COMO OS OUTROS SERES,
DE NATUREZA MAIS PERFEITA?
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RESP.:  Tudo  é  mais  perfeito;  mas  as  plantas  são  sempre  plantas,  como  os
animais são sempre animais e os homens sempre homens.

11  -  SE  COMPARAMOS  O  HOMEM  E  OS  ANIMAIS,  EM  RELAÇÃO  À
INTELIGÊNCIA,  PARECE  DIFÍCIL  ESTABELECER  A  LINHA  DE  DEMARCAÇÃO,

POR QUE CERTOS ANIMAIS TÊM, NESSE TERRENO, NOTÓRIA SUPERIORIDADE
SOBRE  CERTOS  HOMENS.  ESSA  LINHA  DE  DEMARCAÇÃO  PODE  SER

ESTABELECIDA DE MANEIRA PRECISA?

RESP.: Sobre esse assunto os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns

querem que o homem seja animal, e outros que o animal seja um homem. Estão
todos errados. O homem é um ser à parte, que desce às vezes muito abaixo, ou

que pode se elevar muito alto. No físico, o homem é como os animais e menos
bem provido que muitos dentre deles; a Natureza lhes deus tudo aquilo que o

homem  é  obrigado  a  inventar  com  a  sua  inteligência,  para  prover  às  suas
necessidades e à sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isto

é  certo,  mas  o  seu  Espírito  tem  um  destino  que  só  ele  pode  compreender,
porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do

que  os  brutos!  Não  sabeis  distinguir-vos  deles?  Reconhecei  o  homem  pelo
pensamento de Deus.

12 - PODEMOS DIZER QUE OS ANIMAIS SÓ AGEM POR INSTINTO?

RESP.:  Ainda nisso há um sistema.  É bem verdade que o instinto domina na

maioria  dos  animais;  mas  não  vês  que  há  os  que  agem  por  uma  vontade
determinada? É que têm inteligência, porém ela é limitada.

13 - OS ANIMAIS TÊM LINGUAGEM?

RESP.: Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não; mas

num meio de se comunicarem entre si, então, sim. Eles se dizem muito mais
coisas  do  que supondes,  mas a  sua linguagem é limitada,  como as  próprias

idéias, às suas necessidades.

14 - HÁ ANIMAIS QUE NÃO POSSUEM VOZ; ESSES NÃO PARECEM DESTITUÍDOS

DE LINGUAGEM?

RESP.:  Compreendem-se por outros meios.  Vós,  homens,  não tendes mais  do

que a palavra para vos comunicardes? E dos mudos, que dizeis? Os animais,
sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenirem e de exprimirem
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as sensações que experimentaram Pensas que os peixes não se entendem? O
homem não tem o privilégio da linguagem, mas a dos animais é instintiva e

limitada  pelo  círculo  exclusivo  das  suas  necessidades  e  das  suas  idéias,
enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua

inteligência.

15 - OS ANIMAIS TÊM LIVRE-ARBÍTRIO?

RESP.: Não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é
limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo

muito inferiores a este, não têm os mesmo deveres. Sua liberdade é restrita aos
atos da vida material.

16  -  DE  ONDE  VEM  A  APTIDÃO  DE  CERTOS  ANIMAIS  PARA  IMITAR  A
LINGUAGEM  DO  HOMEM,  E  POR  QUE  ESSA  APTIDÃO  SE  ENCONTRA  MAIS

ENTRE AS AVES DO QUE ENTRE OS SÍMIOS, POR EXEMPLO, CUJA FORMAÇÃO
TEM MAIS ANALOGIA COM A DAQUELE?

RESP.:  Conformação particular dos órgãos vocais,  secundada pelo instinto de
imitação. O símio imita os gestos; certos pássaros imitam a voz.

17 - POIS SE OS ANIMAIS TÊM UMA INTELIGÊNCIA QUE LHES DÁ UMA CERTA
LIBERDADE  DE  AÇÃO,  HÁ  NELES  UM  PRINCÍPIO  INDEPENDENTE  DA

MATÉRIA?

RESP.: Sim, e que sobrevive ao corpo.

18 - ESSE PRINCÍPIO É UMA ALMA SEMELHANTE À DO HOMEM?

RESP.: É também uma alma, se o quiserdes; isso depende do sentido em que se

tome a palavra; mas é inferior à do homem. Há, entre a alma dos animais e a do
homem, tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus.

19 - A ALMA DOS ANIMAIS CONSERVA APÓS A MORTE SUA INDIVIDUALIDADE
E A CONSCIÊNCIA DE SI MESMA?

RESP.:  Sua  individualidade,  sim,  mas não a  consciência  de si  mesma.  A vida
inteligente permanece em estado latente.

20  -  A ALMA DOS ANIMAIS PODE  ESCOLHER A ESPÉCIE  EM  QUE PREFIRA
ENCARNAR-SE?
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RESP.: Não; ela não tem o livre-arbítrio.

21  -  A  ALMA  DO  ANIMAL,  SOBREVIVENDO  AO CORPO,  FICA  NUM  ESTADO

ERRANTE, COMO A DO HOMEM APÓS A MORTE?

RESP.: Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. Mas

não é um Espírito errante. O Espírito errante é um ser que pensa e age por sua
livre vontade; o dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si

mesmo que constitui o atributo principal do Espírito.  O Espírito do animal é
classificado, após a morte, pelos Espíritos incumbidos disso, e utilizado quase

imeditamente;  não  dispõe  de  tempo  para  se  pôr  em  relação  com  outras
criaturas.

22 - OS ANIMAIS SEGUEM UMA LEI PROGRESSIVA, COMO OS HOMENS?

RESP.: Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais

adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais
desenvolvidos. São porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo

para estes servidores inteligentes.

23 - OS ANIMAIS PROGRIDESM COMO HOMEM, POR SUA PRÓPRIA VONTADE,

OU PELA FORÇA DAS COISAS?

RESP.: Pela força das coisas; e é por isso que, para eles, não existe expiação.

24 - NOS MUNDOS SUPERIORES, OS ANIMAIS CONHECEM DEUS?

RESP.: Não. O homem é um deus para eles, como antigamente os Espíritos foram

deuses para os homens.

25  -  OS  ANIMAIS,  MESMO  APERFEIÇOADOS  NOS  MUNDOS  SUPERIORES,

SENDO  SEMPRE  INFERIORES  AOS HOMENS,  DISSO  RESULTARIA  QUE  DEUS
TIVESSE  CRIADO  SERES  INTELECTUAIS  PERPETUAMENTE  VOTADOS  À

INFERIORIDADE,O QUE PARECE EM DESACORDO COM A UNIDADE DE VISTAS
E DE PROGRESSO QUE SE ASSINALAM EM TODAS AS SUAS OBRAS?

RESP.: Tudo se encadeia na Natureza, por liames que não podeis ainda perceber,
e  as  coisas  aparentemente  mais  disparatadas  têm  pontos  de  contato  que  o

homem jamais chegará a compreender, no seu estado atual. Pode entrevê-los,
por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver

atingido  todo  o  seu  desenvolvimento  e  se  libertado  dos  preconceitos,  do
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orgulho e da ignorância poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas
idéias  limitadas  lhe  farão  ver  as  coisas  de  um  ponto  de  vista  mesquinho  e

acanhado.  Sabei  que  Deus  nunca  se  contradiz  e  que  tudo,  na  Natureza,  se
harmoniza por meio de leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria

do Criador.

26 -  A INTELIGÊNCIA É ASSIM UMA PROPRIEDADE COMUM, UM PONTO DE

ENCONTRO ENTRE A ALMA DOS ANIMAIS E A DO HOMEM?

RESP.: Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material; nos

homens, a inteligência produz a vida moral.

27  -  SE  CONSIDERARMOS  TODOS  OS  PONTOS  DE  CONTATO  EXISTENTES

ENTRE O HOMEM E OS ANIMAIS, NÃO PODERÍAMOS PENSAR QUE O HOMEM
POSSUI DUAS ALMAS: A ALMA ANIMAL E A ALMA ESPÍRITA; E QUE, SE ELE

NÃO  TIVESSE  ESTA  ÚLTIMA,  PODERIA  VIVER,  MAS  COMO  OS  ANIMAIS?
DIZENDO  DE  OUTRA  MANEIRA:  O  ANIMAL  É  UM  SER  SEMELHANTE  AO

HOMEM, MENOS A ALMA ESPÍRITA? DISSO RESULTARIA QUE OS BONS E OS
MAUS  INSTINTOS  DO  HOMEM  SERIAM  O  EFEITO  DA  PREDOMINÂNCIA  DE

UMA OU DE OUTRA DESSAS DUAS ALMAS?

RESP.: Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos,

que  resultam  da  sensação  dos  órgãos.  Não há  no  homem  senão  uma  dupla
natureza: a natureza animal e a espiritual; pelo seu corpo, participa da natureza

dos  animais  e  dos  seus  instintos;  pela  sua  alma,  participa  da  natureza  dos
Espíritos.

28 - ASSIM, ALÉM DAS SUAS PRÓPRIAS IMPERFEIÇÕES, DE QUE O ESPÍRITO
DEVE DESPOJAR-SE, DEVE ELE LUTAR CONTRA A INFLUÊNCIA DA MATÉRIA?

RESP.:  Sim,  quanto  mais  inferior  é  ele,  mais  apertados  são  os  laços  entre  o
Espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas; a alma é

sempre única, um ser único. A alma do animal e a do homem são distintas entre
si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para o outro.

Mas se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque
no nível  dos animais,  temo seu corpo,  que o rebaixa  frequentemente a  esse

nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas
ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação.
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29 - DE ONDE TIRAM OS ANIMAIS O PRINCÍPIO INTELIGENTE QUE CONSTITUI
A ESPÉCIE PARTICULAR DE ALMA DE QUE SÃO DOTADOS?

RESP.: Do elemento inteligente universal.

30 - A INTELIGÊNCIA DO HOMEM E A DOS ANIMAIS EMANAM, PORTANTO, DE

UM PRINCÍPIO ÚNICO?

RESP.: Sem dúvida nenhuma; mas no homem ela passou por uma elaboração

que a eleva sobre a dos brutos.

31 - FICOU DITO QUE A ALMA DO HOMEM, EM SUA ORIGEM, ASSEMELHA-SE

AO ESTADO DE INFÂNCIA DA VIDA CORPÓREA, QUE A SUA INTELIGÊNCIA, QUE
A SUA INTELIGÊNCIA APENAS DESPONTA E QUE ELA ENSAIA PARA A VIDA.

ONDE CUMPRE ESSA PRIMEIRA FASE?

RESP.:  Numa  série  de  existências  que  precedem  o  período  que  chamais  de

Humanidade.

32 - PARECE, ASSIM, QUE A ALMA TERIA SIDO O PRINCÍPIO INTELIGENTE DOS

SERES INFERIORES DA CRIAÇÃO?

RESP.: Não dissemos que tudo se encadeia na Natureza e tende à unidade? É

nesses  seres,  que  estais  longe  de  conhecer  inteiramente,  que  o  princípio
inteligente  se elabora,  se  individualiza  pouco a  pouco,  e  ensaia  para a  vida,

como  dissemos.  É,  de  certa  maneira,  um  trabalho  preparatório,  como  o  da
germinação,  em  seguida  ao  qual  o  princípio  inteligente  sofre  uma

transformação e se torna Espírito. É então que começa para ele o período de
humanidade e, com este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do

mal e a responsabilidade dos seus atos.  Como depois do período da infância
vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura. Nada há,

de resto, nessa origem, que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-
se humilhados por terem sido fetos  informes no ventre materno? Se alguma

coisadeve humilhá-los é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para
sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a

harmonia  do  Universo.  Reconhecei  a  grandeza  de  Deus  nessa  admirável
harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na Natureza. Crer que Deus

pudesse ter  feito  qualquer  coisa  sem objetivo  e  criar  seres  inteligentes  sem
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futuro seria blasfemar contra  a sua bondade,  que se entende sobre todas as
suas criaturas.

33 - ESSE PERÍODO DE HUMANIDADE COMEÇA NA TERRA?

RESP.:  A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana.  O

período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores.
Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um Espírito,

desde o seu início humano, estivesse apto a viver na Terra.  Esse caso não é
frequente, e seria antes uma exceção.

34  -  O  ESPÍRITO  DO  HOMEM,  APÓS  A  MORTE,  TEM  CONSCIÊNCIA  DAS
EXISTÊNCIAS QUE PRECEDERAM, PARA ELE, O PERÍODO DE HUMANIDADE?

RESP.: Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de
Espírito, e é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como

homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos
de sua infância, e ainda menos, do tempo que passou no ventre materno. Eis

porque os Espíritos vos dizem que não sabem como começaram.

35 - O ESPÍRITO, TENDO ENTRADO NO PERÍODO DE HUMANIDADE, CONSERVA

OS TRAÇOS DO QUE HAVIA SIDO PRECEDENTEMENTE, OU SEJA, DO ESTADO
EM  QUE  SE  ENCONTRAVA  NO  PERIODO  QUE  SE  PODERIA  CHAMAR  ANTI-

HUMANO?

RESP.: Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso

realizado.  Durante algumas gerações ele pode conservar um reflexo mais  ou
menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na Natureza se faz por

transição brusca; há sempre anéis que ligam extremidades da cadeia dos seres e
dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do

livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são
ainda secundados pela vontade,  mas seguem uma progressão mais rápida, à

medida que o Espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo.

36 -  OS ESPÍRITOS QUE DISSERAM QUE O HOMEM É UM SER À PARTE NA

ORDEM DA CRIAÇÃO ENGANARAM-SE, ENTÃO?

RESP.:  Não,  mas a questão não havia sido desenvolvida,  e há coisas que não

podem vir senão a seu tempo. O homem é, de fato, um ser à parte, porque tem
faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie
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humana  é  a  que  Deus  escolheu  para  a  encarnação  dos  seres  que  O podem
conhecer.

PACTOS,
TALISMÃS,

FEITICEIROS
1  -  HÁ  ALGUMA  COISA  DE  VERDADEIRO  NOS  PACTOS  COM  OS  MAUS
ESPÍRITOS?

RESP.: Não, não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com Espíritos maus.
Por exemplo: queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo; chamas

então os Espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e para te ajudar
querem que também os sirvas nos seus maus designios. Mas disto não se segue

que o teu vizinho não possa livrar deles, por uma conjuração contrária ou pela
sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato

de o querer, chama em seu auxílio os maus Espíritos, ficando obrigado a servi-
los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que

desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto.

2 - QUAL O SENTIDO DAS LENDAS FANTÁSTICAS, SEGUNDO AS QUAIS CERTOS

INDIVÍDUOS  TERIAM  VENDIDO  SUA  ALMA  A  SATANÁS  EM  TROCA  DE
FAVORES?

RESP.:  Todas as  fábulas  encerram um ensinamento  e  um sentido  moral,  e  o
vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar

assim: aquele que chama em seu auxílio os Espíritos, para deles obter os dons
da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a Providência, renuncia à

missão  que recebeu  e  às  provas  que  deve sofrer  neste  mundo,  e  sofrerá  as
consequências  disso na vida futura.  Isso não quer dizer que sua alma esteja

sempre condenada ao sofrimento. Mas, porque em vez de se desligar da matéria
ele se afunda cada mais, o gozo que preferiu na Terra não o terá no mundo dos

Espíritos, até que resgate a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e
mais penosas. Por seu amor aos gozos materiais coloca-se na dependência dos

Espíritos  impuros,  estabelece-se  entre  eles  um  pacto  tácito,  que  conduz  à
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perdição,  mas que sempre lhe  será  fácil  romper com a assistência  dos bons
Espíritos, desde que queira com firmeza.

3 - UM HOMEM MAU, COM O AUXÍLIO DE UM MAU ESPÍRITO QUE LHE FOR
DEVOTADO, PODE FAZER O MAL AO SEU PRÓXIMO?

RESP.: Não, Deus não o permitiria.

4 - QUE PENSAR DA CRENÇA DO PODER DE ENFEITIÇAR QUE CERTAS PESSOAS

TERIAM?

RESP.: Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem

fazer  mau  uso,  se  o  seu  próprio  Espírito  for  mau.  Nesse  caso  poderão  ser
secundadas  por  maus  Espíritos.  Mas  não  acrediteis  nesse  pretenso  poder

mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das
verdadeiras  leis  da  Natureza.  Os  fatos  que  citam  são  fatos  naturais  mal

observados e sobretudo mal compreendidos.

5  -  QUAL  PODE  SER  O  EFEITO DE  FÓRMULAS E  PRÁTICAS  COM  AS QUAIS

CERTAS PESSOAS PRETENDEM DISPOR DA VONTADE DOS ESPÍRITOS?

RESP.: O de torná-las ridículas, se são de boa-fé; no caso contrário, são tratantes

que  merecem  castigo.  Todas  as  fórmulas  são  charlatanice;  não  há  nenhuma
palavra  sacramental,  nenhum  signo  cabalístico,  nenhum  talismã  que  tenha

qualquer ação sobre os Espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e
não pelas coisas materiais.

6  -  CERTOS  ESPÍRITOS  NÃO  DITARAM,  ALGUMAS  VEZES,  FÓRMULAS
CABALÍSTICAS?

RESP.: Sim, tendes Espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que
vos prescrevem certos atos,  com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais

conjuração. Mas ficai bem seguros de que são Espíritos que zombam de vocês e
abusam da vossa credulidade.

7  -AQUELE  QUE,  COM  OU  SEM  RAZÃO,  CONFIA  NAQUILO  A  QUE  CHAMA
VIRTUDE DE UM TALISMÃ, NÃO PODE, POR ESSA MESMA CONFIANÇA, ATRAIR

UM ESPÍRITO? POR QUE ENTÃO É O PENSAMENTO QUE AGE: O TALISMÃ É UM
SIGNO QUE AJUDA A DIRIGIR O PENSAMENTO?



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

RESP.: Isso é verdade; mas a natureza do Espírito atraído depende da pureza da
intenção e  da  elevação dos  sentimentos.  Ora,  é  difícil  que  aquele  que é  tão

simplório  para  crer  na  virtude  de  um  talismã  não  tenha  um  objetivo  mais
material  do  que  moral.  Qualquer  que  seja  o  caso,  isso  indica  estreiteza  e

fraqueza de idéias, que dão azo aos Espíritos imperfeitos e zombadores.

8 - QUE SENTIDO SE DEVE DAR AO QUALIFICATIVO DE FEITICEIRO?

RESP.:  Esses  a  que  chamais  feiticeiros  são  pessoas,  quando  de  boa-fé,  que
possuem certas faculdades como o poder magnético ou a dupla vista.  Como

fazem coisas que não compreendeis, as julgais dotadas de poder sobrenatural.
Vossos  sábios  não  passaram  muitas  vezes  por  feiticeiros  aos  olhos  de

ignorantes?

9  -  CERTAS  PESSOAS  TÊM  REALMENTE  O  DOM  DE  CURAR  POR  SIMPLES

CONTATO?

RESP.:  O  poder  magnético  pode  chegar  até  isso,  quando  é  secundado  pela

pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os
bons Espíritos  auxiliam.  Mas é necessário desconfiar da maneira  por que as

coisas são contadas, por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre
dispostas  a  ver  o  maravilhoso  nas  coisas  mais  simples  e  mais  naturais.  É

necessário também desconfiar dos relatos interesseiros, por parte de pessoas
que exploram a credulidade em proveito próprio.

10 - A BÊNÇÃO E A MALDIÇÃO PODEM ATRAIR O BEM E O MAL PARA AQUELES
A QUE SÃO LANÇADAS?

RESP.: Deus não ouve uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável
aos  seus  olhos.  Como  temos  as  tendências  opostas  do  bem  e  do  mal,  pode

nesses casos haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria; mas
essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus, como acréscimo de

prova para aquele que a sofre. De resto, mais frequentemente se maldizem os
maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a

Providência da senda da justiça: esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau,
e sua proteção não cobre aquele que não a mereça.
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11  -  DEVE  ACREDITAR-SE  NA  INFLUÊNCIA  OCULTA  DE  CERTOS  OBJETOS,
COMO  JÓIAS,  ETC..  QUE  PARECEM  ACOMPANHADOS  DE  UMA  ATUAÇÃO

INFELIZ E FATAL?

RESP.: Os objetos, mormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por

vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus
antigos possuidores no mundo; razão por que parecem tocados, por vezes, de

singulares influências ocultas,  porém, nosso esforço deve ser o da libertação
espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches, para considerar tão

somente os valores morais do homem na sua jornada para o Perfeito.

12  -  OS  FENÔMENOS  PREMONITÓRIOS  ATESTAM  A  POSSIBILIDADE  DA

PRESCIÊNCIA COM RELAÇÃO AO FUTURO?

RESP.: Os Espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando

essa  atividade  uma  característica  dos  atributos  do  Criador  Supremo,  que  é
Deus.  Temos  de  considerar,  todavia,  que  as  existências  humanas  estão

subordinadas  a  um  mapa  de  provas  gerais,  onde  a  personalidade  deve
movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir, e, dentro desse

roteiro,  os  mentores  espirituais  mais  elevados  podem  organizar  os  fatos
premonitórios,  quando convenham à demonstração de que o homem não se

resume a um conglomerado de elementos químicos,  de conformidade com a
definição do materialismo dissolvente.

13 - QUE DIZERMOS DA CARTOMANCIA EM FACE DO ESPIRITISMO?

RESP.: A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no

Espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo
íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário

de sua alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar ao seu amor
pelo  trabalho  e  iluminação  de  si  mesmo,  sem  qualquer  preocupação  pelos

acontecimentos nocivos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão
nem sempre sincera dos que devassam o mundo oculto.

14  -  COMO  INTERPRETAR  OS  IMPULSOS  DAQUELES  QUE  ACREDITAM  NA
INFLUÊNCIA DOS CHAMADOS TALISMÃS DA FELICIDADE PESSOAL?

RESP.:  Criaturas  há  que,  para  manter  sua  energia  espiritual  sempre  ativa,
precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível,  visando os estados
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sugestivos  indispensáveis  às  suas  realizações,  como  esses  crentes  que  não
prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas

preces.
Ficai  certos,  porém, de que o talismã para a felicidade pessoal,  definitiva,  se

constitui de um bom coração sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor,
no integral cumprimento dos desígnios de Deus.

15  -  OS CHAMADOS "HOMENS DE  SORTE"  SÃO GUIADOS PELOS ESPÍRITOS
AMIGOS?

RESP.:  Aquilo  que  convencionastes  apelidar "sorte"  representa  uma  situação
natural no mapa de serviços do Espírito reencarnado, sem que haja necessidade

de admitirdes a  intervenção do  plano invisível  na execução das experiências
pessoais. A "sorte" é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da

vida, exigindo muita compreensão da criatura que recebe, no que se refere à
misericórdia  divina,  a fim de não desbaratar o  patrimônio de possibilidades

sagradas que lhe foi conferido.

PARÁBOLAS

1 - O QUE É UMA PARÁBOLA?

RESP.:  Parábola  é  uma  narração  alegórica  na  qual  o  conjunto  de  elementos

evoca  por  comparação,  outras  realidades  de  ordem  superior.  Sendo  que,
alegoria é a exposição de um pensamento sob a forma figurada.

2 - POR QUE JESUS MUITAS VEZES FALOU POR PARÁBOLAS?

RESP.: Jesus disse aos discípulos: "Muitas das coisas que vos digo ainda não os

compreendeis e muitas outras teria a dizer; que não compreenderíeis, por isso é
que vos falo por PARÁBOLAS. Mais tarde, porém, enviarvos-ei o Consolador, o

Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas.

3 - COMO SE PODE COMPARAR AS SEMENTES DA PARÁBOLA ÀS DIFERENTES

CATEGORIAS DE ESPÍRITAS?

RESP.: 1° - Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos

materiais não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só
vêem  um  objeto  de  curiosidade. 
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2°  -  Aqueles  que  só  procuram  o  brilho  das  comunicações  espíritas,
interessando-se apenas enquanto satisfazer-lhes a imaginação, mas que após

ouví-las,  continuam frios  indiferentes como antes.  Que acham muito bons os
conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si  mesmos. 

3° - E por último existem os quais essas instruções são "como as sementes que
cairam na boa terra e produzem frutos"

 

Parentesco,

filiação,
semelhanças

1 - OS PAIS TRANSMITEM AOS FILHOS UMA PORÇÃO DE SUA ALMA, OU NADA

MAIS FAZEM DO QUE LHES DAR A VIDA ANIMAL, A QUE UMA NOVA ALMA VEM
JUNTAR DEPOIS A VIDA MORAL?

RESP.: Somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode
ter filhos inteligentes, e vice-versa.

2 - DESDE QUE TIVEMOS MUITAS EXISTÊNCIAS, O PARENTESCO REMONTA ÀS
ANTERIORES?

RESP.: Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas
estabelece entre os Espíritos liames que remontam às existências anteriores;

disso  decorrem  frequentemente  as  causas  de  simpatia  entre  vós  e  alguns
Espíritos que vos parecem estranhos.

3  -  SEGUNDO CERTAS PESSOAS,  A DOUTRINA  DA REENCARNAÇÃO PARECE
DESTRUIR OS LAÇOS DE FAMÍLIA, FAZENDO-OS REMONTAR ÀS EXISTÊNCIAS

ANTERIORES?

RESP.: Ela os amplia, em vez de destruí-los. Baseando-o parentesco em afeições

anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos
precários.  A reencarnação amplia  os  deveres  da  fraternidade,  pois  no  vosso

vizinho ou no  vosso criado pode encontrar-se um Espírito que foi  do  vosso
sangue.

4 - ELA DIMINUI, ENTRETANTO, A IMPORTÂNCIA QUE ALGUNS ATRIBUEM À
FILIAÇÃO,  PORQUE  SE  PODE  SER  TIDO  COMO  PAI  UM  ESPÍRITO  QUE
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PERTENCIA A  UMA  OUTRA  RAÇA,  OU  QUE TIVESSE  VIVIDO EM  CONDIÇÃO
BEM DIVERSA?

RESP.: É verdade; mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria
honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Há quem coraria de

haver tido por avô um sapateiro honesto, e se vangloria de descender de um
gentil-homem debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão

que as coisas seja como são, porque Deus não regulou as leis da Natureza pela
nossa vaidade.

5 - DESDE QUE NÃO FILIAÇÃO ENTRE OS ESPÍRITOS DOS DESCENDENTES DE
UMA  MESMA  FAMÍLIA,  O  CULTO  DOS  ANTEPASSADOS  SERIA  UMA  COISA

RIDÍCULA?

RESP.: Seguramente que não; porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a

uma  família  na  qual  se  encarnam  Espíritos  elevados.  Embora  Espíritos  não
procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a eles

por laços de família, porque os Espíritos são frequentemente atraídos a esta ou
àquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que

os Espíritos  de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados
com o culto que lhes tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós senão

na medida em que vos esforçais por seguir os  seus bons exemplos.  Somente
assim a vossa lembrança lhes pode ser, não apenas agradável, mas até mesmo

útil.

6 - OS PAIS TRANSMITEM AOS FILHOS, QUASE SEMPRE, SEMELHANÇA FÍSICA.

TRANSMITEM TAMBÉM SEMELHANÇA MORAL?

RESP.: Não, porque se trata de almas ou Espíritos diferentes, o corpo procede do

corpo, mas o Espírito não procede do Espírito. Entre os descendentes das raças
nada mais existe do que consaguinidade.

7 - DE ONDE VÊM AS SEMELHANÇAS MORAIS QUE EXISTEM ÀS VEZES ENTRE
PAIS E OS FILHOS?

RESP.: São Espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações.

8 - O ESPÍRITO DOS PAIS NÃO EXERCE INFLUÊNCIA SOBRE O DO FILHO, APÓS

O NASCIMENTO?
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RESP.:  Exerce,  e muito,  pois como já dissemos, os Espíritos devem concorrer
para  o  progresso  recíproco.  Pois  bem:  o  Espírito  dos  pais  tem  a  missão  de

desenvolver o dos filhos pela educação; isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar,
será culpado.

9 - POR QUE PAIS BONS E VIRTUOSOS TÊM FILHOS PERVERSOS? OU SEJA: POR
QUE AS BOAS QUALIDADES DOS PAIS NÃO ATRAEM SEMPRE, POR SIMPATIA,

BONS ESPÍRITOS COMO FILHOS?

RESP.:  Um mau Espírito  pode pedir bons  pais,  na  esperança de que os  seus

conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende.

10  -  OS  PAIS  PODERÃO  ,  PELOS  SEUS  PENSAMENTOS  E  AS  SUAS  PRECES,

ATRAIR  PARA  O  CORPO  DO  FILHO  UM  BOM  ESPÍRITO,  EM  LUGAR  DE  UM
ESPÍRITO INFERIOR?

RESP.: Não. Mas podem melhorar o Espírito da criança a que deram nascimento
e que lhes foi confiada. Esse é o seu dever; filhos maus são uma prova para os

pais.

11  -  DE  ONDE  VEM  A  SEMELHANÇA  DE  CARÁTER  QUE  EXISTE

FREQUENTEMENTE ENTRE OS IRMÃOS, SOBRETUDO ENTRE OS GÊMEOS?

RESP.:  Espíritos  simpáticos,  que  se  aproximam  pela  similitude  de  seus

sentimentos e que sentem felizes de estar juntos.

12 -  NAS CRIANÇAS CUJOS NASCEM LIGADOS, E QUE TÊM CERTOS ÓRGÃOS

COMUNS, HÁ DOIS ESPÍRITOS, OU SEJA, DUAS ALMAS?

RESP.: Sim, mas a sua semelhança faz que muitas vezes não vos pareçam mais

do que uma.

13 -  MAS SE OS ESPÍRITOS SE ENCARNAM NOS GÊMEOS POR SIMPATIA, DE

ONDE LHES VEM A AVERSÃO QUE ÀS VEZES SE NOTA ENTRE ELES?

RESP.:  Não é  uma regra que os  gêmeos tenham de ser Espíritos  simpáticos;

Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida.

14 - QUE PENSAR DAS HISTÓRIAS DE CRIANÇAS QUE LUTAM NO VENTRE DA

MÃE?
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RESP.: Imagem! Para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazendo remontar
à  fase  anterior  ao  nascimento.  Geralmente  não  percebeis  bem  as  imagens

poéticas.

15 - DE ONDE VEM O CARÁTER DISTINTIVO QUE SE OBSERVA EM CADA POVO?

RESP.: Os Espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências,
mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem: um povo é uma

grande família em que se reunem Espíritos simpáticos. A tendência a se unirem,
que têm os membros dessas famílias, é a origem da semelhança que determina

o  caráter  distintivo  de  cada  povo.  Acreditas  que  Espíritos  bons  e  humanos
procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os Espíritos simpatizam com as

coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Procuram o seu meio.

16  -  O  HOMEM  CONSERVA,  EM  SUAS  NOVAS  EXISTÊNCIAS,  OS  TRAÇOS  DO

CARÁTER MORAL DAS EXISTÊNCIAS ANTERIORES?

RESP.:  Sim,  isso  pode  acontecer.  Mas  ao  melhorar-se,  ele  se  modifica.  Sua

posição  social  também  pode  não  ser  a  mesma.  Se  de  senhor  ele  se  torna
escravo,  suas  inclinações  serão  muitos  diferentese  teríeis  dificuldades  em

reconhecê-lo.  O  Espírito  sendo  o  mesmo,  nas  diversas  encarnações,  suas
manifestações  podem  ter,  de  uma  para  outra,  certas  semelhanças.  Estas,

entretanto,  serão  modificadas  pelos  costumes  da  nova  posição,  até  que  um
aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de

orgulhoso  e  mau  pode  tornar-se  humilde  e  humano,  desde  que  se  haja
arrependido.

17 - NAS SUAS DIFERENTES ENCARNAÇÕES, O HOMEM CONSERVA OS TRAÇOS
DO CARÁTER FÍSICO DAS EXISTÊNCIAS ANTERIORES?

RESP.:  O corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o
antigo.  Entretanto,  o  Espírito  se  reflete  no  corpo.  Embora  seja  este  apenas

matéria, é modelado pelas qualidades do Espírito que lhe imprime um certo
caráter, principalmente ao semblante, sendo pois com razão que se apontam os

olhos  como  o  espelho  da  alma,  o  que  quer  dizer  que  o  rosto,  mais
particularmente, reflete a alma. Porque há pessoas excessivamente feias, que no

entanto  têm  alguma  coisa  que  agrada,  quando  encerram  um  Espírito  bom,
sensanto, humano; enquanto há belos semblantes que nada te despertam, ou

até mesmo provocam a tua repulsa. Poderias supor que só os corpos perfeitos
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encarnam Espíritos mais perfeitos que eles, quando encontras, todos os dias,
homens de bem sobn aparências disformes? Sem uma parecença pronunciada, a

semelhança dos gostos e das tendências pode dar, aquilo que se chama um ar de
conhecido.

18 - A morte arquiva os serviços inacabados das criaturas humanas?

RESP.:-  No  mundo,  a  morte  parece  uma  estação  de  problemas  insolúveis,

arquivando serviços inacabados. Entretanto, isso é apenas aparência.

19  -  As  conseqüências  dos  crimes  obscuros  dos  homens  terminam  com  a

morte?

RESP.:-  Dramas  passionais,  crimes  que  não  foram  investigados  pelos  juízes

humanos, tragédias Íntimas e assaltos na sombra, cujos protagonistas sabemos
identificar  por  vítimas e  carrascos,  não  desaparecem no silêncio  do  túmulo,

porque a vida prossegue, além da morte, desdobrando causas e conseqüências.

20 - O princípio de causa e efeito funciona além da morte?

RESP.:-  O  princípio  de  causa  e  efeito  tanto  funciona  na  existência  humana,
quanto além dos implementos físicos perecíveis.

21 - Para onde nos conduz a Morte?

RESP.:- Porque nós outros, seres humanos, encarnados e desencarnados, somos

ainda discípulos imperfeitos e inexperientes da vida, a morte não nos impele,
em  definitivo,  às  esferas  superiores  e  nem  nos  rebaixa,  indefinidamente,  a

círculos degradantes.

22 - Para as criaturas humanas o que significa a vida terrestre?

RESP.:- Considera-nos a Lei Divina por inteligências juvenis, sob o patrocínio da
escola,  concedendo-nos,  na  vida  terrestre,  o  mais  alto  campo  edificante  e

reeducativo.

23 - Qual a conexão entre a consangüinidade e o destino?

RESP.:- Nos elos da consangüinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que
se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das

portas benditas da reencarnação.

24 - Que precisamos para vencer na luta doméstica?



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

RESP.:- Devemos revestir-nos de paciência,  amor, compreensão, devotamento,
bom ânimo e humildade,  a fim de aprender e vencer,  na  luta doméstica.  No

mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste.

25 - O que foram em vidas anteriores, os pais despóticos?

RESP.:- Quase sempre, os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado,
em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância.

26 - E o filho rebelde?

RESP.:-  O  filho  rebelde  e  vicioso  é  o  irmão  que  arrojamos,  um  dia,  à

intemperança e à delinqüência.

27 - E a filha desatinada?

RESP.:-  A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que,  noutro
tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade.

28 - E o marido desleal?

RESP.:- O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo

do pretérito, que precipitamos na deserção, com os próprios exemplos menos
felizes.

29 - E a esposa desorientada?

RESP.:- A companheira desorientada, que nos amarga o sentimento, e a mulher

que  menosprezamos,  em  outra  época,  obrigando-a  a  resvalar  no  poço  da
loucura.

30 - E os parentes abnegados?

RESP.:- Os parentes abnegados, em que nos escoramos, são os amigos de outras

eras,  com  os  quais  já  construímos  os  sólidos  alicerces  da  amizade  e  do
entendimento, propiciando-nos o reeconforto da segurança recíproca.

31 - Como influi o nosso passado no clima familiar e na atividade profissional?

RESP.:-Cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto, que surpreendemos na

família ou na atividade profissional, são forças do passado a nos pedirem mais
amplas afirmações de trabalho na vitória do bem.

32 - Em vista de tudo isso, que nos cabe fazer ante os parentes?
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RESP.: -Diante dos parentes e dos companheiros de jornada, consagremo-nos à
felicidade de todos e façamos o melhor ao nosso alcance, a benefício de cada

um.

33 - O que devemos fazer se a presença de alguém nos é penosa?

RESP.:- Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os
impulsos negativos que nos surjam na alma e convertamos as nossas relações

com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz.

34 - Todo laço de parentesco possui razão de ser?

RESP.:- Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez
que não existe nas obras da Criação.

PECADO

1 - O QUE É O PECADO?

RESP.: Pecado é toda a infração à Lei de Deus.

2 - O QUE SIGNIFICA PECAR CONTRA O ESPIRITO-SANTO?

RESP.:  Pecar contra o Espírito-Santo, significa empregarmos conscientemente

qualquer forma de manifestação em discordância com as normas éticas que já
tenhamos conseguidos assimilar.

3 - O QUE É PECADO ORIGINAL?

RESP.:  O  pecado original  (..)  não é o que faz objeto do ensino dogmático da

igreja;  significa  a  culpa  inicial  do  Espírito,  tornado,  por  isso,  passível  de
expiação  por  encarnações  sucessivas.

A criança não nasce contaminada pelo pecado original, simplesmente porque
não existe o pecado original. Nas perspectiva espirita, não existe nem mesmo o

pecado.  A  criança  é  um  Espírito  reencarnado  que  representa  um  projeto
esperançoso  de  renovação  traçado  por  Deus.  Nós  não  precisamos  salvar  a

ninguém, todos estamos salvos, pois somos destinados à perfeição e teremos
tantas  oportunidades  reencarnatórias,  quantas  forem  necessárias,  para

atingirmos essa meta e, dependendo do esforço que estejamos empreendendo
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na direção adequada, poderemos atingí-la mais ou menos rapidamente,  com
mais  ou menos sofrimento.  A predisposição é para o desenvolvimento desse

potencial  positivo  que  trazemos,  quando despertamos  no  mundo  para  mais
uma experiência encarnatória.  Voltamos a insistir:  a transgressão das leis de

Deus  segue  um  caminho:  1  -  arrependimento  é  o  primeiro  passo  para  o
melhoramento,  mas não basta; 2 -  expiação;  3 -  reparação.  Arrependimento,

expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de
uma falta e as suas consequências.

4 - O QUE É PECADO DA CARNE?

RESP.: Faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta.

PENAS,

EXPIAÇÃO,
ARREPENDIM

ENTO
1 - O ESPÍRITO QUE EXPIA AS SUAS CULPAS NUMA NOVA EXISTÊNCIA, NÃO
PASSA  POR  SOFRIMENTOS  MATERIAIS?  ASSIM,  NÃO  É  EXATO  QUE  APÓS A

MORTE A ALMA SÓ TEM SOFRIMENTOS MORAIS?

RESP.: É bem verdade que, reencarnada, a alma encontra nas tribulações da vida

o seu sofrimento; mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis em geral que
o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Como Espírito, não

sofre mais as dores físicas, mas segundo as faltas que tenha cometido pode ter
dores  morais  mais  cruciantes,  e  numa  nova  existência  pode  ser  ainda  mais

infeliz. O mau rico passará a esmolar, e estará submetido a todas as privações da
miséria;  o  orgulhoso,  a  todas  as  humilhações;  aquele  que  abusa  de  sua

autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza será forçado a
obedecer  a  um senhor  mais  duro  do  que  ele  tenha  sido.  Todas  as  penas  e

tribulações da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se
trata  de  consequências  das  faltas  da  existência  atual.  Ao  sairdes  daqui

compreendereis bem. O Homem que se crê feliz na Terra porque pode satisfazer
suas paixões é o que faz menos esforços para se melhorar. Em geral ele começa

a expiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva,  mas certamente a
expiará numa outra existência tão material como essa.
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2 - AS VICISSITUDES DA VIDA SÃO SEMPRE A PUNIÇÃO DAS FALTAS ATUAIS?

RESP.: Não. Já o dissemos: são provas impostas por Deus, ou escolhidas por vós

mesmos  quando no estado de Espírito  e  antes  da vossa  reencarnação,  para
expiar as faltas cometidas num outra existência. Porque jamais a infração das

leis de Deus, e sobretudo da lei da justiça, fica impune; se a punição não é feita
nesta vida, o será necessariamente em outra. É por isso que aquele que é justo

aos vossos olhos, vê-se frequentemente atingido pelo seu passado.

3  -  A  REENCARNAÇÃO  DA  ALMA  NUM  MUNDO  GROSSEIRO  É  UMA

RECOMPENSA?

RESP.: É a consequência de sua purificação. Porque à medida que os Espíritos se

purificam vão se  encarnando em mundos  mais  e  mais  perfeitos,  até  que se
tenham despojado de toda matéria e lavado de todas as manchas, para gozarem

eternamente da felicidade dos Espíritos puros no seio de Deus.

4  -  O  ESPÍRITO  QUE  PROGREDIU  NA  SUA  EXISTÊNCIA  TERRENA  PODE,  ÀS

VEZES, REENCARNAR NO MESMO MUNDO?

RESP.: Sim, se não pôde cumprir a sua missão e ele mesmo pedir para completá-

la numa nova existência. Mas isso não será mais, para ele, uma expiação.

5 - O QUE ACONTECE COM O HOMEM QUE, SEM PRATICAR O MAL, NADA FEZ

PARA SE LIBERTAR DA INFLUÊNCIA DA MATÉRIA?

RESP.:  Desde  que  não  deu  nenhum  passo  na  direção  da  perfeição,  deve

recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário e é assim
que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação.

6  -  HÁ PESSOAS PARA AS QUAIS FLUI NUMA SERENIDADE PERFEITA;  QUE,
NÃO  TENDO NECESSIDADE  DE  FAZER QUALQUER  COISA PARA  SI  MESMAS,

ESTÃO LIVRES DE CUIDADOS. ESSA EXISTÊNCIA FELIZ É UMA PROVA DE QUE
NADA TÊM A EXPIAR DE UMA EXISTÊNCIA ANTERIOR?

RESP.:  Conheces  muitas  assim?  Se  o  acreditas,  enganas-te.  Em  geral  essa
serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência,

mas, quando a deixam, percebem que ela não as ajudou a progredir; então como
os  preguiçosos,  lamentam  o  tempo  perdido.  Sabei  que  o  Espírito  não  pode

adquirir  conhecimentos  e  se  elevar  senão  por  meio  da  atividade;  se  ele
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adormece  na  despreocupação,  não  se  adiante.  É  semelhante  àquele  que,  de
acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou

dormir para nada fazer. Sabei também que cada qual terá de prestar contas de
inatividade voluntária durante a sua existência, essa inutilidade é sempre fatal à

felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que
se tenha feito;  a da desgraça, na razão do mal e dos infelizes que se tenham

feito.

7 - HÁ PESSOAS QUE, SEM SEREM POSITIVAMENTE MÁS, TORNAM INFELIZES,

EM  VIRTUDE  DE  SEU  CARÁTER,  TODOS  OS QUE  AS RODEIAM.  QUAL  SERÁ
PARA ELAS A CONSEQUÊNCIA DISTO?

RESP.:  Essas  pessoas seguramente não são boas;  e  expiarão suas faltas  pela
visão daqueles a quem tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas

uma exprobração. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram
sofrer.

8 - O ARREPENDIMENTO SE VERIFICA NO ESTADO CORPÓREO OU NO ESTADO
ESPIRITUAL?

RESP.: No estado espiritual. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo,
quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal.

9 - QUAL A CONSEQUÊNCIA DO ARREPENDIMENTO NO ESTADO ESPIRITUAL?

RESP.:  O  desejo  de  uma  nova  encarnação  para  se  purificar.  O  Espírito

compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova
existência, onde possa expiar as suas faltas.

10  -  QUAL  É  A  CONSEQUÊNCIA  DO  ARREPENDIMENTO  NO  ESTADO
CORPÓREO?

RESP.: Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação
das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se

pode melhorar.

11  -  NÃO  HÁ  HOMENS  QUE  SÓ  POSSUEM  O  INSTINTO  DO  MAL,  SENDO

INACESSÍVEIS AO ARREPENDIMENTO?

RESP.: Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só

possui  o  instinto  do  mal,  numa  outra  terá  o  do  bem,  e  é  para isso  que ele
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renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns
com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos.

Aquele que só tem o instinto do bem já está purificando, porque porque pode
ter tido o do mal numa existência anterior.

12 -  O HOMEM PERVERSO, QUE DURANTE A VIDA NÃO RECONHECEU SUAS
FALTAS, SEMPRE AS RECONHECERÁ DEPOIS DA MORTE?

RESP.: Sim, sempre as reconhecerá e então sofre mais porque sente todo o mal
que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento

nem sempre é imediato. Há Espíritos que se obstinam no mau caminho apesar
dos  sofrimentos,  mas  cedo ou  tarde reconhecerão haver  tomado uma  senda

falsa  e  o  arrependimento  se  manifestará.  É  para  os  esclarecer  que  os  bons
Espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar.

13 - HÁ ESPÍRITOS QUE, SEM SEREM MAUS, SEJA INDIFERENTES À PRÓPRIA
SORTE?

RESP.: Há Espíritos que não se ocupam de nada útil; estão na expectativa. Mas
sofrem de acordocom a situação e, como em tudo deve haver progresso, este se

manifesta pela dor.

14 - NÃO TÊM ELES O DESEJO DE ABREVIAR SEUS SOFRIMENTOS?

RESP.: Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o
que poderia aliviá-los. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a

trabalhar?

15  -  DESDE  QUE  OS  ESPÍRITOS  VÊEM  O  MAL  QUE  RESULTA  DE  SUAS

IMPERFEIÇÕES, COMO SE EXPLICA QUE ALGUNS AGRAVEM A SUA POSIÇÃO E
PROLONGUEM O SEU ESTADO DE INFERIORIDADE, PRATICANDO O MAL COMO

ESPÍRITOS E DESVIANDO OS HOMENS DO BOM CAMINHO?

RESP.:  São  os  de arrependimento  tardio  que  agem assim.  O  Espírito  que se

arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros
Espíritos ainda mais atrasados.

16 - VÊEM-SE ESPÍRITOS DE NOTÓRIA INFERIORIDADE QUE SÃO ACESSÍVEIS
AOS  BONS  SENTIMENTOS  E  ÀS  PRECES  FEITAS  EM  SEU  FAVOR.  COMO  SE

EXPLICA  QUE  OUTROS  ESPÍRITOS,  QUE  NOS  PARECERIAM  MAIS
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ESCLARECIDOS,  REVELEM  UM  ENDURECIMENTO  E  UM  CINISMO  A  TODA
PROVA?

RESP.: A prece só tem efeito em favor do Espírito que se arrepende. Aquele que,
impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros,

exagerando-os ainda,  com o  fazem infelizes  Espíritos,  nada pode receber  da
prece e nada receberá até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça.

Não se deve esquecer que após a morte do corpo o Espírito não é subitamente
transformado. Se sua vida foi repreensível é que ele era imperfeito. Ora, a morte

não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas
falsas opiniões, em seus preconceitos até que seja esclarecido pelo estudo, pela

reflexão e pelo sofrimento.

17  -  A  EXPIAÇÃO  SE  REALIZA  NO  ESTADO  CORPÓREO  OU  NO  ESTADO  DE

ESPÍRITO?

RESP.:  Ela se cumpre na existência corporea,  pelas provas a que o Espírito é

submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu
estado de inferioridade.

18 -  O ARREPENDIMENTO SINCERO DURANTE A VIDA É SUFICIENTE PARA
EXTINGUIR AS FALTAS E FAZER QUE SE MEREÇA A GRAÇA DE DEUS?

RESP.: O arrependimento auxilia a melhora do Espírito, mas o passado deve ser
expiado.

19  -  SE  DE  ACORDO COM  ISSO  UM  CRIMINOSO DISSESSE  QUE,  TENDO  DE
EXPIAR O SEU PASSADO, NÃO PRECISA SE ARREPENDER, QUAIS SERIAM PARA

ELE AS CONSEQUÊNCIAS?

RESP.: Se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais

penosa.

20 - PODEMOS NÓS, JÁ NESTA VIDA, RESGATAR AS NOSSAS FALTAS?

RESP.: Sim, reparando-as. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações
pueris ou por meio de doações de após morte, quando de nada mais necessitais.

Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o
trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço,

apaga maior número de faltas do que o cilício suportado durante  anos,  sem
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outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e
a reparação não tem mérito algum, se não atingir o homem no seu orgulho ou

nos  seus  interesses  materiais.  De  que  serve  restituir  após  a  morte,  como
justificação, os bens mal adquiridos, que foram desfrutados em vida e já não lhe

servem para nada? De que lhe serve a  privação de alguns gozos fúteis  e de
algumas superfluidades, se o mal que fez a outrem continua o mesmo? De que

lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante
dos homens?

21  -  NÃO  HÁ  NENHUM  MÉRITO  EM  SE  ASSEGURAR,  APÓS  A  MORTE,  UM
EMPREGO ÚTIL PARA OS BENS QUE DEIXAMOS?

RESP.: Nenhum mérito não é bem o termo; isso vale sempre mais do que nada;
mas o mal é que aquele que só dá ao morrer, geralmente é mais egoísta do que

generoso: quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Aquele
que se priva em vida tem duplo proveito: O mérito do sacrifício e o prazer de

ver felizes os que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem: o que
dás,  tiras  dos  teus  próprios  gozos.  E  como  o  egoísmo  fala  mais  alto  que  o

desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar,  sob o pretexto das suas
necessidades  e  das  exigências  da  sua  posição.  Ah!  lastimai  aquele  que

desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais
puros e suaves gozos do homem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão

escorregadia  e  perigosa  para  o  seu  futuro,  quis  dar-lhe  em  compensação  a
ventura da generosidade, de que ele pode gozar neste mundo.

22 - O QUE SE DEVE FAZER AQUELE QUE, EM ARTIGO DE MORTE, RECONHECE
AS SUAS FALTAS MAS NÃO TEM  TEMPO PARA  REPARÁ-LAS?  É  SUFICIENTE

ARREPENDER-SE, NESSE CASO?

RESP.: O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem

ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha?

23  -  A  DURAÇÃO  DOS  SOFRIMENTOS  DO  CULPADO  NA  VIDA  FUTURA  É

ARBITRÁRIA OU SUBORDINADA A ALGUMA LEI?

RESP.: Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no Universo é regido por

leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade.

24 - O QUE DETERMINA A DURAÇÃO DOS SOFRIMENTOS DO CULPADO?
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RESP.: O tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de
felicidade  sendo  proporcional  ao  grau  de  pureza  do  Espírito,  a  duração  e

natureza  dos  seus  sofrimentos  dependem  do  tempo  que  ele  precisa  para
melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram,

seus sofrimentos diminuem e se modificam. SÃO LUIS

25 - PARA O ESPÍRITO SOFREDOR,  O TEMPO PARECE TÃO LONGO OU MAIS

CURTO DO QUE QUANDO ESTAVA ENCARNADO?

RESP.: Parece mais longo: o sono não existe para ele. Só para os Espíritos que

atingiram um certo grau de purificação o tempo se apaga, por assim dizer, em
face do infinito.

26 -A DURAÇÃO DOS SOFRIMENTOS DOS ESPÍRITOS PODE SER ETERNA?

RESP.: Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de

se arrepender nem de se melhorar. Então, sofreria eternamente. Mas Deus não
criou seres eternamente votados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes,

e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a
própria  vontade.  Esta  poder  ser  mais  ou  menos  retardada,  assim  como  há

crianças mais menos precoces,  mas cedo ou tarde ela  se manifesta por uma
irresistível necessidade que o Espírito sente de sair da sua inferioridade e ser

feliz. A lei  que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e
benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do Espírito, jamais lhe

tirando o livre-arbítrio: se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. São
Luis

27 - HÁ ESPÍRITOS QUE JAMAIS SE ARREPENDEM?

RESP.: Há Espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se

melhorem seria negar a lei de progresso e dizer que a criança não pode tornar-
se adulta.

28 - A DURAÇÃO DAS PENAS DEPENDE SEMPRE DA VONTADE DO ESPÍRITO,
NÃO EXISTINDO AS QUE LHE SÃO IMPOSTAS POR UM TEMPO DETERMINADO?

RESP.: Sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas
Deus,  que  não  deseja  senão  o  bem  de  suas  criaturas,  aceita  sempre  o

arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é estéril. São Luis
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29 - SEGUNDO ISSO, AS PENAS IMPOSTAS JAMAIS SERIAM ETERNAS?

RESP.:  Consultai  o  vosso  bom  senso,  a  vossa  razão  e  perguntai  se  uma

condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria
a negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, mesmo que

seja de cem anos, em relação à eternidade? Eternidade! Compreendeis bem essa
palavra? Sofrimento,  torturas sem fim e sem esperança, apenas por algumas

faltas! Não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os
antigos tivessem visto contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e  a

vingança  compreende-se;  na  sua  ignorância  emprestaram  a  divindade  as
paixões do homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a

caridade, a misericórdia,  o esquecimento das ofensas no plano das primeiras
virtudes; poderia Ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever?

Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita?
Dizeis que antes  de tudo Ele é justo e que o homem não compreende a sua

justiça. Mas a justiça não exclui a bondade de Deus não seria bom se destinasse
às penas horríveis  e perpétuas a maioria de suas criaturas.  Poderia fazer da

justiça  uma  obrigação  pra  os  seus  filhos,  se  não  lhes  desse  os  meios  de
compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade, que faz a duração

das  penas  depender  dos  esforços  do  culpado  para  se  melhorar?  Nisto  se
encontra  a  verdade  do  preceito:  "A  cada  um segundo as  suas  obras".  Santo

Agostinho

30 - A PENA DE MORTE DESAPARECERÁ UM DIA DA LEGISLAÇÃO HUMANA?

RESP.:  A  pena  de  morte  desaparecerá  incontestavelmente  e  sua  supressão
assinalará  um  progresso  da  Humanidade.  Quando  os  homens  forem  mais

esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens
não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época

que ainda está muito longe de vós.

31 - A LEI DE CONSERVAÇÃO DÁ AO HOMEM O DIREITO DE PRESERVAR A SUA

PRÓPRIA  VIDA;  NÃO  APLICA  ELE  ESSE  DIREITO,  QUANDO  ELIMINA  DA
SOCIEDADE UM MEMBRO PERIGOSO?

RESP.: Há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necesário, aliás,
abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento.
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32 - SE A PENA DE MORTE PODE SER BANIDA DAS SOCIEDADES CIVILIZADAS,
NÃO  FOI  ENTRETANTO  UMA  NECESSIDADE  EM  TEMPOS  MENOS

ADIANTADOS?

RESP.:  Necessidade  não  é  bem  o  termo.  O  homem  sempre  julga  uma  coisa

necessária,  quando  não  encontra  nada  melhor.  Mas,  à  medida  que  se
esclarece,vai  compreendendo  melhor  o  que  é  justo  ou  injusto  e  repudia  os

excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça.

33 - A RESTRIÇÃO DOS CASOS EM QUE SE APLICA A PENA DE MORTE É UM

INDICE DO PROGRESSO DA CIVILIZAÇÃO?

RESP.: Podes duvidar disso? Não se revolta o teu Espírito lendo os relatos dos

morticínios  humanos  que  antigamente  se  faziam  em  nome  da  justiça  e,
frequentemente,  em  honra  à  Divindade;  das  torturas  a  que  se  submetia  o

condenado,  e  mesmo o  acusado,  para  lhe  arrancar,  a  peso  de  sofrimento,  a
confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem; se

tivesse vivido naqueles tempos acharia tudo natural, e talvez, tivesses feito o
mesmo. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra.

Somente  as  leis  divinas  são  eternas.  As  leis  humanas  modificam-se  com  o
progresso. E se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com

as leis divinas.

34 -  JESUS DISSE:  "QUEM MATAR PELA ESPADA,  PERECERÁ PELA ESPADA".

ESSAS PALAVRAS NÃO REPRESENTAM A CONSAGRAÇÃO DA PENA DE TALIÃO?
E A MORTE IMPOSTA AO ASSASSINO NÃO É A APLICAÇÃO DESTA PENA?

RESP.: Tomai tento! Estais equivocado quanto a estas palavras, como acerca de
muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus; é ele quem a aplica. Todos

vós  sofreis  a  cada  instante  essa  pena,  porque  sois  punidos  naquilo  em  que
pecais,  nesta  vida ou  numa  noutra.  Aquele  que fez  sofrer  o seu semalhante

estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de
Jesus.  Pois não vos disse também: "Perdoai aos vossos inimigos"? E não vos

ensinou  a  pedir  a  Deus  que  perdoe  as  vossas  ofensas  da  maneira  que
perdoastes,  ou  seja,  na  mesma  proporção  em  que  houverdes  perdoado!

Compreendei bem isso.

35 - QUE PENSAR DA PENA DE MORTE IMPOSTA EM NOME DE DEUS?



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

RESP.: Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem
assim revelam quanto estão longe de compreender Deus e quanto têm ainda a

expiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus, e os que o fazem
são responsáveis por esses assassinatos.

36  -  Como  podemos  compreender  os  resultados  de  nossas  existências
anteriores?

RESP.: Para compreender os resultados das existências anteriores, basta que o
homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas.

37  -  Como  entender,  na  essência,  as  dívidas  ou  vantagens  que trazemos  de
existências passadas?

RESP.:  Estudos que efetuamos corretamente,  ainda que terminados há longo
tempo,  asseguram-nos  títulos  profissionais  respeitáveis.  Faltas  praticadas

deixam azeda sucata de dores na consciência, pedindo reparação. Se plantamos
preciosa árvore, desde muito, é natural venhamos a surpreendê-la, carregada de

utilidades e frutos para os outros e para nós. Se nos empenhamos num débito, é
justo suportemos a preocupação de pagar.

38 - Qual a lição que as horas nos ensinam?

RESP.:  Meditemos  a  simples  lição  das horas.  Comumente,  durante  à  noite,  o

homem repousa e dorme; em sobrevindo a manhã, desperta e levanta-se com os
bens ou com os males  que haja procurado para si  mesmo no transcurso da

véspera. Assim, a vida e a morte, na lei da reencarnação que rege o destino.

39 - Qual a situação moral da alma no túmulo e no berço?

RESP.: No túmulo, a alma, ainda vinculada ao crescimento evolutivo, entra na
posse das alegrias e das dores que amontoou sobre a própria cabeça; no berço,

acorda e retoma o arado da experiência, nos créditos que lhe cabe desenvolver e
nos débitos que está compelida a resgatar.

PERDÃO

1 - QUAIS SÃO OS LIMITES DO PERDÃO, SEGUNDO JESUS?
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RESP.:  Não deve haver limites.  É  essencial  a  prática  do perdão irrestrito,  da
indulgência sem limite, da caridade desinteressada, da renúncia de si mesmo;

em última análise,  o  exercício  do  amor ao máximo que pudermos  para  que
estejamos em condição de receber o perdão a que Jesus se refere na oração

dominical.

2 - COMO DEVEMOS VER O PERDÃO AOS NOSSOS INIMIGOS?

RESP.: O perdão irrestrito ensinado por Jesus não só se refere às vezes em que
devemos exercitá-lo,  mas também em relação a quem se deve externá-lo.  De

fato,  o  Cristo  recomendou  o  perdão  também  aos  nossos  inimigos,  o  que
representa uma superação das próprias imperfeições. Se desejamos que nossas

ofensas  sejam perdoadas,  não  podemos  ser  intransigentes,  duros,  exigentes.
Mesmo  porque  se  fizermos  um  exame  sincero  de  nossa  consciência,  talvez

cheguemos a conclusão que nos mesmos que provocamos a ofensa.

3 - DE QUE MANEIRA PODEMOS PERDOAR?

RESP.:  Há  duas  maneiras  bem  diferentes  de  perdoar:
1°  -  há  o  perdão  dos  lábios;

2°  -  o  perdão  do  coração.
Muitos  dizem  do  adversário:  "Eu  lhe  perdôo",  enquanto  interiormente

experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece,  dizendo-se a si
mesmo que foi bem merecido. Quando dizemos:"Perdôo, e acrescentam: "Mas

jamais me reconciliarei; não quero vê-lo pelo resto da vida".

4 - O QUE SIGNIFICA "AMAR OS INIMIGOS"?

RESP.: Amar os inimigos, então, é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de
vingança; é perdoar-lhes o mal que nos fazem, sem obstar à reconciliação; é

desejar-lhe o bem e não o mal, alegrarmo-nos com a sua felicidade, estendendo-
lhes a mão caridosa em caso de necessidade abstendo-nos, por palavras e atos,

de tudo o quanto possa prejudicá-los, é, enfim, pagar sempre o mal com o bem,
sem idéia de humilhá-los,  e  quem isso fazer,  estará sem dúvida, amando aos

seus inimigos.

5 - NA SUA OPINIÃO, COMO DEVEMOS PROCEDER PARA QUE SEJAMOS CADA

VEZ MELHORES, RUMANDO À PERFEIÇÃO?
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RESP.:  Poderemos  acelerar  a  nossa  marcha  e  ganhar  terreno  no  extenso
caminho  a  percorrer,  em  busca  de  nosso  aperfeiçoamento,  se  desde  já  nos

compenetremos  do  nosso  papel  e  da  necessidade  urgente  de  vivê-lo
intensamente buscando fazê-lo através de nosso sentimento de caridade e do

amor ao próximo, fazendo o bem pelo bem sem esperar recompensa pagando o
mal com o bem, defendendo o fraco contra o forte e sacrificando sempre nosso

interesse em face da justiça; sendo indulgentes para com as fraquezas alheias e
severos para com as próprias, não nos comprazendo em evidenciar os defeitos

dos  outros,  mas  estudando  nossas  próprias  imperfeições  e  trabalhando,
incansavelmente para as combater e vencer. O Espiritismo bem compreendido

mas  sobretudo,  bem  sentido  e  vivido  acelera  a  evolução  e  conduz
inevitavelmente o seu adepto à perfeição.

6 - SEGUNDO JESUS, NÃO SE DEVE PERDOAR "SÓ SETE VEZES, MAS SETENTA
VEZES SETE". INTERPRETE

RESP.:  O perdão é muito importante na vida de relação e Jesus deu bastante
ênfase à  sua prática.  Certa  vez,  o  apóstolo Pedro perguntou-lhe se era  lícito

perdoar o seu irmão sete vezes,  e o Mestre respondeu: "Não sete vezes,  mas
setenta vezes sete". O perdão não deve sofrer limitações; não deve ser dado por

medida  ou  condicionalmente,  mas  ser  amplo  e  irrestrito  porisso  o  Mestre
respondeu ao Apóstolo que não deveria perdoar seu irmão apenas sete vezes e

relegá-lo à própria sorte, impossibilitando qualquer sorte de entendimento.

7 - PERDOAR E NÃO PERDOAR SIGNIFICA ABSOLVER E CONDENAR?

RESP.:  Nas  mais  expressivas  lições  de  Jesus,  não  existem,  propriamente,  as
condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de

inferno  mitológico.  Os  ensinos  evangélicos  referem-se  ao  perdão  ou  à  sua
ausência. Que se faz ao mau devedor a quem já se tolerou muitas vezes? Não

havendo  mais  solução  para  as  dívidas  que  se  multiplicam,  esse  homem  é
obrigado  a  pagar.

É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos, no tribunal da justiça
divina,  são  resgatados  nas  reencarnações,  de  cujo  círculo  vicioso  poderão

afastar-se, cedo ou tarde, pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento.

8 - NA LEI DIVINA, HÁ PERDÃO SEM ARREPENDIMENTO?
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RESP.: A lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e
todas as criaturas do Universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que

se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência,
já  significa,  em  si,  o  perdão  ou  a  magnanimidade  da  Lei.  Todavia,  essa

oportunidade só é concedida quando o Espírito deseja regenerar-se e renovar
seus  valores  íntimos  pelo  esforço  nos  trabalhos  santificantes.

Eis  por  que  a  boa-vontade  de  cada  um  é  sempre  o  arrependimento  que  a
Providência Divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo,

na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual.

9  -  ANTES  DE  PERDOARMOS  A  ALGUÉM,  É  CONVENIENTE  O

ESCLARECIMENTO DO ERRO?

RESP.: Quem perdoa sinceramente, fá-lo sem condições e olvida a falta no mais

íntimo do coração; todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna
é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas.

10 -  QUANDO ALGUÉM  PERDOA,  DEVERÁ MOSTRAR A SUPERIORIDADE DE
SEUS SENTIMENTOS PARA QUE O CULPADO SEJA LEVADO A ARREPENDER-SE

DA FALTA COMETIDA?

RESP.:  O  perdão sincero  é  filho  espontâneo  do  amor e,  como tal,  não  exige

reconhecimento de qualquer natureza.

11  -  O  CULPADO  ARREPENDIDO  PODE  RECEBER  DA  JUSTIÇA  DIVINA  O

DIREITO DE NÃO PASSAR POR DETERMINADAS PROVAS?

RESP.: A oportunidade de resgatar a culpa já constitui, em si mesma, um ato de

misericórdia divina, e, daí, o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como
a luz maravilhosa da vida. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das

provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus, que "o amor cobre
multidão  dos  pecados",  traçando  a  linha  reta  da  vida  para  as  criaturas  e

representando a única força que anula as exigências da lei de talião, dentro do
Universo infinito.

12 - "CONCILIA-TE DEPRESSA COM O TEU ADVERSÁRIO". ESSA É A PALAVRA
DO EVANGELHO, MAS SE O ADVERSÁRIO NÃO ESTIVER DE ACORDO COM O

BOM  DESEJO  DE  FRATERNIDADE,  COMO  EFETUAR  SEMELHANTE
CONCILIAÇÃO?
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RESP.: Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a
reconciliação  precisa,  olvidando  a  ofensa  recebida.  Perseverando  a  atitude

rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o
propósito de represália, em si mesmo, já constitui uma chaga viva para quantos

o conservam no coração.

13 - POR QUE TERIA JESUS ACONSELHADO PERDOAR "SETENTA VEZES SETE"?

RESP.:  A  Terra  é  um  plano  de  experiências  e  resgates  por  vezes  bastante
penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele

próprio pode também errar setenta vezes sete.

14 - EM SE FALANDO DE PERDÃO, PODEREMOS SER ESCLARECIDOS QUANTO

À NATUREZA DO ÓDIO?

RESP.: O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das

quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si, com os valores da
auto-educação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição

superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o gérmen do amor que foi
sufocado  e  desvirtuado  por  um  coração  sem  Evangelho.

As  grandes  expressões  afetivas  convertidas  nas  paixões  desorientadas,  sem
compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no

instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões
amargas  do  ódio,  como  carvões  que  enegrecem  a  alma.

Só  o  evangelização do homem espiritual  poderá conduzir  as  criaturas  a  um
plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se

convertam em forças destruidoras do coração.

15 - PERDÃO E ESQUECIMENTO DEVEM SIGNIFICAR A MESMA COISA?

RESP.: Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem
que o ofendido precise olvidar plenamente a falta  do  seu  irmão;  entretanto,

para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos,
embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidadede oração

e  vigilância.
Aliás,  a  própria  lei  da  reencarnação  nos  ensina  que  só  o  esquecimento  do

passado pode preparar a alvorada da redenção.
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16 - OS ESPÍRITOS DE NOSSA CONVIVÊNCIA, NA TERRA, E QUE PARTEM PARA
O ALÉM SEM EXPERIMENTAR A LUZ DO PERDÃO, PODEM SOFRER COM AS

NOSSAS OPINIÕES ACUSATÓRIAS RELATIVAMENTE AOS ATOS DE SUA VIDA?

RESP.: A entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato ou precipitado

que, a seu respeito, se formula no mundo. Imaginai-vos recebendo o julgamento
de um irmão de humanidade e avaliai como desejaríeis a lembrança daquilo que

possuís de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-
vos  as  melhores  esperanças  de  regeneração. 

Em lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que
erraram e sede fraternos. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o

erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer de que seremos
julgados pela mesma medida com que julgarmos.

PERFEIÇÃO

MORAL
1 - QUAL A MAIS MERITÓRIA DE TODAS AS VIRTUDES?

RESP:  Todas  as  virtudes  têm  o  seu  mérito,  porque  todas  são  indícios  de

progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária
ao arrastamento das más tendências; mas a sublimidade da virtude consiste no

sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A
mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada.

2 - HÁ PESSOAS QUE FAZEM O BEM POR UM IMPULSO ESPONTÂNEO, SEM QUE
TENHAM DE LUTAR COM NENHUM SENTIMENTO CONTRÁRIO. TÊM ELAS O

MESMO O MÉRITO DAQUELAS QUE TÊM DE LUTAR CONTRA A SUA PRÓPRIA
NATUREZA E CONSEGUEM SUPERÁ-LA?

RESP.:  Os  que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso: lutaram
anteriormente e venceram; é por isso que os bons sentimentos não lhes custam

nenhum esforço e suas ações lhes parecem tão fáceis: o bem tornou-se para eles
um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas

posições. Como estais ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam
pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei que, nos

mundo mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção se torna regra.
O  sentimentodo bem  se  encontra  por  toda  parte  e  de  maneira  espontânea,
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porque são mundos habitados somente por bons Espíritos e uma única intenção
má seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes. E

assim será também na Terra, quando a Humanidade se houver transformado e
começar a praticar a caridade na sua verdadeira acepção.

3  -  À  PARTE  OS  DEFEITOS  E  OS  VÍCIOS  SOBRE  OS  QUAIS  NINGUÉM  SE
ENGANARIA, QUAL É O INDÍCIO MAIS CARACTERÍSTICO DA IMPERFEIÇÃO?

RESP.: O interesse pessoal. As qualidades morais geralmente como a douração
de um objeto de cobre,  que não resiste à pedra de toque.  Um homem pode

possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem; mas
essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral

certas  provas,  e  basta  ferir  a  tecla  do  interesse pessoal  para se descobrir  o
fundo.  O  verdadeiro  desinteresse  é  de  fato  tão  raro  na  Terra  que  se  pode

admirá-lo como a um fenômeno, quando ele se apresenta. O apego às coisas
materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se

apega  aos  bens  deste  mundo,  menos  compreende  o  seu  destino.  Pelo
desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais

elevado.

4  -  HÁ  PESSOAS  DESINTERESSADAS,  MAS  SEM  DISCERNIMEN  TO,  QUE

PRODIGALIZAM OS SEUS HAVERES SEM PROVEITO REAL, POR NÃO SABEREM
EMPREGÁ-LOS DE MANEIRA RAZOÁVEL. TERÃO POR ISSO ALGUM MÉRITO?

RESP.: Têm o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se
o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos,

uma falta de juízo. A fortuna não pé dada a alguns para ser lançada ao vento,
como não o é a outros para ser encerrada num cofre.  É um depósito de que

terão  de  prestar  contas,  porque  terão  de  responder  por  todo  o  bem  que
poderiam ter feito e não o fizeram; por todas as lágrimas que poderiam ter

enxugado com o dinheiro dado aos que na verdade não estavam necessitados.

5 - AQUELE QUE FAZ O BEM SEM VISAR A UMA RECOMPENSA NA TERRA, MAS

NA ESPERANÇA DE QUE LHE SEJA LEVADO EM CONTA NA OUTRA VIDA, E QUE
NAQUELA  A  SUA  POSIÇÃO  SEJA  MELHOR,  É  REPREENSÍVEL,  E  ESSE

PENSAMENTO PREJUDICA O SEU ADIANTAMENTO?

RESP.: É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse.
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6 - MAS CADA UM TEM O DESEJO MUITO NATURAL DE PROGREDIR PARA SAIR
DA SITUAÇÃO PENOSA DESTA VIDA. OS ESPÍRITOS NOS ENSINAM A PRATICAR

O BEM COM ESSE FIM. SERÁ, POIS, UM MAL, PENSAR QUE PELA PRÁTICA DO
BEM SE PODE ESPERAR UMA SITUAÇÃO MELHOR?

RESP.: Não, por certo.  Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo
prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo sofredor, já se encontra

num  grau  de  adiantamento  que  lhe  permitirá  chegar  mais  rapidamente  à
felicidade do que o seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não

pelo impulso do ardor natural do coração.

7 - NÃO HÁ AQUI UMA DISTINÇÃO ENTRE O FAZER O BEM AO PRÓXIMO E O

CUIDAR  DE  SE  CORRIGIR  DOS  PRÓPRIOS  DEFEITOS?  CONCEBEMOS  QUE
FAZER O BEM COM O PENSAMENTO DE QUE NOS SEJA LOUVADO EM CONTA

NA  OUTRA  VIDA  É  POUCO  MERITÓRIO;  MAS  EMENDAR-SE,  VENCER  AS
PAIXÕES,  CORRIGIR  O  CARÁTER,  VISANDO  A  SE  APROXIMAR  DOS  BONS

ESPÍRITOS  E  A  PROGREDIR,  SERÁ  IGUALMENTE  UM  SINAL  DE
INFERIORIDADE?

RESP.:  Não,  não;  por  fazer  o  bem  queremos  dizer  ser  caridoso.  Aquele  que
calcula o que lhe pode render cada uma de suas boas ações, na outra vida ou

mesmo  na  vida  terrena,  procede  de  maneira  egoísta.  Mas  não  há  nenhum
egoísmo em se melhorar com a intenção de se aproximar de Deus, pois esse é o

objetivo que todos devem ter em vista.

8 - DESDE QUE A VIDA CORPÓREA É APENAS UMA EFÊMERA PASSAGEM POR

ESTE  MUNDO,  E  QUE  O  NOSSO  FUTURO  DEVE  SER  A  NOSSA  PRINCIPAL
PREOCUPAÇÃO,  É  ÚTIL  ESFORÇAR-NOS  POR  ADQUIRIR  CONHECIMENTOS

CIENTÍFICOS  QUE  SE  REFEREM  SOMENTE  ÀS  COISAS  E  NECESSIDADES
MATERIAIS?

RESP.: Sem dúvida. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos;
depois,  vosso  Espírito  se  elevará  mais  depressa  se  houver  progredido

intelectualmente.  No  intervalo  das  encarnações  aprendereis  em  uma  hora
aquilo que na Terra demandaria anos.  Nenhum conhecimento é inútil;  todos

contribuem mais  ou  menos para o adiantamento,  porque o Espírito perfeito
deve saber tudo e, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas

as idéias adquiridas ajudam o desenvolvimento do Espírito.
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9 - DE DOIS HOMENS RICOS, UM NASCEU NA OPULÊNCIA E JAMAIS CONHECEU
A NECESSIDADE, O OUTRO DEVE SUA FORTUNA AO SEU PRÓPRIO TRABALHO;

E  AMBOS  A  EMPREGAM  EXCLUSIVAMENTE  EM  SUA  SATISFAÇÃO  PESSOAL.
QUAL DELES É MAIS CULPADO?

RESP.: O que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que
não alivia, mas como geralmente acontece, nem se lembra mais dela.

10 -  AQUELE QUE  ACUMULA SEM  CESSAR E SEM BENEFICIAR A NINGUÉM
TERÁ  UMA  DESCULPA  VÁLIDA  AO  DIZER  QUE  AJUNTA  PARA  DEIXAR  AOS

HERDEIROS?

RESP.: É um compromisso de má consciência.

11 - DE DOIS AVARENTOS, O PRIMEIRO SE PRIVA DO NECESSÁRIO E MORRE
DE NECESSIDADE SOBRE O SEU TESOURO; O SEGUNDO É AVARO SÓ PARA OS

DEMAIS E PRÓDIGO PARA CONSIGO MESMO; ENQUANTO RECUA DIANTE DO
MAIS LIGEIRO SACRIFÍCIO PARA PRESTAR UM SERVIÇO OU FAZER UMA COISA

ÚTIL, NADA LHE PARECE MUITO PARA SATISFAZER AOS SEUS GOSTOS E ÀS
SUAS PAIXÕES. PEÇAM-LHE UM FAVOR, E ESTARÁ SEMPRE DE MÁ VONTADE,

OCORRA-LHE,  PORÉM,  UMA  FANTASIA,  E  ESTARÁ  SEMPRE  PRONTO  A
SATISFAZÊ-LA. QUAL DELES É O MAIS CULPÁVEL E QUAL TERÁ O PIOR LUGAR

NO MUNDO DOS ESPÍRITOS?

RESP.: Aquele que goza. É mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu uma

parte de sua punição.

12  -  É  REPREENSÍVEL  COBIÇAR  A  RIQUEZA  COM  O  DESEJO  DE  PRATICAR

BEM?

RESP.:  O sentimento é louvável,  sem dúvida, quando puro. Mas esse desejo é

sempre  bastante  desinteressado?  Não  trará  oculta  uma  segunda  intenção
pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes

a si próprio?

13 - HÁ CULPA EM ESTUDAR OS DEFEITOS ALHEIOS?

RESP.: Se é com o fito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar
com  a caridade.  Se  é  com intenção de  proveito  pessoal,  para  evitar  aqueles

defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os
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defeitos  alheios  é  uma  das  virtudes  compreendidas  na  caridade.  Antes  de
censurar as imperfeições dos outros,vede se não podem fazer o mesmo a vosso

respeito.  Tratai,  pois,  de  possuir  as  qualidades  contrárias  aos  defeitos  que
criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornardes superior. Se os censurais

por serem avarentos sede generosos; por serem orgulhosos, sede humildes e
modestos;  por  serem duros,  sede dóceis;  por  agirem com mesquinhez,  sede

grandes  em  todas  as  vossas  ações.  Em  uma  palavra  de  Jesus:  "Vedes  um
argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso".

14 - É CULPADO O QUE SONDA OS MALES DA SOCIEDADE E OS DESVENDA?

RESP.: Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer

fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros
que são, em geral, antes um mau do que um bom exemplo. O Espírito faz uma

apreciação,  mas  pode  ser  punito  por  essa  espécie  de  prazer  que  sente  em
revelar o mal.

15 - COMO JULGAR, NESSE CASO, A PUREZA DAS INTENÇÕES E A SINCERIDADE
DO ESCRITOR?

RESP.: Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procure aproveitá-las;
se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se

ele quer provar a sua sinceridade,  cabe-lhe reforçar os  preceitos  com o  seu
próprio exemplo.

16 - ALGUNS AUTORES PUBLICARAM OBRAS MUITO BELAS E MORALMENTE
ELEVADAS,  QUE  AJUDAM O PROGRESSO DA HUMANIDADE,  MAS DAS QUAIS

ELES MESMO NÃO TIRARAM PROVEITO. COMO ESPÍRITOS LHES SERÁ LEVADO
EM CONTA O BEM QUE FIZERAM POR MEIO DE SUAS OBRAS?

RESP.: A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a
semente se não fizerdes frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais

culpáveis  porque  tinham  inteligência  para  compreender;  não  praticando  as
máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos.

17 -  É REPREENSÍVEL AQUELE QUE, FAZENDO CONSCIENTEMENTE O BEM,
RECONHECE QUE O FAZ?

RESP.: Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente
do bem, a fim de saber se agem bem ou mal. É pesando todas as suas ações na
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balança da lei de Deus, e sobretudo na lei da justiça, do amor e da caridade, que
ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más e aprová-las ou

desaprová-las.  Não  pode,  pois,  ser  responsabilizado  por  reconhecer  que
triunfou das más tendências e por estar satisfeito por isso, desde que não se

envaideça, com o que cairia em outra falta.

18 - O PRINCÍPIO DAS PAIXÕES SENDO NATURAL, É MAU EM SI MESMO?

RESP.: Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio
foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzí-lo a grandes coisas.

O abuso a que ele se entrega é que causa o mal.

19 - COMO DEFINIR O LIMITE EM QUE AS PAIXÕES DEIXAM DE SER BOAS OU

MÁS?

RESP.: As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso

quando  governa.  Reconhecei,  pois,  que  uma  paixão  se  torna  perniciosa  no
momento  em  que  a  deixais  de  governar  e  quando  resulta  num  prejuízo

qualquer para vós ou para outro.

20 - O HOMEM PODERIA SEMPRE VENCER AS SUAS MÁS TENDÊNCIAS PELOS

SEUS PRÓPRIOS ESFORÇOS?

RESP.:Sim, e às vezes com pouco esforço; o que lhe falta é a vontade. Ah, como

são poucos os que se esforçam!

21 - O HOMEM PODE ENCONTRAR NOS ESPÍRITOS UMA AJUDA EFICAZ PARA

SUPERAR AS PAIXÕES?

RESP.: Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons Espíritos

virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão.

22 - NÃO EXISTEM PAIXÕES DE TAL MANEIRA VIVAS E IRRESISTÍVEIS QUE A

VONTADE SEJA IMPOTENTE PARA AS SUPERAR?

RESP.: Há muitas pessoas que dizem: "Eu quero!" mas a vontade está somente

em seus lábios. Elas querem,mas estão muito satisfeitas de que assim não seja.
Quando o homem julga que não pode superar suas paixões é que o seu Espírito

nelas se compraz, como consequência de sua própria inferioridade. Aquele que
procura reprimí-las compreende a sua natureza espiritual; vencê-las é para ele

um triunfo do Espírito sobre a matéria.
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23 -  QUAL O MEIO MAIS EFICAZ DE SE COMBATER A PREDOMINÂNCIA DA
NATUREZA CORPÓREA?

RESP.: Abnegar-se.

24 - ENTRE OS VÍCIOS, QUAL O QUE PODEMOS CONSIDERAR RADICAL?

RESP.: Já o dissemos muitas vezes: o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai
todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que

luteis contra eles não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela
raiz,  enquanto  não  lhes  houverdes  destruído  a  causa.  Que  todos  os  vossos

esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da
sociedade.  Quem  nesta  vida  quiser  se  aproximar  da perfeição  moral deve

extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo,  porque é incompatível
com a justiça, o amor e a caridade; ele neutraliza todas as outras qualidades.

25 - ESTADO O EGOÍSMO FUNDADO NO INTERESSE PESSOAL, PARECE DIFÍCIL
EXTIRPÁ-LO INTEIRAMENTE DO CORAÇÃODO HOMEM. CHEGAREMOS A ISSO?

RESP.: À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão
menos valor  às  materiais;  em seguida,  é  necessário  reformar as  instituições

humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação.

26  -  SENDO  O  EGOÍSMO  INERENTE  À  ESPÉCIE  HUMANA,  NÃO  SERÁ  UM

OBSTÁCULO PERMANENTE AO REINO DO BEM ABSOLUTO SOBRE A TERRA?

RESP.: É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se ligaà inferioridade

dos Espíritos encarnados na Terra e não à Humanidade em si mesma. Ora, os
Espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendoo egoísmo assim

como  perdem  as  outras  impurezas.  Não  tendes  na  Terra  algum  homem
destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do

que julgais, mas conheceis poucos porque a virtude não se procura fazer notar.
E se há um, por que não haverá dez? Se há dez, por que não haverá mil, e assim

por diante.

27-  O  EGOÍSMO,  LONGE  DE  DIMINUIR,  CRESCE  COM  A  CIVILIZAÇÃO,  QUE

PARECE  EXCITÁ-LO  E  ENTRETÊ-LO.  COMO  PODERÁ  A  CAUSA  DESTRUIR  O
EFEITO?
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RESP.:  Quanto  maior  é  o  mal,  mais  horrível  se  torna.  Era  necessário  que  o
egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua

extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina,
viverão como irmãos, não se fazendo o mal, e se ajudarão reciprocamente pelo

sentimento  fraterno  de  solidariedade.  Então  o  forte  será  o  apoio  e  não  o
opressor  do  fraco  e  não  mais  se  verão  homens  desprovidos  do  necessário,

porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino do bem que os Espíritos
estão encarregados de preparar.

28 - QUAL É O MEIO DE SE DESTRUIR O EGOÍSMO?

RESP.:  De todas  as  imperfeições  humanas,  a  mais  difícil  de  desenraizar  é  o

egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda muito
próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa

influência;  suas  leis,  sua  organização  social,  sua  educação.  O  egoísmo  se
enfraquecerá  com  a  predominância  da  vida  moral  sobre  a  vida  material,  e

sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado
futuro  real  e  não  desfigurado  pelas  ficções  alegóricas.  O  Espiritismo  bem

compreendido,  quando  estiver  identificado  com  os  costumes  e  as  crenças,
transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na

importância da personalidade; ora, o Espiritismo bem compreendido, repito-o,
faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de

alguma  forma  perante  a  imensidade.  Ao  destruir  essa  importância  ou  pelo
menos  ao fazer  ver  a  personalidade naquilo  que  de fato  ela  é,  ele  combate

necessariamente o egoísmo.

29 - POR QUE SINAIS SE PODE RECONHECER NO HOMEM O PROGRESSO REAL

QUE DEVE ELEVAR O SEU ESPÍRITO NA HIERARQUIA ESPÍRITA?

RESP.:  O  Espírito  prova  a  sua  elevação  quando  todos  os  atos  da  sua  vida

corpórea  constituem  a  prática  da  lei  de  Deus  e  quando  compreende  por
antecipação a vida espiritual.

O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de
caridade na sua mais completa pureza. Se interroga sua consciência sobre os

atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal,
se fez todo o bem que podia, se ninguém teve se de queixar dele, enfim, se fez

para os outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem.



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o
bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela

justiça.

Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos

os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a
riqueza, olha essas coisas com um depósito do qual deve usar para o bem, e

disso não se envaidece porque sabe que Deus, que lhas deu poderá retirá-las.

Se  a  ordem  social  colocou  homens  sob  a  sua  dependência,  trata-os  com

bondade e benevolência porque são iguais perante Deus; usa de sua autoridade
para lhes erguer a moral e não para os esmagar com o seu orgulho.

É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem
necessidade de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo:"Que aquele

que estiver sem pecado atire a primeira pedra".

Não é vingativo; a exemplo de Jesus,  perdoa as ofensas para não se lembrar

senão  dos  benefícios,  porque  sabe  que  lhe  será  perdoado  assim  como  tiver
perdoado.

Respeita,  enfim,  nos  seus  semelhantes,  todos  os  direitos  decorrentes  da  lei
natural, como desejaria que respeitassem os seus.

30 - QUAL O MEIO PRÁTICO MAIS EFICAZ PARA SE MELHORAR NESTA VIDA E
RESISTIR AO ARRASTAMENTO DO MAL?

RESP.: Um sábio da Antiguidade vos disse: "Conhece-te a ti mesmo".

PERISPÍRITO

1 - COMO DEFINIR O PERISPÍRITO?

RESP.:  O  Perispírito,  "envoltório  fluídico,  semi-material  que  serve  de  elo  de

ligação entre a alma e o corpo, é o intermediário de todas as sensações que o
Espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os

órgãos do corpo". LM ítem 54. A alma nunca fica desligada do seu Perispírito,
mesmo após sua desencarnação.

2 - QUAL A ORIGEM DO PERISPÍRITO?
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RESP.:  De  onde  tira  o  Espírito  o  seu  envoltório  semimaterial?  -  Do  fluido
universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos;

passando  de  um  mundo  para  outro,  "o  Espírito  muda  de  envoltório,  como
mudais de roupa" LE peg. 94

3 - QUAIS AS PROPRIEDADES DO PERISPÍRITO?

RESP.:  As  propriedades  do  perispírito  são:

a  -  QUANTO  A  FORMA:  Expansibilidade  e  Flexibilidade.  Pela  sua  natureza
fluídica semimaterial, o perispírito possui estas características, pois, ele não se

encontra preso ao corpo material como se estivesse em uma caixa. Submete-se
à vontade do Espírito, e é assim que ele se apresenta em sonhos ou no estado de

vigília  podendo  inclusive  tornar-se  visível  e  até  mesmo  palpável.
ASSIMILAÇÃO:  O  perispírito  tem  a  propriedade  de  assimilar  os  fluidos  do

ambiente.  Se  as  emanações  fluidicas  são  de  boa  natureza,  o  corpo  recebe
impressões  salutares,  se  não  más  a  impressão  é  penosa.

b - QUANTO A DENSIDADE: Nos Espíritos mais evoluídos, sua natureza é menos
densa,  enquanto  que  nos  Espíritos  mais  inferiores  o  perispíritos  é  mais

grosseiro.
PENETRABILIDADE: É a faculdade que o Espírito tem, através do perispírito, de

entrar em qualquer ambiente. O mundo material não lhe apresenta obstáculos
de qualquer espécie.

4 - QUAL A RELAÇÃO QUE EXISTE ENTRE O PERISPÍRITO E AS CAUSAS DAS
NOSSAS AFLIÇÕES?

RESP.: Os sofrimentos da vida têm sempre uma causa e essa causa pode ter duas
origens: umas estão na vida presente e outras em vidas pregressas, e como um

arquivo  o  perispírito  mantêm registro  de  todas  as  vivências  do  passado ele
então exterioriza no corpo os defeitos da alma.

5 - QUEM COM A ESPADA FERE, COM A ESPADA SERÁ FERIDO! INTERPRETE:

RESP.: Os sofrimentos por causas anteriores, juntam-se, muito frequentemente,

os  que  são  consequências  das  faltas  atuais,  de  modo  que  tanto  as  faltas
cometidas no pretérito, como as que são praticadas na vida presente, sempre

requerem reajustes,  pois  estão  de conformidade  com a sentença  evangélica:
"Quem com a espada fere, com a espada será ferido", equivalente à Lei de Ação e

Reação.
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6  -  O  ESPÍRITO  PROPRIAMENTE  DITO  VIVE  A  DESCOBERTO,  OU,  COMO
PRETENDEM ALGUNS, ENVOLVIDO POR ALGUMA SUBSTÂNCIA?

RESP.: O Espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas
ainda bastante grosseira para nós; suficientemente vaporosa, entretanto, para

que ele possas elevar-se na atmosferae transportar-se para onde quiser.

Como  a  semente  de  um  fruto  é  envolvida  pelo  perisperma,  o  Espírito

propriamente dito é revestido de um envoltórioque, por comparação, se pode
chamar PERISPÍRITO.

7 - DE ONDE TIRA O ESPÍRITO O SEU ENVOLTÓRIO SEMI-MATERIAL?

RESP.: Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em

todos  os  mundos;  passando  de  um  mundo  para  outro,  o  Espírito  muda  de
envoltório, como mudais de roupa.

8 - DESSA MANEIRA, QUANDO OS ESPÍRITOS DE MUNDOS SUPERIORES VÊM
ATÉ NÓS, TOMAM UM PERISPÍRITO MAIS GROSSEIRO?

RESP.: É necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos.

9  -  O  ENVOLTÓRIO  SEMI-MATERIAL  DO  ESPÍRITO  TEM  FORMAS

DETERMINADAS E PODE SER PERCEPTÍVEL?

RESP.: Sim, uma forma ao arbítrio do Espírito; e é assim que ele vos aparece

algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma
forma visível e mesmo palpável.

PERTURBAÇÃO

ESPÍRITA
1 - EM QUE CONSISTE A PERTURBAÇÃO ESPÍRITA?

RESP.:  PERTURBAÇÃO  ESPÍRITA:  é  o  fenômeno  que  ocorre  no  momento  de

transição  corporal  para a  espiritual.  Nesse instante,  a  alma experimenta um
torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades,  neutralizando,  ao

menos em parte, as sensações. Essa perturbação pode ser considerada o estado
normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado variando de
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algumas horas a alguns anos, dependendo da evolução de cada um. (LE, 163 a
165)

2 - O CONHECIMENTO DO ESPIRITISMO, ALIADO A PRÁTICA DA CARIDADE,
PODE  PROPICIAR  UM  DESPERTAMENTO  MAIS  TRANQUILO  NO  MUNDO

ESPIRITUAL?

RESP.:  O  conhecimento  do  Espiritismo  exerce  uma  grande  influência  na

amenização e até mesmo significativa redução desse período, porque o Espírito
adentra  essa  situação  concebendo-a  antecipadamente.  Quanto  menos

conhecimento o Espírito tiver da vida espiritual, tanto mais se apega a matéria,
mesmo sentindo que esta lhe foge; quer retê-la em vez de abandonar; resiste

com todas as forças, podendo-se prolongar essa luta, por dias, semanas e até
meses.

3 - É IGUAL PARA TODOS OS ESPÍRITOS A PERTURBAÇÃO APÓS A MORTE?

RESP.:  Não.  A  prática  do  bem,  a  elevação  moral  e  a  pureza  de  consciência

sempre  serão  fatores  preponderantes  para  minimizar  as  vicissitudes  dessa
contingência. Para o homem de bem é calma, serena semelhante a um despertar

tranquilo,  ao  contrário  daquele  cuja  consciência  encontra-se  saturada  de
ansiedades e angústias.

4 - NO MOMENTO DO NASCIMENTO, TAMBÉM EXISTE A PERTURBAÇÃO 
ESPÍRITA?

RESP.: O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que 
verifica na desencarnação. Mas, muito maior, sobretudo mais longa que na 

morte, na morte, o Espírito sai da escravidão, no nascimento entra nela. (LE, 
perg. 339)

5 - DEIXANDO O CORPO, A ALMA TEM IMEDIATA CONSCIÊNCIA DE SI MESMA?

RESP.:  Consciência  imediata  não  é  o  têrmo:  ela  fica  perturbada  por  algum

tempo.

6 - TODOS OS ESPÍRITOS EXPERIMENTAM, NO MESMO GRAU E PELO MESMO

TEMPO,  A  PERTURBAÇÃO  QUE  SE  SEGUE  À  SEPARAÇÃO  DA  ALMA  E  DO
CORPO?
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RESP: Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se
reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a

vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva
por muito mais tempo a impressão da matéria.

 

PLURALIDADES DAS

EXISTÊNCIAS
1 - EM QUE SENTIDO A TEORIA DE PLATÃO É PRECURSORA DO PRINCÍPIO DA
REENCARNAÇÃO?

RESP.:  Platão,  uma  das  maiores  figuras  da  filosofia  de  todos  os  tempos,  já
concebia a chamada Teoria da Reminiscência, segundo a qual nosso conhecer é

apenas recordar. A ocasião para isso é o encontro com as coisas deste mundo, o
qual desperta  na alma a recordação das idéias  e lembranças.  No sistema de

Platão  a  Doutrina  da  Reminiscência  exerce  3  funções  importantes:
1ª - Fornece uma prova da preexistência da espiritualidade e da imortalidade da

alma;
2ª  -  Estabelece  uma  ponte  entre  a  vida  antecedente  e  a  vida  presente;

3ª  -  Dá valor  ao conhecimento  das  coisas  deste mundo,  reconhecendo-lhe o
mérito de despertar as recordações das idéias.

2 - QUAL A POSIÇÃO DE ORÍGENES PERANTE A TEORIA DA PLURALIDADE DAS
EXISTÊNCIAS?

RESP.:  Orígenes,  importante  filósofo  e  teólogo  da  Igreja  grega,  admitia  a
preexistência  da alma como uma necessidade lógica,  na  explicação de certas

passagens da Bíblia,  chegando a conclusão de que se ela não existisse,  Deus
seria  injusto.  Entre  os  judeus,  a  idéia  das  vidas  sucessivas  era  geralmente

admitida.

3 -  POR QUE A PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS É SUPERIOR A TEORIA DA

UNICIDADE DAS EXISTÊNCIAS?

RESP.:  Quanto  a  teoria  da  unicidade  das  existências,  Allan  Kardec  teceu  as

seguintes questões:

1ª - Por que a alma revela aptidões tão diversas e tão independentes das idéias

adquiridas  pela  educação;
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2ª - 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?;
3ª - De onde vêm, para um, as idéias inatas ou intuitivas, que não existem para

outros?;
4ª - Por que alguns homens, independemente da educação, são mais adiantados

que  outros?;
5ª - 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

comum?;
6ª - O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo

plano daquele que permaceu inferior, não por culpa sua, mas porque não teve
tempo nem a possibilidade de melhorar?

4  -  EM  QUE  SENTIDO  A  REENCARNAÇÃO  CONSAGRA  A  LEI  DE  CAUSA  E
EFEITO?

RESP.:  O princípio  da pluralidade das existências  do  Espírito,  é  o  único  que
satisfaz a razão no tocante à idéia que se tem da justiça de Deus,  quanto às

diferenças individuais, tais como: posições sociais, as enfermidades, o poder, a
saúde, a satisfação dos sentidos, etc.. Deste modo, o princípio da reencarnação é

o único capaz de explicar o presente e renovar as esperanças, pois é através dela
que o homem resgata seus erros em vidas futuras,  bem como compreende a

bondade infinita do Criador. "Ao pagar todos os seus erros" (ao reajustar-se com
as Leis), ele consagra a Lei de Causa e Efeito.

5 - COMO A REENCARNAÇÃO DESFAZ O MITO DAS "PENAS ETERNAS"?

RESP.:  Allan  Kardec  indaga  aos  benfeitores  espirituais:  "O  número  das

existências corporais é limitado, ou o Espírito se reencarna perpetuamente"? A
cada nova existência, o Espírito dá um passo na senda do progresso, quando se

despojou  de  todas  suas  impurezas,  não  precisa  mais  de  provas  da  vida
corpórea. LE, perg. 168. Portanto, pelo princípio da reencarnação, o Espírito no

itinerário  de  sua  perfectibilidade,  terá  pela  frente  a  oportunidade  de  novos
renascimentos.  Pela  reencarnação,  reparam  as  faltas  cometidas,  ao  mesmo

tempo em que assumem o compromisso de novas provas, pois, um dia todos
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tornar-se-ão Espíritos  Puros.  Não custa  lembrar mais  uma vez que às  vezes,
algumas faltas não são "pagas" (reajuste) em uma única reencarnação.

6  -  DE  QUANTAS  REENCARNAÇÕES  O  ESPÍRITO  PRECISA  PARA  SUA
EVOLUÇÃO?

RESP.:  O  número de reencarnações,  não é o mesmo para todos os Espíritos,
porquanto depende do esforço que cada um faz em prol do seu aprimoramento,

intelectual e moral. A cada nova existência o Espírito dá um passo adiante na
senda  do  progresso  uma  vez  livre  de  todas  as  impurezas,  não  terá  mais

necessidade de novas vidas corporais. Em suma, cada Espírito faz a necessidade
da quantidade de reencarnações necessárias.

7  -  OS  LAÇOS  DE  FAMÍLIA  SÃO  FORTALECIDOS  PELA  REENCARNAÇÕES  E
QUEBRADOS PELA UNICIDADE DAS EXISTÊNCIAS?

RESP.: Os Espíritos constituem, no mundo espiritual verdadeiras famílias unidas
pela afeição, pela semelhança de inclinações e pela atração mútua. Sentindo-se

felizes por estarem juntos, eles procuram sempre maior entrelaçamento físico
com todos.  Os laços afetivos ocorrem entre Espíritos  que nutrem verdadeira

afeição mútua, a única que sobrevive à destruição do corpo.

8  -  OCORRE,  FREQUENTEMENTE,  QUE  EM  DETERMINADA  FAMÍLIA

ENCARNEM ESPÍRITOS QUE NÃO SE AFINAM COM OS DEMAIS MEMBROS DA
FAMÍLIA? POR QUÊ?

RESP.: Ocorre frequentemente que em uma família encarnem Espíritos que não
se afinam com os demais, demonstrando tendências diversas, parecendo, pelas

suas  inclinações  e  gostos,  que  nada  tem  em  comum  com  seus  parentes.  As
encarnações de Espíritos que são estranhos no seio das famílias têm a dupla

finalidade de servirem de prova para uns e meio de progresso para outros. Os
menos evoluídos melhoram pouco a pouco ao contato diário com os bons e

pelas  atenções  que  delas  recebem,  geralmente  seu  caráter  se  abranda,  seus
costumes se aperfeiçoam e as antipatias desaparecem.

9 - A TEORIA DA UNICIDADE DA EXISTÊNCIA EXCLUI A PREEXISTÊNCIA DA
ALMA? EXPLIQUE

RESP.: A teoria da unicidade da vida exclui necessariamente, a preexistência da
alma,  que seria  criada ao  mesmo tempo que o corpo,  sem qualquer  ligação
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anterior.  Todos  os  membros  de  uma  família  seriam  estranhos  entre  si,  sem
nenhuma ligação espiritual. Após a desencarnação, considerando-se esta teoria,

a sorte do Espírito estaria definitivamente selada, com a consequente anulação
de todo o progresso  conquistado,  são,  assim,  imediatamente  separadas  para

sempre, sem esperança de jamais se aproximarem (as almas) de tal sorte que os
pais,  mães  e  filhos,  maridos  e  mulheres,  irmãos  e  irmãs,  amigos  não  estão

jamais certos de se reverem, é a ruptura mais absoluta dos laços de família. ESE,
cap. IV, ítem 22.

10 - QUANDO O ESPÍRITO DESENCARNA EM TENRA IDADE, QUAL SERÁ A SUA
CONDUTA EVOLUTIVA?

RESP.: O fato de uma criança desencarnar em tenra idade não significa que ela
irá desfrutar das benesses reservadas aos Espíritos Puros, como também não a

isentará  das  provas  que  tenha  que  vencer  e  que  são  essenciais  ao  seu
aprimoramento espiritual. Seria inadmissível crer que desfrutasse sem esforço,

das bem-aventuranças eternas.

11 - A INOCÊNCIA DA CRIANÇA SIGNIFICA QUE O SEU ESPÍRITO É EVOLUÍDO?

RESP.:  Não.  Não se  pode  também considerar  a  infância  como um estado de
inocência, pois frequentemente surgem crianças portadoras de maus instintos,

numa idade em que a educação ainda não pode exercer sua influência. Muitas
crianças trazem de forma inata tendências negativas, não obstante o exemplo

do  meio  em  que  vivem;  tais  tendências  somente  podem  vir  do  estado  de
inferioridade do Espírito.

12 - A ALMA QUE NÃO ATINGIU A PERFEIÇÃO DURANTE A VIDA CORPÓREA,
COMO ACABA DE DEPURAR-SE?

RESP.: Submetendo-se à prova de uma nova existência.

13  -  COMO  REALIZA  ELA  ESSA  NOVA  EXISTÊNCIA?  PELA  SUA

TRANSFORMAÇÃO COMO ESPÍRITO?

RESP.: Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para

isso necessita da prova da vida corpórea.

14 - A ALMA TEM MUITAS EXISTÊNCIAS CORPÓREAS?
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RESP.:  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.

15 - 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 ENTERNDER?

RESP.: É evidente.

PLURALIDADE
DOS MUNDOS

1 - COMO JULGAR A POSIÇÃO DA TERRA EM RELAÇÃO AOS OUTROS MUNDOS?

RESP.: A grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade de sistemas, é
demasiado  profunda  para  que  possamos  assinar-lhe  a  definição  com  os

mesquinhos formulários da Terra.  Basta lembrar que Capela,  um dos nossos
vizinhos mais próximos, é um sol 5.800 vezes maior que o nosso astro dia, sem

esquecermos que a Terra  é  1.300.000 vezes menor que o nosso Sol.  Nessas
cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no Universo,

apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos
os matizes, os quais no afã de açambarcarem patrimônios materiais, nos dão a

impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida.

2 - EXISTEM PLANETAS DE CONDIÇÕES PIORES QUE AS DA TERRA?

RESP.:  Existem  orbes  que  oferecem  piores  perspectivas  de  existência  que  o
vosso e, no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso, de

aprendizado.  O  únido  elemento  que  aí  destoa  da  Natureza  é  justamente  o
homem, avassalado pelo egoísmo. Conhecemos planetas onde os seres que os

povoam  são  obrigados  a  um  esforço  contínuo  e  penoso  para  aliciar  os
elementos  essenciais  à  vida;  outros,  ainda,  onde  numerosas  criaturas  se

encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer
sacrifício  de  vossa  parte,  tendes  gratuitamente  céu  azul,  fontes  fartas,

abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores,  cor e luz,  em santas
possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos.

3 - A HUMANIDADE TERRESTRE É IDÊNTICA À DOUTROS ORBES?
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RESP.: Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis
substanciais que regem cada plano evolutivo; mas, procuremos entender por

humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o
Universo e,  examiminada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade

terrestre identificada com a coletividade universal.

4 - O HOMEM CIENTÍFICO PODERÁ ENCARAR COM ÊXITO AS POSSIBILIDADES

DE UMA VIAGEM INTERPLANETÁRIA?

RESP.: Pelo menos, enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e

rebeldia,  a  humanidade  terrestre  não  deve  alimentar  qualquer  projeto  de
viagem interplanetária. Que dizermos do homem que, sem dispor a ordem na

sua própria casa, quisesse invadir residência dos vizinhos? Se tantas vezes as
criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a Providência Divina lhes

colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e
mesquinho? O insulamento  da Terra é um bem inapreciável.  Observemos as

expressões  do  progresso  humano,  movimentadas  para  a  guerra  e  para  a
destruição, nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial por não

haver dilatado no orbe terreno os processos de observação das suas vaidosas
criaturas.

5  -  NA  DIVERSIDADE  DE  SUAS EXPERIÊNCIAS,  E'  O  ESPÍRITO OBRIGADO A
ADAPTAR-SE ÀS CONDIÇÕES FLUÍDICAS DE CADA ORBE?

RESP.: Esse é um imperativo para aquisição de seus valores evolutivos dentro
das leis do aperfeiçoamento.

6 - PODERÃO OS FENÔMENOS DA METEOROLOGIA SER CONTROLADOS, MAIS
TARDE, PELOS HOMENS?

RESP.: Os fenômenos meteorológicos, incontroláveis pelas criaturas humanas,
não o são pelos prepostos de Jesus,  que buscam dispô-los de acordo com os

ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos.
Não olvidemos, contudo, que a Terra é uma escola. Se não é possível condeder,

por  enquanto,  um  título  de  conhecimento  total  aos  discípulos  rebeldes  e
preguiçosos,  isso  será  possível  um  dia,  quando  a  evolução  moral  houver

atingido o nível  indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força, em
benefício de todos.
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7  -  O  Espiritismo  aceita  a  existência  de  vida  fora  da  Terra?

RESP.: Antes que a ciência humana e as religiões tradicionais admitissem essa
possibilidade, revelaram os Espíritos, na questão 55, de O Livro dos Espíritos,

que são habitados todos os mundos que giram no espaço e que a Terra está
muito  longe  de  ser  o  único  planeta  que  asila  vida  inteligente.

8 - Não há exagero nessa afirmativa? Tomando por base apenas nosso sistema

solar,  está demonstrado que somente a Terra guarda condições para a vida.,.

RESP.: Sim, sob o ponto de vista biológico. Há que se considerar, entretanto, a
vida  espiritual.  Todos  os  mundos  são  habitados  por  Espíritos,  na  dimensão

espiritual, constituindo populações situadas em variados estágios de evolução.

9 - Diríamos, então, que Marte, Júpiter, Saturno e os demais planetas de nosso
sistema  são  habitados  por  Espíritos?

RESP.: Pode parecer estranha essa idéia, mas verdadeiramente estranho seria

imaginar que Deus houvesse criado miríades de mundos, apenas para enfeitar o
Universo ou para contemplação do Homem, como imaginavam os teólogos na

antiguidade.

10 -  Há, na Terra,  Espíritos originários de outros planetas do sistema solar?

RESP.:  Certamente.  Há  migrações  envolvendo  Espíritos  que  chegam  e  que
partem, atendendo à dinâmica da evolução e a um intercâmbio salutar entre

mundos.

11 -As obras de ficção científica abordam com frequência a possibilidade de a
Terra  ser  invadida  um  dia  por  alienígenas.  Isso  poderia  acontecer?

RESP.: Se um dia recebermos a visita de seres extraterrestres, certamente suas

intenções não serão belicosas. A tecnologia necessária para vencer as grandes
distâncias e os problemas de-correntes, somente será alcançada por civilizações

em  alto  estágio  de  desenvolvimento  intelectual,  o  que  fatalmente  se  fará
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acompanhar pelo desenvolvimento moral.  Banida estará dessas civilizações a
ambição  de  poder  e  domínio  que  caracterizam  a  inferioridade  humana.

12 - E quanto à aparência? Seriam monstruosos, como costuma situar a ficção

científica?

RESP.:  A beleza obedece a padrões de simetria e estética que são universais.
Seres mais evoluídos terão harmonia de formas, belos, ao olhar humano, ainda

que diferentes. Temos um exemplo típico na comparação entre os hominídeos
que  viveram  há  duzentos  mil  anos  e  o  homem  de  hoje.

13  -Há  um  grande  movimento  científico,  na  atualidade,  envolvendo  vários

países,  visando  estabelecer  contato  com  seres  de  outros  mundos  da
radioastronomia,  que  capta  as  ondas  hertzianas.  Acontecerá?

RESP.:  Sem  dúvida.  Mais  cedo  ou  mais  tarde,  os  grandes  radiotelescópios

captarão  transmissões  de  outros  mundos.  Mas  não  pensemos  em  diálogos.
Considerando que a  velocidade limite  do  Universo  é  a  da  luz,  trezentos  mil

quilômetros por segundo, e que supostos planetas com vida inteligente situam-
se  a  trilhões  de  quilômetros,  uma  simples  troca  de  mensagens  demandaria

milhares  de  anos  para  se  consumar.

14 - O Espiritismo teria uma contribuição a respeito do assunto, favorecendo
contatos  extraterrestres?

RESP.:  Segundo  Emmanuel,  no  livro  A  Caminho  da  Luz,  psicografado  por

Francisco Cândido Xavier, há um planeta do sistema Capela, na constelação de
Cocheiro,  a  quarenta  e  dois  anos-luz  da Terra,  habitado por  uma civilização

capaz de nos enviar mensagens, via rádio. O difícil é convencer os cientistas de
que não se trata de mera fantasia e que deveriam apontar seus radiotelescópios

naquela direção.

POLÍTICA
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1)  O  desenvolvimento  tecnológico  e  intelectual  fomentará  novos  sistemas
políticos?

Certamente.  O  homem  melhor,  mais  desenvolvido  moral  e  intelectualmente,
apoiado na tecnologia que o impulsiona para a frente, criará sistemas políticos

compatíveis com os ideais que abraça, as aspirações que acalenta e os labores
que realiza.

A  política  tem  sido  instrumento  mal  utilizado  por  homens  e  mulheres
ambiciosos, esquecidos dos valores éticos, salvadas as exceções compreensíveis.

Quando se entenda que a  política é poderoso instrumento de construção da
sociedade, e se esteja moralmente adiantado para colocar em plano secundário

os interesses pessoais, zelando pelos coletivos, serão criados novos sistemas e
métodos de trabalho que elaborarão regimes justos e nobres, que atendam as

necessidades do povo, sempre preterido, desrespeitado e oprimido através da
História.

2) É constitucionalmente viável  o liberalismo político com economia dirigida
aos interesses da maioria faminta ?

Quando  os  interesses  dos  grupos  dominantes  cederem  em  benefício  das
necessidades gerais, se poderão elaborar estudos e programas políticos liberais,

constitucionalmente voltados para atender a grande maioria que padece fome e
outras carências que podem ser diminuídas.

3) É possível o fortalecimento das instituições sociais e a reduçâo ou eliminação
dos  desajustes  através  da  revisâo  dos  sistemas  políticos,  jurídicos  e

econômicos?

Naturalmente,  havendo  uma  revisão  dos  sistemas  palíticos  -  mediante

ajustamento  dos  seus  conteúdos  às  necessidades  reais  das  massas,  em
detrimento dos interesses apaixonados do partidarismo e de suas negociações

nem sempre dignas - jurídicos -, por meio de Leis justas, que objetivem atender
as imposições do progresso, sem as falhas que, habitualmente, são detectadas,

mas,  raramente  alteradas,  porque  servem  para  conciliar as  dominações
farisaicas  de  grupos  privilegiados,  quase  nunca  alcançados  pela  Justiça  -:

econômicos - abrindo-se campo de trabalho para todos, com os conseqüentes
direitos de repouso, recreação, saúde e educação, que devem viger em todos os
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sistemas humanos dignos - ocorrerá diminuição e, a passo largo, a eliminação
dos desajustes que fazem parte dos grupamentos humanos em sociedade.

É certo que tal ocorrência somente se tornará factível, quando o homem se fizer
melhor  interiormente,  trabalhando-se  com afinco  e  estabelecendo  metas  de

engrandecimento moral mediante as quais despertará para os valores reais da
vida, e, portanto, para a solidariedade, o amor e ajustiça.

4)  Vale  a  pena  mudar  os  regimes  sócio-econômico  e  sociopolítico  do  país,
alterando o quadro de miséria, violência e exclusão social, enquanto a maioria

das  pessoas  continua  escrava  de  preconceitos,  de  individualismo  e  atitudes
egoístas?

Enquanto  não  sejam  estabelecidas  Leis  justas,  que  objetivem  combater  a
miséria  sócio-econômica  -  que decorre  do  egoísmo,  esse  grande  gerador  da

miséria moral - será impossível diminuir o sofrimento de milhões de seres que
padecem escassez quase absoluta do necessário para uma existência digna, ou

pelo menos suportável nas atuais condições de vida na Terra.

Somente,  portanto, através de uma mudança de regime sociopolítico e sócio-

econômico, é que se poderão criar condições dignificantes para o ser humano, a
fim  de  que  o  mesmo  se  liberte  da  desagregação  perversa,  conforme  vem

ocorrendo em inúmeros setores da sociedade.

Em uma cultura que se apresenta como responsável pelo desenvolvimento da

civilização não pode existir a miséria econômica; não há lugar para a presença
da fome, do desemprego, do abandono moral e social a que são relegados os

pobres,  que  estorcegam  nos  guetos  de  sofrimentos  a  que  são  atirados.

5) Para o Terceiro Milênio, não se torna cada vez mais premente falarmos de
analfabetismo político, analfabetismo espiritual, do que de analfabeto de leitura

e escrita?

Sem  dúvida,  a  ignorância  é  o  grande  inimigo  do  ser  humano.  Seja  ele

desconhecedor dos valores espirituais, que são a base de formação da vida sob
quaisquer aspectos considerada ou de outra forma de entendimento,  de que

depende para o desenvolvimento intelecto-moral,  sem o que permanece nas
faixas  mais  primárias  do  processo  de  crescimento.  Assim  sendo,  a  pior

ignorância é a que decorre do desconhecimento das Leis de Deus que regem o
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Universo, da sua realidade de Espírito imortal, dos compromissos que tem em
relação  à  vida,  ao  seu  próximo  e  a  si  mesmo.  Os  outros  são  conseqüência

inevitável desse primeiro, mais importante e mais urgente. Brutalizado, o ser
estertora  no  analfabetismo  em  relação  às  Letras  e  às  Artes,  à  beleza  e  aos

deveres.  Não  obstante,  existem  casos  em  que,  analfabeto,  no  que  tange  às
questões intelectuais, o Espírito em prova, possui ínsito o discernimento que o

auxilia  a  reparar  os  males  causados  anteriormente  e  a  crescer  nas  novas
experiências.

Conhecedor dos seus deveres e direitos espirituais, ele se socializa e adquire
capacidade política, a fim de contribuir em favor da evolução da Humanidade,

conquistando, de forma consciente, a sua cidadania.

Espírito Vianna de Carvalho

PRECES

1 - O QUE É A PRECE?

RESP.:  É  um  canal  de  comunicação  direta  com  Deus.  A  prece  é  um  ato  de

adoração.  Orar  a  Deus  é  pensar  Nele,  é  aproximar-se  Dele,  é  pôr-se  em
comunicação com Ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: "A

- LOUVAR; B - PEDIR; C - AGRADECER". É um PENSAMENTO PURO.

2 - COMO DEVEMOS ORAR PARA QUE A PRECE TENHA VALOR?

RESP.: Ao orarmos não devemos exibir-nos mas, devemos fazê-la sem afetação,
em segredo,  com simplicidade e sem muitas  palavras,  porque não será  pelo

muito falarmos que seremos ouvidos, mas pela sinceridade com que fizermos a
prece.

3 - NA SUA OPINIÃO, QUAL É O VALOR DA PRECE?

RESP.:  "Ninguém pode imaginar enquanto na Terra,  o VALOR, a extensão e a

eficácia  de uma prece,  nascida na fonte viva do sentimento".  A finalidade de
uma prece deve ser a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de

fortaleza nas lutas ásperas, porém, necessárias. Ele pode funcionar como um
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BÁLSAMO. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração, e ao fazer
alguém pagar por essa ação.

4 - COMO ENTENDER A PRECE, EM FACE DAS AFLIÇÕES?

RESP.:  A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si  só; é

necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. A prece pode
funcionar como um bálsamo. É necessário habituar-se à oração, como um canal

de comunicação direta a Deus. Mas, também é indispensável uma fé ardente no
Criador, pois, sem ela, a prece apenas sairá dos lábios e não do coração.

5 - A PRECE É AGRADÁVEL A DEUS?

RESP.: A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração porque a

intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por
mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A

prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade.
Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a

menos  que a  sua  prece represente  um  ato  de sincero  arrependimento  e  de
verdadeira humildade.

6 - QUAL É O CARÁTER DA PRECE?

RESP.:  A  prece  é  um  ato  de  adoração.  Fazer  preces  a  Deus  é  pensar  nele,

aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com Ele. Pela prece podemos fazer
três coisas: louvar, pedir e agradecer.

7 - A PRECE TORNA O HOMEM MELHOR?

RESP.: Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais

forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons Espíritos para o assistir.
É um socorro jamais recusado, quando o pedimos com sinceridade.

8  -  COMO  SE  EXPLICA  QUE  CERTAS  PESSOAS  QUE  ORAM  MUITO  SEJAM,
APESAR  DISSO,  DE  MUITO  MAU  CARÁTER,  CIUMENTAS,  INVEJOSAS,

IMPLICANTES,  CARENTES  DE  BENEVOLÊNCIA  E  DE  INDULGÊNCIA?  QUE
SEJAM ATÉ MESMO VICIOSAS?

RESP.: O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que
todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios

defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um
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estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, neste caso, mas a maneira
de aplicá-lo.

9 - PODE-SE PEDIR EFICAZMENTE A DEUS O PERDÃO DAS FALTAS?

RESP.: Deus sabe discernir o bem e o mal: a prece não oculta as faltas. Aquele

que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta.
As  boas  ações  são  a  melhor  prece,  porque  os  atos  valem  mais  do  que  as

palavras.

10 - PODE-SE ORAR UTILMENTE PELOS OUTROS?

RESP.: O Espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela
prece, atrai a ele os bons Espíritos que se associam ao bem que deseja fazer.

Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação
que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por

outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons
Espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons

pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas, ainda
nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada.

11  -  AS  PRECES  QUE  FAZEMOS  POR  NÓS  MESMOS  PODEM  MODIFICAR  A
NATUREZA DAS NOSSAS PROVAS E DESVIAR-LHES O CURSO?

RESP.: Vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas
até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os

bons Espíritos, que vos dão a força de as suportar com coragem. Então elas vos
parecem menos duras. Já o dissemos: a prece nunca é inútil, quando bem feita,

porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te
ajudará; tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da Natureza ao

sabor de cada um, porque aquilo que é grande mal,  do vosso ponto de vista
mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem

geral do Universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, por
sua imprevidência ou por suas faltas. ELE É PUNIDO PELO QUE PECOU.  Não

obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais.
Pensais que Deus não vos ouviu,  porque não fez um milagre em vosso favor,

quando entretanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito
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do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ele vos suscita o pensamento
necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço.

12 - É ÚTIL ORAR PELOS MORTOS E PELOS ESPÍRITOS SOFREDORES? E NESTE
CASO, COMO PODEM AS NOSSAS PRECES LHES PROPORCIONAR CONSOLO E

ABREVIAR OS SOFRIMENTOS? TÊM ELAS O PODER DE FAZER DOBRAR-SE A
JUSTIÇA DE DEUS?

RESP.: A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma
pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que

se  lhe  dá  e  porque  o  infeliz  é  sempre  consolado,  quando  encontra  almas
caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se

o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar
feliz.  É  nesse  sentido  que  se  pode  abreviar  a  sua  pena,  se  do  seu  lado  ele

contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece,
atrai  para  o  Espírito  sofredor  os  Espíritos  melhores  que  vêm  esclarecê-lo,

consolá-lo e dar-lhe esperanças, Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso
vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam.

13 -  QUE PENSAR DA OPINIÃO QUE REJEITA A PRECE PELOS MORTOS, POR
NÃO ESTAR PRESCRITA NOS EVANGELHOS?

RESP.: O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação
implica  também  a  de  empregar  todos  os  meios  possíveis  de  testemunhar

afeição aos outros, sem entrar, entretanto, em nenhum detalhe sobre a maneira
de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a

justiça, que é inerente a Ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos
verdade que a prece que Lhe dirigis, em favor daquele que vos inspira afeição, é

para este testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para
aliviar  os  seus  sofrimentos  e  o  consolar.  Desde  que  ele  revele  o  mais  leve

arrependimento, e somente então, será socorrido; mas isso não o deixará jamais
esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de

que essa intercessão lhe foi útil.  Disso resulta necessariamente,  de sua parte,
um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de

piedade.  Dessa  maneira,  o  amor  recomendado  aos  homens  pelo  Cristo
desenvolveu-se e aumentou entre eles, e ambos obedeceram à lei de amor e de

união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim
do Espírito.
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14 - PODEMOS ORAR AOS ESPÍRITOS?

RESP.: Podemos orar aos bons Espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e

os  executores  de  seus  desígnios,  mas  o  seu  poder  está  na  razão  da  sua
superioridade  e  decorre  sempre  do  Senhor  de  todas  as  coisas,  sem  cuja

permissão nada se faz; eis porque as preces que lhes dirigimos só são eficazes
se forem agradáveis a Deus.

15  -  SE  É  JUSTO  ESPERARMOS  NO  DECURSO  DO  NOSSO  ROTEIRO  DE
PROVAÇÕES  NA  TERRA,  POR  DETERMINADAS  DORES,  DEVEMOS  SEMPRE

CULTIVAR A PRECE?

RESP.:  A  lei  das  provas  é  uma  das  maiores  instituições  universais  para  a

distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso aceitando todas
as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores

e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada
Espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo,

como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração
como  o  alimento  indispensável  que  se  prepara,  de  modo  a  satisfazer  à

necessidade  própria,  na  jornada  longa  e  difícil,  porquanto  a  oração  sincera
estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro

das provações mais escabrosas e mais rudes.

 

PRINCÍPIO
VITAL

1 - O QUE É PRINCÍPIO VITAL?

RESP.: O fluido universal penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que
reside o PRINCÍPIO VITAL que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada

globo, conforme a condição deste princípio que, em estado latente se conserva
adormecido, onde a voz de um ser não o chamar. Assim é exato dizer-se "Deus

há criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar".

2 - COMO AGEM OS ESPÍRITOS SOBRE OS FLUIDOS?

RESP.: Os Espíritos, por meio do pensamento e da vontade, agem sobre fluidos
determinando  esta  ou  aquela  função,  combinando  ou  dispersando.  Atuando

sobre os  fluidos,  dão-lhe formas,  cores,  mudam suas propriedades químicas,
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etc...  produzem  assim,  aparências,  roupas,  objetos  que  desejam.  Com  a
desencarnação, o Espírito que continuar com os seu pensamento concentrado

na vida material que tivera, sente-se ainda vivo", criando para si um ambiente
fluidico denso fazendo-o sofrer; daí a necessidade da renovação constante pelo

estudo e prática do bem.

3 - DEFINA O QUE SÃO SERES INORGÂNICOS E ORGÂNICOS?

RESP.:  SERES INORGÂNICOS:  são todos aqueles  que não possuem vitalidade,
nem movimentos próprios sendo formados apenas pela agregação da matéria:

os  minerais,  a  água,  o  ar,  etc...
SERES ORGÂNICOS: são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade

íntima que lhes dá a vida: nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Possuem
o Princípio Vital.

4  -  QUAL  O  MECANISMO  DE  INTERAÇÃO  ENTRE  O  PRINCÍPIO  VITAL  E  A
MATÉRIA?

RESP.: É a força motriz dos corpos orgânicos. É um dos elementos necessários à
constituição  do  Universo,  mas tem  a  sua  fonte  nas  modificações  da  matéria

universal. Tomando como exemplo a fórmula: ca+h+ni = tem-se como resultado
uma  substância  inorgânica  qualquer.  Mas  se  essa  fórmula  tiver  condições

adequadas  para  assimilar  o  princípio  vital,  haverá  uma  modificação  na  sua
estrutura  molecular  resultando  ao  invés  de  uma  molécula  mineral,  o

surgimento de uma célula de matéria orgânica.

5 -  QUAL A CAUSA DA MORTE:  A EXAUSTÃO DO CORPO OU A PARTIDA DO

ESPÍRITO?

RESP.: A causa da morte nos seres orgânicos é a exaustão dos órgãos.

6 - É A MESMA A FORÇA QUE UNE OS ELEMENTOS MATERIAIS NOS CORPOS
ORGÂNICOS E INORGÂNICOS?

RESP.: Sim, a Lei de Atração é a mesma para todos.

7  -  HÁ  DIFERENÇA  ENTRE  A  MATÉRIA  DOS  CORPOS  ORGÂNICOS E  A  DOS

INORGÂNICOS?

RESP.: É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada.

8 - QUAL A CAUSA DA ANIMALIZAÇÃO DA MATÉRIA?
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RESP.: Sua união com o PRINCÍPIO VITAL.

9  -  O  PRINCÍPIO  VITAL  É  PROPRIEDADE  DE  UM  AGENTE  ESPECIAL,  OU

APENAS DA MATÉRIA ORGANIZADA; NUMA PALAVRA, É UM EFEITO OU UMA
CAUSA?

RESP.: É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente
sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a

matéria  não  pode  viver  sem ele.  É  ele  que  dá  vida  a  todos  os  seres  que  o
absorvem e assimilam.

10  -  VIMOS  QUE  O  ESPÍRITO  E  A  MATÉRIA  SÃO  DOIS  ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO UNIVERSO. O PRINCÍPIO VITAL FORMARÁ UM TERCEIRO?

RESP.: É um dos elementos necessários à constituição do Universo, mas tem a
sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento, para vós, como

o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, são elementos primitivos, pois todos
procedem de um mesmo princípio.

11 - PARECE RESULTAR DAÍ QUE A VITALIDADE NÃO TEM COMO PRINCÍPIO
UM  AGENTE  PRIMITIVO  DISTINTO,  SENDO  ANTES  UMA  PROPRIEDADE

ESPECIAL  DA  MATÉRIA  UNIVERSAL,  DEVIDA  A  CERTAS  MODIFICAÇÕES
DESTA?

RESP.: É essa a consequência do que dissemos.

12 - O PRINCÍPIO VITAL RESIDE NUM DOS CORPOS QUE CONHECEMOS?

RESP.: Ele tem como fonte o fluido universal; é o que chamais fluido magnético
ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário,  o lime entre o espírito e a

matéria.

13 - O PRINCÍPIO VITAL É O MESMO PARA TODOS OS SERES ORGÂNICOS?

RESP.:  Sim,  modificado segundo as  espécies.  É  eleque  lhes  dá  movimento  e
atividade e os distingue da matéria inerte: pois o movimento da matéria não é a

vida; ela recebe esse movimento, não o produz.

14 -  A VITALIDADE É UM ATRIBUTO PERMANENTE DO AGENTE VITAL,  OU

SOMENTE SE DESENVOLVE COM O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS?
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RESP.:  Desenvolve-se  com  o  corpo.  Não  dissemos  que  esse  agente,  sem  a
matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida.

15 - PODEMOS DIZER QUE A VITALIDADE PERMANECE LATENTE, QUANDO O
AGENTE VITAL AINDA NÃO SE UNIU AO CORPO?

RESP.:  Sim,  é  isso.
O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo, impulsionado pela

atividade íntima ou princípio vital, que neles existe. O princípio vital é a força
motriz dos corpos orgânicos.

PROGRESSÃO DOS

ESPÍRITOS
1  -  OS  ESPÍRITOS  SÃO  TODOS  IGUAIS,  OU  EXISTE  ENTRE  ELES  UMA
HIERARQUIA?

RESP.: São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que se tenham
chegado.

2 - HÁ UM NÚMERO DETERMINADO DE ORDENS OU DE GRAUS DE PERFEIÇÃO
ENTRE OS ESPÍRITOS?

RESP.: É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma de linha
de demarcação, traçada como barreira, de maneira que se pode multiplicar ou

restringir as divisões, à vontade. Não obstante, se conserarmos os caracteres
gerais,  poderemos  reduzí-las  a  três  ordens  principais.  Na  primeira  ordem,

podemos  colocar  os  que  já  chegaram  à  perfeição:  os  Espíritos  puros.  Na
segunda, estão os que chegaram ao meio da escala: o desejo do bem é a sua

preocupação. Na terceira,  os que estão ainda na base da escala:  os Espíritos
imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más

paixões que lhes retardam o desenvolvimento.

3 - OS ESPÍRITOS DE SEGUNDA ORDEM SÓ TEM O DESEJO DO BEM, OU TERÃO

TAMBÉM O PODER DE O FAZER?

RESP.: Eles têm esse poder, de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem

a ciência; outros a sabedoria e a bondade. Todos entretanto, ainda têm provas a
sofrer.
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4 - OS ESPÍRITOS DA TERCEIRA ORDEM SÃO TODOS ESSENCIALMENTE MAUS?

RESP.: Não; uns não fazem bem nem mal, outros, ao contrário, se comprazem no

mal  e  ficam  satisfeitos  quando  encontram  ocasião  de  praticá-lo.  Há  ainda
Espíritos  levianos  ou  estouvados,  mais  travessos  do  que  malignos,  que  se

comprazem  mais  na  malícia  do  que  na  maldade,  encontrando  prazer  em
mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem.

5 - OS ESPÍRITOS SÃO BONS OU MAUS POR NATUREZA, OU SÃO ELES MESMOS
QUE PROCURAM MELHORAR-SE?

RESP.:  Os  Espíritos  mesmos  se  melhoram;  melhorando-se,  passam  de  uma
ordem inferior para uma superior.

6 - UNS ESPÍRITOS FORAM CRIADOS BONS E OUTROS MAUS?

RESP.:  Deus  criou  todos  os  Espíritos  simples  e  ignorantes,  ou  seja,  sem

conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e
progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade, e para

os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão
nessa perfeição. Os Espíritos adquirem o conhecimento passado pelas provas

que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais
prontamente ao seu destino; outros não conseguem sofrê-las sem lamentação, e

assim permanecem,  por  sua culpa,  distanciados da  perfeição e  da felicidade
prometida.

7  -  SEGUNDO  ISTO,  OS  ESPÍRITOS,  NA  SUA  ORIGEM,  SE  ASSEMELHAM  A
CRIANÇAS,  IGNORANTES E SEM  EXPERIÊNCIA,  MAS QUE  VÃO ADQUIRINDO

POUCO A POUCO OS CONHECIMENTOS QUE LHES FALTAM,AO PERCORRER AS
DIFERENTES FASES DA VIDA?

RESP.:  Sim,  a  comparação  é  justa;  a  criança  rebelde  permanece  ignorante  e
imperfeita;  seu menor ou  maior aproveitamento  depende da sua docilidade.

Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos Espíritos se estende ao infinito.

8 - HÁ ESPÍRITOS QUE FICARÃO PERPETUAMENTE NAS CLASSES INFERIORES?

RESP.: Não; todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque,
como  já  dissemos  uma  vez,  um  pai  justo  e  misericordioso  não  pode  banir
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eternamente seus filhos.  Querias  que Deus, tão grande,  tão justo e tão bom,
fosse pior que vós mesmos?

9 - DEPENDE DOS ESPÍRITOS APRESSAR O SEU AVANÇO PARA A PERFEIÇÃO?

RESP.:  Certamente.  Eles  chegam mais ou menos rapidamente,  segundo o seu

desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui
mais depressa que uma rebelde?

10 - OS ESPÍRITOS PODEM DEGENERAR?

RESP.: Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição.

Quando  o  Espírito  conclui  uma  prova,  adquiriu  conhecimento  e  não  mais  o
perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar.

11  -  DEUS  PODE  LIVRAR  OS ESPÍRITOS DAS  PROVAS  QUE  DEVEM  SOFRER
PARA CHEGAR À PRIMEIRA ORDEM?

RESP.:  Se eles  tivessem sido criados perfeitos,  não teriam merecimento para
gozar dos  benefícios  dessa perfeição.  Onde estaria  o mérito,  sem a luta? De

outro  lado,  a  desigualdade  existente  entre  eles  é  necessária  à  sua
personalidade;  e  a  missão  que  lhes  cabe,  nos  diferentes  graus,  está  nos

desígnios da Providência, com vistas à harmonia do Universo.

12 - TODOS OS ESPÍRITOS PASSAM PELA FIEIRA DO MAL, PARA CHEGAR AO

BEM?

RESP.: Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância.

13 - POR QUE ALGUNS ESPÍRITOS SEGUIRAM O CAMINHO DO BEM E OUTROS
O DO MAL?

RESP.: Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou Espíritos maus; criou-os
simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal; os que

são maus, assim se tornaram por sua vontade.

14 - COMO PODEM OS ESPÍRITOS, EM SUA ORIGEM,QUANDO AINDA NÃO TÊM

A CONSCIÊNCIA DE SI MESMOS, TER A LIBERDADE DE ESCOLHER ENTRE O
BEM E O MAL? HÁ NELES UM PRINCÍPIO,UMA TENDÊNCIA QUALQUER QUE OS

LEVE MAIS PARA UM LADO QUE PARA OUTRO?
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RESP.:  O  livre-arbítrio  se  desenvolve  à  medida  que  o  Espírito  adquire
consciência de si mesmo. Não haveria liberdade, se a escolha fosse provocada

por uma causa estranha à vontade do Espírito. A causa não está nele, mas no
exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade.

Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original: uns cederam à
tentação e outros resistiram.

15 - DE ONDE VÊM AS INFLUÊNCIAS QUE SE EXERCEM SOBRE ELE?

RESP.: Dos Espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo,  e que

ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de
Satanás.

16 - ESTA INFLUÊNCIA SÓ SE EXERCE SOBRE O ESPÍRITO NA SUA ORIGEM?

RESP.: Segue-o na vida do Espírito, até que ele tenha de tal maneira adqurido o

domínio de si mesmo, que os maus desistam de obsidiá-lo.

17  -  POR  QUE  DEUS  PERMITIU  QUE  OS  ESPÍRITOS  PUDESSEM  SEGUIR  O

CAMINHO DO MAL?

RESP.: Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os

seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: A sabedoria de Deus se encontra na
liberdade de escolha que concede a  cada um,  porque assim cada um tem o

mérito de suas obras.

18 - HAVENDO ESPÍRITOS QUE, DESDE O PRINCÍPIO, SEGUEM O CAMINHO DO

BEM ABSOLUTO, E OUTROS, O DO MAL ABSOLUTO, HAVERÁ GRADAÇÕES, SEM
DÚVIDA, ENTRE ESSES DOIS EXTREMOS?

RESP.: Sim, por certo, e constituem a grande maioria.

19 - OS ESPÍRITOS QUE SEGUIRAM O CAMINHO DO MAL PODERÃO CHEGAR

AO MESMO GRAU DE SUPERIORIDADE QUE OS OUTROS?

RESP.: Sim, mas a eternidades serão mais longas para eles.

20 - OS ESPÍRITOS QUE CHEGAM AO SUPREMO GRAU, DEPOIS DE PASSAREM
PELO MAL, TÊM MENOS MÉRITO QUE OS OUTROS, AOS OLHOS DE DEUS?
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RESP.: Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar, e ama a todos do
mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram; antes, não eram

mais que simples Espíritos.

21  -  OS  ESPÍRITOS  SÃO  CRIADOS  IGUAIS  QUANTO  ÀS  FACULDADES

INTELECTUAIS?

RESP.: São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é necessário que o

livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em
inteligência como em moralidade.

PROVAS

1  -  NO  ESTADO  ERRANTE,  ANTES  DE  NOVA  EXISTÊNCIA  CORPÓREA,  O

ESPÍRITO  TEM  CONSCIÊNCIA  E  PREVISÃO  DO  QUE  LHE  VAI  ACONTECER
DURANTE A VIDA?

RESP.: Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer; nisto consiste o
seu livre-arbítrio.

2 - NÃO É DEUS QUEM LHE IMPÕE AS TRIBULAÇÕES DA VIDA, COMO CASTIGO?

RESP.:  Nada  acontece  sem  a  permissão  de  Deus,  porque  foi  Ele  quem

estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele
fez tal lei em vez de outra! Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe

toda  a  responsabilidade  dos  seus  atos  e  das  suas  consequências;  nada  lhe
estorva o futuro; o caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se

sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para
ele,  pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito.  É

necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do
homem. Se um perigo vos ameaça,  não fostes  vós que o criastes,  mas Deus;

tivestes,  porém, a  vontade de vos expordes a  ele,  porque o consideraste  um
meio de adiantamento; e Deus o permitiu.

3 - SE O ESPÍRITO ESCOLHE O GÊNERO DE PROVAS QUE DEVE SOFRER, TODAS
AS TRIBULAÇÕES DA VIDA FORAM PREVISTAS E ESCOLHIDAS POR NÓS?

RESP.:  Todas,  não  é  bem o termo,  pois  não se  pode dizer  que escolhestes  e
previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolheste
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o  gênero  de  provas;  os  detalhes  são  consequências  da  posição  escolhida,  e
frequentemente  de  vossas  próprias  ações.  Se  o  espírito  quis  nascer  entre

malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia
cada um dos atos que praticaria; esses atos são produtos de sua vontade ou do

seu livre-arbítrio. O Espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar
por esse gênero de lutas;  e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá

encontrar; mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes
nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos,

que influem no destino, estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios,
sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não

sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se
ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito,

como vulgarmente se diz.

4 - COMO O ESPÍRITO PODE QUERER NASCER ENTRE GENTE DE MÁ VIDA?

RESP.: É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida.
Pois  bem:  o  semelhante  atrai  semelhante,  e  para  lutar  contra  o  instinto  do

banditismo é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie.

5  -  SE  NÃO  HOUVESSE  GENTE  DE  MÁ  VIDA  NA  TERRA,  O  ESPÍRITO  NÃO

PODERIA ENCONTRAR NELA O MEIO NECESSÁRIO A CERTAS PROVAS?

RESP.: E deveríamos lamentar isso? É o que acontece nos mundos superiores,

onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem bons Espíritos. Fazei
que o mesmo aconteça, bem logo, em vossa Terra.

6 - O ESPÍRITO, NAS PROVAS QUE DEVE SOFRER PARA CHEGAR À PERFEIÇÃO,
TERÁ  DE  EXPERIMENTAR  TODOS  OS  GÊNEROS  DE  TENTAÇÕES?  DEVERÁ

PASSAR  POR  TODAS  AS  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  POSSAM  PROVOCAR-LHE  O
ORGULHO, O CIÚME, A AVAREZA, A SENSUALIDADE, ETC..?

RESP.: Certamente que não, pois sabeis que há os que tomam, desde o princípio,
um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo

mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um Espírito pode pedir riqueza
e esta lhe ser dada; então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou

pródigo,  egoísta  ou  generoso,  ou  ainda  entregar-se  a  todos  os  prazeres  da
sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia cair forçosamente em todas

essas tendências.
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7 - COMO PODE O ESPÍRITO, QUE EM SUA ORIGEM É SIMPLES, IGNORANTE E
SEM  EXPERIÊNCIA,  ESCOLHER  UMA  EXISTÊNCIA  COM  CONHECIMENTO  DE

CAUSA E SER RESPONSÁVEL PELA SUA ESCOLHA?

RESP.: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir,

como fazes  com uma criança desde o berço.  Mas deixa-lhe pouco a  pouco a
liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É então

que ele muitas vezes se extravia,  tomando o mau caminho, por não ouvir os
conselhos dos bons Espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem.

8  -  QUANDO  O  ESPÍRITO  GOZA  DO  SEU  LIVRE-ARBÍTRIO,  A  ESCOLHA  DA
EXISTÊNCIA  CORPÓREA  DEPENDE  SEMPRE  EXCLUSIVAMENTE  DA  SUA

VONTADE, OU ESSA EXISTÊNCIA PODE LHE SER IMPOSTA PELA VONTADE DE
DEUS, COMO EXPIAÇÃO?

RESP.:  Deus  sabe  esperar:  não  precipita  a  expiação.  Entretanto,  pode  impor
certa  existência  a  um  Espírito,  quando  este,  por  sua  inferioridade  ou  má

vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, e quando
vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento, e

ao mesmo tempo servir-lhe de expiação.

9 - O ESPÍRITO FAZ A SUA ESCOLHA IMEDIATAMENTE APÓS A MORTE?

RESP.: Não, pois muitos crêem na eternidade das penas, e como já vos foi dito,
isso é um castigo.

10 - O QUE ORIENTA O ESPÍRITO NA ESCOLHA DAS PROVAS?

RESP.: Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de

suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida
de  misérias  e  privações,  para  tentar  suportá-la  com  coragem;  outros,

experimentar  as  tentações  da  fortuna  e  do  poder,  bem  mais  perigosas  pelo
abuso  e  o  mau  emprego  que  lhes  pode  dar  e  pelas  más  paixões  que

desenvolvem;  outros,  enfim,  querem  ser  provados  nas  lutas  que  terão  de
sustentar no contato com o vício.

11  -  SE  ALGUNS  ESPÍRITOS  ESCOLHEM  O  CONTATO  COM  O  VÍCIO,  COMO
PROVA, HÁ OS QUE O ESCOLHEM POR SIMPATIA E PELO DESEJO DE VIVER

NUM MEIO ADEQUADO AOS SEUS GOSTOS, OU PARA PODEREM ENTREGAR-SE
LIVREMENTE ÀS SUAS INCLINAÇÕES MATERIAIS?
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RESP.:  Há,  por  certo,  mas  só  entre  aqueles  cujo  senso moral  é  ainda  pouco
desenvolvido;  a  prova decorre  disso,  e  eles  a  sofrem por tempo mais  longo.

Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para
eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes

parecerá  eterno.  Deus  poderá  deixá-los  nesse  estado  até  que  eles  tenham
comprendido  suas  faltas,  pedindo por  si  mesmos  o  meio  de  resgatá-las  em

provas proveitosas.

12 - NÃO PARECE NATURAL QUE OS ESPÍRITOS ESCOLHAM AS PROVAS MENOS

PENOSAS?

RESP.: Para vós, sim; para o Espírito, não. Quando ele está liberto da matéria,

cessa a ilusão, e a sua maneira de pensar é diferente.

13  -  O  ESPÍRITO  PODERIA  FAZER  A  SUA  ESCOLHA  DURANTE  A  VIDA

CORPORAL?

RESP.: Seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Mas, no estado

de Espírito, frequentemente vê as coisas de maneira bem diversa. É o Espírito
quem faz  a  escolha.  Mas,  ainda  assim,  ele  pode fazê-la  nesta  vida  material,

porque o Espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria.

14 -  MUITAS PESSOAS DESEJAM  GRANDEZAS E RIQUEZAS,  MAS NÃO COMO

EXPIAÇÃO NEM COMO PROVA?

RESP.: Sem dúvida; a matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o Espírito a

deseja para conhecer-lhe as vicissitudes.

15 - ATÉ QUE CHEGUE AO ESTADO DE PERFEITA PUREZA, O ESPÍRITO TEM DE

PASSAR CONSTANTEMENTE POR PROVAS?

RESP.: Sim, mas elas não são como a entendeis. Chamais provas às tribulações

materiais; ora, o Espírito, chegado a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não
tem mais nada a sofrer. Mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar,

e  que  não  são  penosos  para  ele,  a  não  ser  os  de  ajudar  os  outros  a  se
aperfeiçoarem.

16  -  O  ESPÍRITO  PODE  ENGANAR-SE  QUANTO À  EFICÁCIA  DA  PROVA  QUE
ESCOLHER?
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RESP.: Pode escolher uma que esteja acima das suas forças, e então sucumbe.
Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de

vida ociosa e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos Espíritos, percebe
que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido.

17 - A QUE SE DEVEM AS VOCAÇÕES DE CERTAS PESSOAS E SUA VONTADE DE
SEGUIR UMA CARREIRA EM VEZ DE OUTRA?

RESP.: Parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Não é a
consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o

progresso realizado numa existência anterior.

18  -  QUANDO  O  ESPÍRITO  ESTUDA,  NA  ERRATICIDADE,  AS  DIVERSAS

CONDIÇÕES EM QUE PODERÁ PROGREDIR, COMO JULGA PODER FAZÊ-LO, SE
NASCER ENTRE CANIBAIS?

RESP.: Não são os Espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os
Espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores.

19 - OS ESPÍRITOS PROCEDENTES DUM MUNDO INFERIOR À TERRA, OU DUM
MUNDO MUITO ATRASADO, COMO OS CANIBAIS, PODERIAM NASCER ENTRE

OS POVOS CIVILIZADOS?

RESP.: Sim, há os que se extraviam, ao quererem subir muito alto; mas ficam

deslocados entre vós,  porque têm hábitos e instintos que se chocam com os
vossos.

20  -  UM  HOMEM  PERTENCENTE  A  UMA  RAÇA  CIVILIZADA  PODERIA,  POR
EXPIAÇÃO, REENCARNAR-SE NUMA RAÇA SELVAGEM?

RESP.: Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido
duro para os seus escravos, poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos

que  inflingiu  a  outros.  Aquele  que  mandou  numa  época,  pode,  em  outra
existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação,

se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom Espírito pode, para
os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então se

trata de uma missão.

21 - QUAL A DIFERENÇA ENTRE PROVAÇÃO E EXPIAÇÃO?
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RESP.:  A  provação  é  a  luta  que  ensina  ao  discípulo  rebelde  e  preguiçoso  a
estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao

malfeitor que comete um crime.

22 - A LEI DA PROVA E DA E EXPIAÇÃO É INFLEXÍVEL?

RESP.:  Os  tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos,  por vezes não
comutam  as  penas  e  não  beneficiam  os  delinquentes  com  o  "sursis"?  A

inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme
a  conduta  do  Espírito  encarnado,  pode  dispensar  na  lei,  em  benefício  do

homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que
cobre a multidão dos pecados.

23 - COMO SE VERIFICA A QUEDA DO ESPÍRITO?

RESP.: Conquistada a consciência e os valores racionais todos os Espíritos são

investidos  de  uma  responsabilidade,  dentro  das  suas  responsabilidades  de
ação;  porém,  são  raros  os  que  praticam  seus  legítimos  deveres  morais,

aumentando  os  seus  direitos  divinos  no  patrimônio  universal.
Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos

básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do
Criador,  caindo pelo orgulho e  pela  vaidade,  pela  ambição ou  pelo  egoísmo,

quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências
penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência.

24 - A QUEDA DO ESPÍRITO SOMENTE SE VERIFICA NA TERRA?

RESP.: A Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer, e, nas

esferas  mais  variadas,  a  alma  pode  cair,  em  sua  rota  evolutiva,  porquanto
precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus,

superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível e não na carne
que se apodrecerá com o tempo.

25 - COMO SE PROCESSA A PROVAÇÃO COLETIVA?

RESP.: Na provação coletiva verifica-se a convocação dos Espíritos encarnados,

participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro.
O  mecanismo  da  justiça,  na  lei  das  compensações  funciona  então

espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas
na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão por que, muitas vezes,
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intitulais  "doloroso  acaso"  às  circunstâncias  que  reúnem  as  criaturas  mais
díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as

mais variadas mutilações, no quadro dos seus compromissos individuais.

26 - A INCREDULIDADE É UMA PROVAÇÃO?

RESP.: O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de
palavras dos cérebros desesperados, nas teorias do mundo, porque, no íntimo,

todos os Espíritos se idenficam com a idéia de Deus e da sobrevivência do ser,
que lhes é inata. Essa idéia superior pairará acima de todos os negativismos e

sairá  vitoriosa de todos os  decretos  de força que se  organizem nos Estados
terrenos porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas.

27 - SOMENTE SE RECEBE A OFENSA A QUE SE FEZ JUS NO CUMPRIMENTO
DAS  PROVAS?  E  CONSIDERANDO  A  INTENSIDADE  DESSA  OU  DAQUELA

PROVAÇÃO,  PODERÁ  ALGUÉM  REENCARNAR  FADADO  AO  SUICÍDIO  E  AO
CRIME?

RESP.: Receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas
ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. No capítulo da ofensa,

quando  a  recebemos  de  alguém  que  se  encontra  dentro  do  nosso  nível  de
compreensão  e  do  plano  evolutivo,  é  certo  que  se  trata  de  provação  bem

amarga,  indispensável  ao  nosso  processo  de  regeneração  própria.
Existem, porém, no mundo, as pedradas da ignorância e da má fé, partidas dos

sentimentos inferiores,  e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de
modo  a  não recebê-las  com  sensibilidade  doentia,  mas  com  o  próposito  de

trabalho e  esforço  próprio,  conhecendo  que  as  mesmas  fazem parte  do  seu
plano de vida temporária,  onde veio para se educar,  colaborando ao mesmo

tempo  na  educação  de  seus  semelhantes.
Relativamente ao suicídio é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e

do  bem,  de  todos  os  planos  da  vida,  e  devemos  reconhecer  que,  se  muitos
Espíritos  reencarnam  com  a  prova  das  tentações  ao  suicídio  e  ao  crime,  é

porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu
curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem conhecimento

e  superioridade  na  matéria. 
Muitas  almas  efetuam  a  repetição  de  um  mesmo  esforço  e,  por  vezes,

sucumbem  na  luta,  sem  perceberem  a  necessidade  de  vigilância  sem  que
possamos,  de  modo  algum,  imputar  a  Deus  o  fracasso  de  suas  esperanças,
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porque  a  Providência  Divina  concede  a  todos  os  seres  as  mesmas
oportunidades de trabalho e de habilitação.

28  -  NAS  LEIS  DA  FRATERNIDADE,  COMO  RECONHECER  NA  TERRA,  O
ESPÍRITO EM MISSÃO?

RESP.:  Precisamos  considerar  que  o  Espírito  em  missão  experimenta,
igualmente,  as  suas  provas  no  trabalho  a  realizar,  com  a  diferença  de

permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos, pela condição
de  superioridade  espiritual.  Podereis,  todavia,  identificar  a  missão  da  alma

pelos atos e palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a
cumprir,  porque  um  emissário  de  amor  deixa  em  todos  os  seus  passos  o

luminoso selo do bem.

29 - Qual deve ser a nossa atitude perante as provas da vida?

RESP.: Diante das provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a
refletir, para auxiliar, melhorar, amparar e servir aqueles que nos cercam.

30 - Quais as relações entre presente, o passado e o futuro?

RESP.:  Todos  estamos no presente,  com o ensejo  de construir  o  futuro,  mas

envolvidos nas consequências do passado que nos é próprio. Isso porque tudo
aquilo que a criatura semeie, isso mesmo colherá.

REENCARNAÇÃO E

EVOLUÇÃO DOS
ESPÍRITOS

1  -  EM  QUE  PASSAGENS  DO  EVANGELHO  PODEMOS  TER  A  PROVA  DA

REENCARNAÇÃO?

RESP.: Quando ele afirma que Elias (era) foi uma encarnação anterior de João, o

Batista. A lição de Nicodemos também é lembrada por todos nós. É necessário
renascer de novo, Jesus lhe falou.

2 - COMO SE DÁ A EVOLUÇÃO DO ESPÍRITO?

RESP.:  Deus,  a  ninguém  dispensou  do  trabalho  para  progredir.  Os  Espíritos

adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe.
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3 - 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 ENTERNDER?

RESP.: É evidente.

4 - QUAL É A FINALIDADE DA REENCARNAÇÃO?

RESP.:  Expiação,  melhoramento  progressivo  da  humanidade.  Sem  isto,  onde

estaria a justiça?

5 - O NÚMERO DAS EXISTÊNCIAS CORPÓREAS É LIMITADO, OU O ESPÍRITO SE

REENCARNA PERPETUAMENTE?

RESP.: 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.

6 - O NÚMERO DE ENCARNAÇÕES É O MESMO PARA TODOS OS ESPÍRITOS?

RESP.:  Não.  Aquele  que  avança  rapidadmente  poupa-se  das  provas.  Não

obstante,  as  encarnações sucessivas  são sempre muito numerosas,  porque o
progresso é quase infinito.

7  -  EM  QUE  SE  TRANSFORMA  O  ESPÍRITO,  DEPOIS  DA  SUA  ÚLTIMA
ENCARNAÇÃO?

RESP.: Espírito bem-aventurado; um Espírito puro.

8 - SOBRE O QUE SE FUNDA O DOGMA DA REENCARNAÇÃO?

RESP.: 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  o  homens  egoístas  é  que  se  encontram  a
iniquidade o ódio implacável e os castigos sem perdão.

9 - NOSSAS DIFERENTES EXISTÊNCIAS CORPÓREAS SE PASSAM NA TERRA?

RESP.: Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras e

nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição.
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10 - A CADA NOVA EXISTÊNCIA CORPÓREA A ALMA PASSA DE UM MUNDO A
OUTRO, OU PODE VIVER MUITAS VIDAS NUM MESMO GLOBO?

RESP.:  Pode reviver muitas  vezes num mesmo globo,  se não estiver bastante
adiantada para passar a um mundo superior.

11 - PODEMOS ENTÃO REAPARECER MUITAS VEZES NA TERRA?

RESP.: Certamente.

12 - PODEMOS VOLTAR A ELA, DEPOIS DE TER VIVIDO EM OUTROS MUNDOS?

RESP.: Seguramente; podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra.

13 - É UMA NECESSIDADE REVIVER NA TERRA?

RESP.: Não. Mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja

melhor, e que pode mesmo ser pior.

14 - HÁ VANTAGEM EM VOLTAR A VIVER NA TERRA?

RESP.: Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois
então se progride, com em qualquer outro mundo.

15 - NÃO SERIA MELHOR CONTINUAR COMO ESPÍRITO?

RESP.: Não, não! Ficar-se-ia estacionário, e o que se quer é avançar para Deus.

16  -  OS  ESPÍRITOS,  DEPOIS  DE  SE  HAVEREM  ENCARNADO  EM  OUTROS
MUNDOS, PODEM ENCARNAR-SE NESTE, SEM JAMAIS TEREM PASSADO POR

AQUI?

RESP.: Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários: o que

não se faz num, pode fazer-se noutro.

17 - ASSIM, EXISTEM HOMENS QUE ESTÃO NA TERRA PELA PRIMEIRA VEZ?

RESP.: Há muitos, e em diversos grau.

18 - PODE-SE RECONHECE, POR UM SINAL QUALQUER, QUANDO UM ESPÍRITO

SE ENCONTRA PELA PRIMEIRA VEZ?

RESP.: Isso não teria nenhuma utilidade.
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19  -  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?

RESP.: Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau, e onde

o Espíritos nada aprenderiam de novo.

20 -  COMO ENTÃO EXPLICAR A PLURALIDADE DE SUAS EXISTÊNCIAS NUM

MESMO GLOBO?

RESP.:  Eles  podem  ali  se  encontrar,  de  cada  vez,  em  posições  bastante

diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência.

21  -  OS  ESPÍRITOS  PODEM  RENASCER  CORPORALMENTE  NUM  MUNDO

RELATIVAMENTE INFERIOR AQUELE EM QUE JÁ VIVERAM?

RESP.: 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.

22 -  ISSO NÃO PODE  TAMBÉM  ACONTECER COMO EXPIAÇÃO,  E DEUS NÃO
PODE ENVIAR OS ESPÍRITOS REBELDES A MUNDOS INFERIORES?

RESP.: 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.

23 - QUAIS SÃO OS QUE DEVEM RECOMEÇAR A MESMA EXISTÊNCIA?

RESP.: Os que faliram em sua missão ou em suas provas.

24 - OS SERES QUE HABITAM CADA MUNDO ESTÃO TODOS NO MESMO GRAU

DE PERFEIÇÃO?

RESP.: Não. É como na Terra: há os mais e menos adiantados.

25  -  AO  PASSAR  DESTE  MUNDO  PARA  OUTRO,  O  ESPÍRITO  CONSERVA  A
INTELIGÊNCIA QUE TINHA AQUI?

RESP.: Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor
dos  mesmo meios  para manifestá-la.  Isso  dependeda  sua  superioridadee  do

estado do corpo que adquirir.
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26  -  OS  SERES  QUE  HABITAM  OS  DIFERENTES  MUNDOS  TÊM  CORPOS
SEMELHANTES AOS NOSSOS?

RESP.: 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 purezaa 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.

27  -  PODEMOS CONHECER EXATAMENTE  O  ESTADO  FÍSICO  E  MORAL  DOS
DIFERENTES MUNDOS?

RESP.: Nós, Espíritos, não podemos responder senão na medidado 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.

28 -  PASSANDO DE  UM UNDO PARA OUTRO,  O ESPÍRITO PASSA  POR NOVA

INFÂNCIA?

RESP.: A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre

tão ingênua como entre vós.

29 - O ESPÍRITO PODE ESCOLHER O NOVO MUNDO EM QUE VAI HABITAR?

RESP.: Nem sempre; mas pode e obter o que deseja, se o merecer.  Porque os
mundos só são acessíveis aos Espíritos de acordo com o seu grau de elevação.

30 -  SE O ESPÍRITO NADA PEDE,  O  QUE DETERMINA  O MUNDO ONDE IRÁ
REENCARNAR-SE?

RESP.: O seu grau de elevação.

31  -  O  ESTADO FÍSICO E  MORAL  DOS  SERES VIVOS  É  PERPETUAMENTE  O

MESMO, EM CADA GLOBO?

RESP.:  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  uma  paraíso  terrestre,  quando  os

homens se fizerem bons.
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32 -  HÁ  MUNDOS EM  QUE  O ESPÍRITO,  CESSANDO DE  VIVER NUM  CORPO
MATERIAL, SÓ TEM POR ENVOLTÓRIO O PERISPÍRITO?

RESP.: 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.

33 - PARECE RESULTAR DAÍ QUE NÃO EXISTE DEMARCAÇÃO PRECISA ENTRE
O ESTADO DAS ÚLTIMAS ENCARNAÇÕES E A DO ESPÍRITO PURO?

RESP.: 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.

34 - A SUBSTÂNCIA DO PERISPÍRITO É A MESMA EM TODOS OS GLOBOS?

RESP.: 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.

35 - OS ESPÍRITOS PUROS HABITAM MUNDOS ESPECIAIS, OU ENCONTRAM-SE
NO ESPAÇO UNIVERSAL, SEM ESTAR LIGADOS ESPECIALMENTE A UM GLOBO?

RESP.:  Os  Espíritos  puros  habitam  determinados  mundos,  mas  não  estão
confinados a  eles  como os  homens à Terra;  eles  podem, melhor que outros,

estar em toda parte.

36 - AS DIFERENTES ORDENS DE ESPÍRITOS ESTABELECEM ENTRE ELAS UMA

HIERARQUIA  DE  PODERES;  E  HÁ  ENTRE  ELES  SUBORDINAÇÃO  E
AUTORIDADE?

RESP.:  Sim,  muito grande.  Os Espíritos  têm,  uns sobre os  outros,  autoridade
relativa à sua superioridade. E a exercem por meio de uma ascendência moral

irresistível.

37  -  OS ESPÍRITOS INFERIORES PODEM SUBTRAIR-SE À AUTORIDADE  DOS

SUPERIORES?

RESP.: Eu disse: irresistível.

38 - O PODER E A CONSIDERAÇÃO DE QUE UM HOMEM GOZA NA TERRA DÃO-
LHE ALGUMA SUPREMACIA NO MUNDO DOS ESPÍRITOS?

RESP.: Não; pois os pequenos srão elevados e os grandes rebaixados. Lede os
salmos.
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39 - COMO DEVEMOS ENTENDER ESSA ELEVAÇÃO E ESSE REBAIXAMENTO?

RESP.:  Não  sabes  que  os  Espíritos  são  de  diferentes  ordens,  segundo  seus

méritos?  Pois  bem:  o  maior  na  Terra  pode  estar  na  última  classe  entre  os
Espíritos; enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus

não disse: "Quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado?

40 - AQUELE QUE FOI GRANDE NA TERRA E SE ENCONTRA INFERIOR ENTRE

OS ESPÍRITOS, SENTE HUMILHAÇÃO?

RESP.: Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso.

41  -  O  SOLDADO  QUE,  APÓS  A  BATALHA,  ENCONTRA  O SEU  GENERAL  NO
MUNDO DOS ESPÍRITOS, RECONHECE-O AINDA COMO SEU SUPERIOR?

RESP.: O título não é nada; a superioridade real é tudo.

42 - OS ESPÍRITOS DE DIFERENTES ORDENS ESTÃO MISTURADOS?

RESP.: Sim e não; quer dizer, eles se vêem, mas se distinguem uns dos outros.
Afastam-se ou  se  aproximam segundo a  semelhança  ou  divergência  de seus

sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo, do qual o vosso é o
reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e

formam  grupos  ou  famílias  de  Espíritos  unidos  pela  simpatia  e  pelos
propósitos; os bons, pelo desejo de fazer o bem; os maus, pelo desejo de fazer o

mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os
seres semelhantes a eles.

43 - TODOS OS ESPÍRITOS TÊM ACESSO, RECIPROCAMENTE, UNS JUNTOS DOS
OUTROS?

RESP.:  Os  bons  vão  por  toda  parte  e  é  necessário  que assim seja,  para que
possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos

bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio
das más paixões.

44  -  QUAL  É  A  NATUREZA  DAS  RELAÇÕES  ENTRE  OS  BONS  E  OS  MAUS
ESPÍRITOS?

RESP.: Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os
ajudar a subir; é uma missão.
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45 - POR QUE OS ESPÍRITOS INFERIORES SE COMPRAZEM EM NOS LEVAR AO
MAL?

RESP.: Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o
de impedir, tanto quanto puderem, que os Espíritos ainda inexperientes atinjam

o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não
vedes o mesmo entre vós?

46 - COMO OS ESPÍRITOS SE COMUNICAM ENTRE SI?

RESP.: Eles se vêem e se compreenderm. A palavra é material: é o reflexo da

faculdade  espiritual.  O  fluido  universal  estabelece  entre  uma  comunicação
constante; é o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é para vós o

veículo do som; uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos,
permitindo aos Espíritos corresponderem-se de um mundo a outro.

47  -  OS  ESPÍRITOS  PODEM  DISSIMULAR  RECIPROCAMENTE  OS  SEUS
PENSAMENTOS; PODEM ESCONDER-SE UNS DOS OUTROS?

RESP.: Não; para eles, tudo permanece descoberto, principalmente quando são
perfeitos. Podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se vêem. Esta não é

uma  regra  absoluta,  porque  certos  Espíritos  podem  muito  bem  tornar-se
invisíveis para outros, se julgam útil fazê-lo.

48 - COMO PODEM OS ESPÍRITOS, QUE NÃO TÊM MAIS CORPO, CONSTATAR A
PRÓPRIA  INDIVIDUALIDADE  E  DISTINGUIR-SE  DOS  OUTROS  QUE  OS

RODEIAM?

RESP.  Constatam  a  sua  individualidade  pelo  perispírito,  que  os  torna  seres

distintos uns dos outros, como os corpos entre os homens.

49 - OS ESPÍRITOS SE RECONHECEM POR TEREM CONVIVIDO NA TERRA? O

FILHO RECONHECE O PAI, O AMIGO O SEU AMIGO?

RESP.: Sim, e assim de geração em geração.

50 - COMO SE RECONHECEM NO MUNDO DOS ESPÍRITOS OS HOMENS QUE SE
CONHECERAM NA TERRA?

RESP.: Vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro. Vendo o passado
de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a

morte.
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51 -  A  ALMA,  AO DEIXAR OS DESPOJOS MORTAIS,  VÊ  IMEDIATAMENTE  OS
PARENTES E AMIGOS QUE A PRECEDERAM NO MUNDO DOS ESPÍRITOS?

RESP.: Imediatamente,  nem sempre; pois,  como já dissemos, é lhe necessário
algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material.

52 - COMO A ALMA É RECEBIDA, NA SUA VOLTA AO MUNDO DOS ESPÍRITOS?

RESP.:  A do justo,  como um irmão bem-amado e longamente esperado; a do

mau, como um ser que se despreza.

53 - QUE SENTIMENTO EXPERIMENTAM OS ESPÍRITOS IMPUROS, À VISTA DE

OUTRO MAU ESPÍRITO QUE CHEGA?

RESP.: Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e, como eles,

privados da felicidade infinita;  como acontece na Terra a um ladrão entre os
seus iguais.

54  -  NOSSOS  PARENTES  E  NOSSOS  AMIGOS  VÊM,  ÀS  VEZES,  AO  NOSSO
ENCONTRO, QUANDO DEIXAMOS À TERRA?

RESP.:  Sim,  vêm  ao  encontro  da  alma  que  estimam,  felicitam-na  como  no
regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se

desprender  dos  liames  corporais.  É  um favor  concedido  aos  bons  Espíritos,
quando  os  que  os  amam  vêm  ao  seu  encontro,  enquanto  os  que  estão

manchados ficam no isolamento ou cercados somente de Espíritos semelhantes
a eles: é uma punição.

55 - OS PARENTES E OS AMIGOS REÚNEM-SE SEMPRE APÓS A MORTE?

RESP.:  Isso  depende  de  sua  elevação e  do  caminho  que  seguem para  o  seu

adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o
outro, não poderão ficar juntos; poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão

sempre  reunidos,  a  não  ser  quando  possam  marchar  ombro  a  ombro,  ou
quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver

os parentes e amigos é às vezes uma punição.

56 - O tema reencarnação é sempre evocado quando se fala em Espiritismo.

Trata-se  de  um  dogma  espírita?

RESP.:  A  reencarnação  não  é  simples  princípio  espírita  e  muito  menos  um
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dogma religioso. Como já comentamos, trata-se de uma lei divina que envolve a
evolução  dos  Espíritos.  O  Espiritismo  apenas  a  enuncia.

57  -  Seria,  então,  um  tema  de  caráter  científico?

RESP.:  Sem  dúvida.  Mais  cedo  ou  mais  tarde,  a  Ciência  comprovará  que

retornamos  à  carne  muitas  vezes,  no  desdobramento  de  experiências
necessárias  à  nossa  evolução.

58 - Se a reencarnação é uma lei divina, por que não foi adotada pelas religiões?

RESP.: Isso não é novidade. Princípios bem mais palpáveis, sob o ponto de vista

científico,  como  os  movimentos  de  rotação  e  translação  da  Terra  foram
rejeitados  pelas  autoridades  religiosas  durante  séculos.  Galileu  Galilei,  que

acumulou provas matemáticas desses movimentos, teve que se desdizer para
não ser conduzido à fogueira, porquanto os teólogos insistiam na tese delirante

de  que  a  Terra  seria  imóvel  e  o  centro  do  Universo.

59  -  Qual  a  finalidade  da  reencarnação?

RESP.: Promover nossa evolução. No estágio primário em que nos encontramos,
necessitamos das limitações  impostas  pela  carne,  que agitam nossa alma  ao

mesmo  tempo  que  nos  habituam  às  disciplinas  do  trabalho.  A  simbologia
bíblica,  ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto,  é bastante sugestiva.

60 -Se a reencarnação é uma lei divina, é possível comprovar sua existência com

os  recursos  da  ciência?

RESP.:  Como não podemos  levar  a  alma para o laboratório,  submetendo-a a
testes variados,  devemos buscar essa comprovação nas experiências de vida,

envolvendo pessoas que recordam existências passadas, regressão de memória
por hipnose ou técnicas de relaxamento, crianças geniais, marcas de nascença...

No  somatório,  fatos  dessa  natureza  evidenciam  a  reencarnação.

61  -  Nota-se  que  quem  não  está  familiarizado  com  a  reencarnação  tem
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dificuldade  para  conceber  que  possa  ter  sido  outra  pessoa.  Como  explicar
deforma  objetiva  e  clara?

RESP.:  Imaginemos  um  ator  desempenhando  sucessivos  papéis  -  homem,

mulher, velho, criança, europeu, asiático, branco, negro, são, doente... Mudará de
trajes  e  de  aparência,  mas  será  sempre ele  mesmo,  transvestido.  Assim é  o

Espírito,  que  assume  sucessivas  personalidades,  mas  é  sempre  a  mesma
individualidade.

62  -  A  questão  crucial  é  o  esquecimento.  Por  que  não  lembramos

conscientemente  das  existências  pregressas  se  somos  sempre  a  mesma
individualidade?

RESP.:  O  esquecimento  funciona em nosso benefício,  por inúmeras razões.  A

principal é que se lembrássemos haveria uma sobreposição de experiências que
nos  perturbaria.  Há  pessoas  que  vão  parar  em  hospitais  psiquiátricos  por

lembrarem da existência passada, embaralhando duas personalidades em sua
cabeça. Imaginemos se isso ocorresse em relação a incontáveis personalidades

de  vidas  anteriores...

63  -  De  que  valem  as  experiências  reencarnatórias,  se  não  guardamos
lembrança  delas?

RESP.:  Guardamos  seu  substrato,  a  manifestar-se  em  idéias,  sentimentos,

tendências e vocações. Ninguém revela facilidade para determinada atividade
por  mera  influência  genética.  Tudo  é  fruto  de  experiências  passadas,

envolvendo,  inclusive,  o  relacionamento  afetivo  e  familiar.  Tendemos  a
reencontrar  afetos  e  desafetos  do  pretérito,  a  fim  de  consolidar  afeições  e

desfazer  aversões.  Não lembramos,  mas  experimentamos  sentimentos  muito
fortes, que transcendem o presente. Remontam a vivências anteriores.

64 - Em síntese, onde permanece, espiritualmente, a criatura reencarnada?

RESP.: Cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez

consigo e com o próximo.
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REFORMA
ÍNTIMA

1 - QUE É REFORMA ÍNTIMA?

RESP.:  O  Espírito  de Verdade  nos  disse:  "Espíritas,  amai-vos,  eis  o  primeiro
mandamento; instruí-vos, eis o segundo". Todas as verdades se encontram no

Cristianismo. Para tanto, é preciso educar o Espírito para que possa, à Luz dos
Ensinamentos  de  Jesus,  transformar-se  no  "homem  novo",  substituindo  o

"homem velho" do passado. Como? Transformando seus defeitos e vícios em
qualidades  e  virtudes.  E,  aos  poucos,  seus  efeitos  irão  se  manifestar  nos

sentimentos,  nos  pensamentos  e  nos  atos  exteriores.  São  as  transformações
morais.

2  -  QUAL  O  SIGNIFICADO  DA  TRANSFORMAÇÃO  DO  "HOMEM  VELHO"  EM

"HOMEM NOVO"?

RESP.:  O  significado  é  que  o  "homem  velho"  é  aquele  que  possui  os  seus

defeitos, os seus vícios enraizados. E o "homem novo" é aquele que sofreu sérias
transformações  morais  pois,  ele  agora  é  constituído  de  qualidades.  Essas

transformações morais modificou a sua conceituação de vida, afinando-se bem
com os ensinamentos do Divino Mestre.

3 - COMO DISTINGUIR O INDIVÍDUO QUE SE ESPIRITUALIZA?

RESP.: É fácil distinguir aquele que se espiritualiza: basta ver como se manifesta

na vida comum os seus sentimentos, pensamentos e atos. Espiritualização é a
exteriorização, é o vir à tona da centelha, isto é, do EU interior, no esforço de

sintonizar-se à vibração universal divina, que é harmonia, luz, amor, é sobrepor-
se ao homem material  purificando-se para conquistar  o  direito  de viver em

mundos mais perfeitos.

4 - SOB QUE ASPECTO A ANÁLISE DE NOSSAS TENDÊNCIAS INSTINTIVAS É

IMPORTANTE PARA A REFORMA ÍNTIMA?

RESP.:  Mas,  se  não  temos,  durante  a  vida  corpórea  uma  lembrança  precisa

daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências
anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas

são uma reminiscência do nosso passado, às quais a nossa consciência,-  que
representa por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas - adverte
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que devemos resistir. Se o homem não tem, portanto, lembranças precisas do
passado, tem sempre a voz da consciência e suas tendências instintivas, que lhe

permite o conhecimento de si mesmo.

5 - O REMORSO É UMA PUNIÇÃO?

RESP.: O remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia
que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características

profundas, o remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem
a cooperação indireta de seus amigos do Invisível, a fim de retificar seus desvios

e renovar seus valores morais, na jornada para Deus.

6 - COMO SE INTERPRETA O CIÚME NO PLANO ESPIRITUAL?

RESP.: O ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e
de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo,

dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na
oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor

universal,  começando  pela  piedade  para  com todos  os  que  sofrem  e  erram,
guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um.

Só  a  compreensão da vida,  colocando-nos na  situação de quem errou ou de
quem  sofre,  a  fim  de  iluminarmos  o  raciocínio  para  a  análise  serena  dos

acontecimentos,  poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a
porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações, com

largos reflexos nos dias do futuro.

7 - COMO DEVEMOS EFETUAR NOSSA AUTO-EDUCAÇÃO, ESCLARECIDA PELA

LUZ  DO  EVANGELHO,  NOS  PROBLEMAS  DAS  ATRAÇÕES  SEXUAIS,  CUJAS
TENDÊNCIAS  EGOÍSTAS  TANTAS  VEZES  NOS  LEVAM  A  ATITUDES

ANTIFRATERNAIS?

RESP.: Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como o

impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino,
através  da  progressividade  de  sua  espiritualização  no  devotamento  e  no

sacrifício.  Toda  vez  que  experimentardes  disposições  antifraternais  em  seu
círculo,  isso  significa  que  preponderam  em  vossa  organização  psíquica  as

recordações prejudiciais, tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É
aí  que  urge  o  esforço  da  auto-educação,  porquanto  toda  criatura  necessita

resolver o problema da renovação de seus próprios valores. Haveis de observar
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que  Deus  não  extermina  as  paixões  dos  homens,  mas  fá-las  evolutir,
convertendo-as  pela  dor  em  sagrados  patrimônios  da  alma,  competindo  às

criaturas  dominar  o  coração,  guiar  os  impulsos,  orientar  as  tendências,  na
evolução  sublime  dos  seus  sentimentos.  Examinando-se,  ainda,  o  elevado

coeficiente de viciação do amor sexual,  que os homens criaram para os seus
destinos,  somos  obrigados  a  ponderar  que,  se  muitos  contraem  débitos

penosos, entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem
pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida.

É  por  esse  motivo  que  observamos,  muitas  vezes,  almas  numerosas
aprendendo, entre as angústias sexuais do mundo, a renúncia e o sacrifício, em

marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Depreende-se, pois, que,
ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que

os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo.

8 -  QUAL  A  ATITUDE  MENTAL  QUE  MAIS  FAVORECERÁ  O  NOSSO  ÊXITO

ESPIRITUAL NOS TRABALHOS DO MUNDO?

RESP.:  Essa  atitude  deve  ser  a  que  voz  é  ensinada  pela  lei  divina,  na

reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal,
para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho, e edificação,

no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem
o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a

necessidade  do  perdão,  no  mundo,  para  que  o  incêndio  do  mal  possa  ser
exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações.

9 - COMO PODEREMOS ENCONTRAR, DENTRO DE NÓS MESMOS, O ELEMENTO
ESCLARECEDOR DE QUALQUER DÚVIDA, QUANTO À QUALIDADE FRATERNAL

E  EXCELENTE  DO  ATO  QUE  PRETENDAMOS  REALIZAR  NAS  LUTAS
COTIDIANAS DA VIDA DE RELAÇÃO?

RESP.: Aqui somos compelidos a recordar o antigo preceito do "amar o próximo
como  a  nós  mesmos".  Em  todos  os  seus  atos,  o  discípulo  de  Jesus  deverá

considerar  se  estaria  satisfeito,  recebendo-os  de  um  seu  irmão,  na  mesma
qualidade, intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito, ou

exemplo,  aos  outros.  Com  esse  processo  introspectivo,  cessariam  todas  as
campanhas levianas dos atos  e das palavras,  e  a  comunidade cristão estaria

integrada, em conjunto, no seu legítimo caminho.
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10 - COMO ENCARAM OS GUIAS ESPIRITUAIS AS NOSSAS QUEIXAS?

RESP.: Muitas são consideradas verdadeiras preces dignas de toda a carinhosa

atenção dos amigos desencarnados. A maioria porém, não passa de lamentação
estéril,  a  que o homem se acostumou como a um vício qualquer,  porque,  se

tendes  nas  mãos  o  remédio  eficaz  com  o  Evangelho  de  Jesus  e  com  os
consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas

queixas traduz má-vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a
vós mesmos.

11 - O "AMOR-PRÓPRIO", O "BRIO", O "CARÁTER", A "HONRA", SÃO ATITUDES
QUE  A  SOCIEDADE  HUMANA  RECLAMA  DA  PERSONALIDADE;  COMO

PROCEDER  EM  TAL  CASO,  QUANDO  OS  FATOS  COLIDEM  COM  OS  NOSSOS
CONHECIMENTOS EVANGÉLICOS?

RESP.: O círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade e, contudo,
essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas

convenções, quando o amor-próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser
traços do aperfeiçoamento espiritual  e nunca demonstrações de egoísmo,  de

vaidade  e  orgulho,  quais  se  manifestam,  comumente  na  Terra.
Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu

verdadeiro  prisma,  não  mais  se  verificará  qualquer  colisão  entre  os
acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho,

porquanto  o  seu  esforço  será  sempre  o  da  cooperação  sincera  a  favor  do
reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes.

12 - QUAL O MODO MAIS FÁCIL DE LEVAR A EFEITO A VIGILÂNCIA PESSOAL,
PARA EVITAR A QUEDA EM TENTAÇÕES?

RESP.:  A  maneira  mais  simples  é  a  de  cada  um  estabelecer  um  tribunal  de
autocrítica, em consciência própria, procedendo para com outrem, na mesma

conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio.

13 -  NOS  TRABALHOS  ESPIRITISTAS,  ONDE  PODEREMOS  ENCONTRAR  A

FONTE  PRINCIPAL  DE  ENSINO  QUE  NOS  ORIENTE  PARA  A  ILUMINAÇÃO?
PODEREMOS OBTÊ-LA COM AS MENSAGENS DE NOSSOS ENTES QUERIDOS, OU

APENAS COM O FATO DE GUARDARMOS O VALOR DA CRENÇA NO CORAÇÃO?
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RESP.:  Numerosos  filósofos  hão  compendiado  as  teses  e  conclusões  do
Espiritismo  no  seu  aspecto  filósofico,  científico  e  religioso;  todavia,  para  a

iluminação do íntimo só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum
roteiro  doutrinário  poderá  ultrapassar.  Aliás,  o  Espiritismo  em  seus  valores

cristãos não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica
para  os  corações  desesperados  e  descrentes  do  mundo.

Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os
cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção

de  novos  enunciados  para  as  filosofias  terrestres,  mas  a  obra  definitiva  do
Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus-

Cristo.
O  plano  invisível  poderá  trazer-vos  as  mensagens  mais  comovedoras  e

convincentes  dos  vossos  bem-amados;  podereis  guardar  os  mais  elevados
princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, a

realização do mecanismo doutrinário em ação, junto de vossa personalidade. Só
o trabalho de auto-evangelização, porém, é firme e imperecível.  Só o esforço

individual  no  Evangelho  de  Jesus  pode  iluminar,  engrandecer  e  redimir  o
espírito,  porquanto,  depois  de  vossa  edificação  com  o  exemplo  do  Mestre,

alcançareis aquela verdade que vos fará livres.

14 - QUE SIGNIFICA O CHAMADO "TOQUE DA ALMA", AO QUAL TANTAS VEZES

SE REFEREM OS ESPÍRITOS AMIGOS?

RESP.: Quando a sinceridade e a boa-vontade se irmanam dentro de um coração,

faz-se  no  santuário  íntimo  a  luz  espiritual  para  a  sublime  compreensão  da
verdade.  Esse  é  o  chamado  "toque  da  alma",  impossível  para  quantos

perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas
das situações provisórias da matéria, em todos os sentidos.

15 - HÁ TEMPO DETERMINADO NA VIDA DO HOMEM TERRESTRE PARA QUE
SE  POSSA  ELE  ENTREGAR,  COM  MAIS  PROBABILIDADE  DE  ÊXITO,  AO

TRABALHO DE ILUMINAÇÃO?

RESP.: A existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há

idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a
criança, desde os seus primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas, e a

velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos
de  sua  necessidade  própria.



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

É certo que as aquisições de um velho, em matéria de conhecimentos novos, não
podem  ser  tão  fáceis  como  as  de  um  jovem  em  função  de  sua

instrumentabilidade sadia, fisicamente falando; os homens mais avançados em
anos  têm  contudo,  a  seu  favor  as  experiências  da  vida,  que  facilitam  a

compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando
que, se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante

de uma vida nova.

16 - AS ALMAS DESENCARNADAS CONTINUAM IGUALMENTE NO SERVIÇO DA

ILUMINAÇÃO DE SI PRÓPRIAS?

RESP.: Nos planos invisíveis, o Espírito prossegue na mesma tarefa abençoada

de aquisição dos próprios valores, e a reencarnação no mundo tem por objetivo
principal a consecução desse esforço.

17 - COMO ENTENDER A SALVAÇÃO DA ALMA E COMO CONSEGUÍ-LA?

RESP.: Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos

bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de
salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e

realizações  no  Infinito.  Considerando  esse  aspecto  real  do  problema  de
"salvação  da  alma",  somos  compelidos  a  reconhecer  que,  se  a  Providência

Divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do
homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do Céu para a

redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais.
Jesus é o Modelo Supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os

Espíritos  em  luta,  o  aprendizado  na  Terra  para  os  planos  superiores  do
Ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do espírito. No turbilhão das tarefas de

cada dia,  lembrai a afirmativa do Senhor: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a
Vida".

Se vos cercam as  tentações de autoridade e poder,  de fortuna e inteligência,
recordai ainda as suas palavras: "Ninguém pode ir ao Pai senão por mim". E se

vos  sentis  tocados  pelo  sopro  frio  da  adversidade  e  da  dor,  se  estais
sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouví-Lo sempre no imo d'alma:

-  "Quem deseje  encontrar o Reino de Deus tome a sua cruz e siga  os  meus
passos".
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18 - A AUTO-ILUMINAÇÃO PODE SER CONSEGUIDA APENAS COM A TAREFA DE
UMA EXISTÊNCIA NA TERRA?

RESP.: Uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências
se  façam  acompanhar  de  resultados  positivos  e  proveitosos  na  vida,  faz-se

indispensável  que  os  dias  de  observação  e  de  esforço  se  sucedam  uns  aos
outros. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara; todavia, somente a

aplicação  sincera  dos  ensinamentos  do  Cristo  pode  proporcionar  a  paz  e  a
sabedoria, inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos.

19 - COMO ENTENDER O TRABALHO DE PURIFICAÇÃO NOS AMBIENTES DO
MUNDO?

RESP.: A purificação na Terra ainda é qual o lirio alvo, nascendo do lodo das
amarguras  e  das  paixões.  Todos  os  Espíritos  encarnados,  porém,  devem

considerar  que  se  encontram  no  planeta  como  em  poderoso  cadinho  de
acrisolamento e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação

íntima, na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade
social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância

com os outros, fazendo cada qual, da sua existência, um apostolado de educação
onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito.

20 - COMO INICIAR O TRABALHO DE ILUMINAÇÃO DA NOSSA PRÓPRIA ALMA?

RESP.:  Esse  esforço  individual  deve  começar  com  o  auto  domínio,  com  a

disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da
criatura  por  exterminar  as  próprias  paixões.  Nesse  particular,  não  podemos

prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam
nas  lutas  da  Terra,  com  as  suas  experiências  santificantes  -  água  pura  de

consolação  e  de  esperança,  que  poderemos  beber  nas  páginas  de  suas
memórias  ou  nos  testemunhos  de  sacrifício  que  deixaram  no  mundo.

Todavia,  o  conhecimento é a  porta  amiga que nos conduzirá  aos raciocínios
mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o

golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior, na
sagrada iluminação da vida.

21  -  EM  MATÉRIA  DE  CONHECIMENTO,  ONDE  PODEREMOS  LOCALIZAR  A
MAIOR NECESSIDADE DO HOMEM?
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RESP.:  Como  nos  tempos  mais  recuados  das  civilizações  mortas,  temos  de
reafirmar  que  a  maior  necessidade  da  criatura  humana  ainda  é  a  do

conhecimento de si mesma.

22  -  POR  QUE  RAZÃO  O  HOMEM  DA  TERRA  TEM  SIDO  TÃO  LENTO  NA

SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO SEU CONHECIMENTO PRÓPRIO?

RESP.: Isso é explicável. Somente agora, a alma humana poderá ensimesmar-se

o  bastante  para  compreender  as  necessidades  e  os  escaninhos  da  sua
personalidade espiritual. Antigamente a existência do homem resumia-s na luta

com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e
a  natureza  terrestre.  Muitos  séculos  decorreram,  até  que  lobrigasse  a

conveniência  da  solidariedade  para  enfrentar  os  perigos  comuns.
A  organização da tribo,  da  família,  das  tradições,  das  experiências  coletivas,

exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações ,
o  aproveitamento  das  forças  materiais  que  o  rodeavam,  não  requisitaram

menor porção de tempo. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física,
o  homem  não  necessitará  preocupar-se,  de  modo  tão  absorvente,  com  a

paisagem  que  o  cerca,  razão  pela  qual  todas  as  energias  espirituais  se
mobilizam, nos tempos modernos, em torno das criaturas,  convocando-as ao

sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida.

23 - QUE DIZER DOS QUE PROPUGNAM LEIS PARA O BEM-ESTAR SOCIAL, POR

PROCESSOS  MECÂNICOS  DE  APLICAÇÃO,  SEM  ATENDER  À  ILUMINAÇÃO
ESPIRITUAL DOS INDIVÍDUOS?

RESP.:  Os  estadistas  ou  condutores  de  multidões,  que  procuram  agir  nesse
sentido,  em  pouco  tempo  caem  no  desencanto  de  suas  utopias  políticas  e

sociais. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que
caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que

o  mecanismo  das  leis  humanas  se  modifica  todos  os  dias?  Os  sistemas  de
governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de

renovar-se  com  o  transcorrer  do  tempo?  Na  atualidade  do  planeta,  tendes
observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza, que sonharam com a

igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos
direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias

ações,  são  profundamente  desiguais  entre  si,  em  inteligência,  virtude,
compreensão  e  moralidade.
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O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para
que a coletividade realize semelhante aquisição, para o organismo social, faz-se

imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres
de auto-iluminação.

24  -  HÁ  OUTRAS  FONTES  DE  CONHECIMENTO  PARA  A  ILUMINAÇÃO  DOS
HOMENS,  ALÉM  DA  CONSTITUÍDA  PELOS  ENSINAMENTOS  DIVINOS  DO

EVANGELHO?

RESP.: O mundo está repleto de elementos educativos mormente no referente às

teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho e pela edificação das
faculdades e do caráter. Mas, em se tratando de iluminação espiritual, não existe

fonte alguma além da exemplificação de Jesus, no seu Evangelho de Verdade e
Vida.

Os  próprios  filósofos  que  falaram  na  Terra,  antes  d'Ele,  não  eram  senão
emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne de modo a preparar-lhe

a luminosa passagem pelo mundo das sombras,  razão por que o modelo  de
Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem.

25 - A VIRTUDE É CONCESSÃO DE DEUS, OU É AQUISIÇÃO DA CRIATURA?

RESP.:  A  dor,  a  luta  e  a  experiência  constituem  uma  oportunidade  sagrada

concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos, todavia, a virtude é
sempre  sublime  e  imorredoura  aquisição  do  espírito  nas  estradas  da  vida,

incorporada  eternamente  aos  seus  valores,  conquistados  pelo  trabalho  no
esforço próprio.

26 - QUE É A PACIÊNCIA E COMO ADQUIRÍ-LA?

RESP.:  A  verdadeira  paciência  é  sempre  uma  exteriorização  da  alma  que

realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem, na exemplificação. Esse
amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em

quaisquer  circunstâncias,  sem  desdenhar  a  energia  para  esclarecer  a
incompreensão,  quando  isso  se  torne  indispensável.

É  com a iluminação espiritual  do  nosso íntimo que adquirimos esse valores
sagrados  da  tolerância  esclarecida,  faz-se  mister  educar  a  vontade,  curando

enfermidades  psíquicas  seculares  que  nos  acompanham  através  das  vidas
sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a

indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em
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nós  mesmos.
Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela

disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando
a liberdade do mundo interior, de onde o homem da qual pode a alma atingir,

mais facilmente, o desiderato da sua redenção.

27  -  DEVEMOS  NÓS,  OS  ESPIRITISTAS,  PRATICAR  SOMENTE  A  CARIDADE

ESPIRITUAL, OU TAMBÉM A MATERIAL?

RESP.: A divisa fundamental da codificação kardequiana, formulada no "FORA

DA  CARIDADE  NÃO  HÁ  SALVAÇÃO",  é  bastante  expressiva  para  que  nos
percamos  em  minuciosa  considerações.  Todo  serviço  da  caridade

desinteressada é um reforço na obra da fraternidade humana e da redenção
universal.

Urge,  contudo,  que  os  espiritistas  sinceros,  esclarecidos  no  Evangelho,
procurem  compreender  a  feição  educativa  dos  postulados  doutrinários,

reconhecendo o  trabalho imediato  dos tempos modernos  é  o  da iluminação
interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência.

Dentro  desses  imperativos,  é  lícito  encarecermos  a  excelência  dos  planos
educativos  da  evangelização,  de  modo  a  formar  uma  mentalidade  espírita-

cristã, vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material que faz do
Espiritismo evangélico  um pouso de consolação para todos os  infortunados;

mas  não  podemos  esquecer  as  expressões  religiosas  sectárias  também
organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar os

templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se
desvirtuaram vista do esquecimento da iluminação dos Espíritos encarnados.

A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável e
ha' construído numerosas obras tangíveis, de assistência social, sente hoje que

as  suas  edificações  são  apenas  pedra,  porquanto,  em seus  estabelecimentos
suntuosos  o  homem  contemporâneo  experimenta  os  mais  dolorosos

desenganos.
As obras da caridade material  somente alcançam a sua feição divina quando

colimam  a  espiritualização  do  homem,  renovando-lhe  os  valores  íntimos,
porque, reformada a criatura humana em Jesus-Cristo, teremos na Terra uma

sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o
asilo  de  todos  os  que  sofrem. 

Depreende-se,  pois,  que  o serviço  de cristianização sincera das consciências
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constitui  a  edificação  definitiva,  para  a  qual  os  espiritistas  devem  voltar  os
olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa

que lhes compete efetuar,  junto de qualquer realização humana, nas lutas de
cada dia, na tarefa do amor e da verdade.

28 - COMO INTERPRETAR A ESMOLA MATERIAL?

RESP.:  No  mecanismo  de  relações  comuns,  o  pedido  de  uma  providência

material tem o seu sentido e a sua utilidade oportuna, como resultante da lei de
equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. A esmola

material,  porém,  é  índice  da ausência  de espiritualização nas características
sociais  que  a  fomentam.

Ninguém, decerto, poderá reprovar o ato de pedir e, muito menos, deixará de
louvar a iniciativa de quem dá a esmola material; todavia é oportuno considerar

que,  à  medida  que  o  homem  se  cristianiza,  iluminando  as  suas  energias
interiores,  mais  se  afasta  da  condição  de  pedinte  para  alcançar  a  condição

elevada  do  mérito,  pelas  expressões  sadias  do  seu  trabalho.
Quem  se  esforça,  nos  bastidores  da  consciência  retilínea,  dignifica-se  e

enriquece o quadro de seus valores individuais. E o cristão sincero, depois de
conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a

idéia  da  rogativa  da  esmola  material  compreendendo  que,  esperando  ou
sofrendo,  agindo ou lutando,  nos esforços da ação e do bem,  há  de receber,

sempre, de acordo com as suas obras e de conformidade com a promessa do
Cristo.

29  -  A  ESPERANÇA  E  A  FÉ  DEVEM  SER  INTERPRETADAS  COMO  UMA  SÓ
VIRTUDE?

RESP.: A Esperança é a filha dileta da Fé. Ambas estão, uma para outra, como a
luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A Esperança é

como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A Fé é a divina claridade
da certeza.

30 - NO CAMINHO DA VIRTUDE, O POBRE E O RICO DA TERRA PODEM SER
IDENTIFICADOS COMO DISCIPULOS DE JESUS?

RESP.: O título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre a todos os homens de
boa-vontade, sem distinção de situações, de classes ou de qualquer expressão

sectária.  Com  responsabilidade  dos  bens  materiais  ou  sem  ela,  o  homem  é
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sempre rico  pela  sua posição de usufrutuário  das graças divinas e,  além do
mais,temos  de  ponderar  que,  em  toda  situação,  a  criatura  encontrará

responsabilidade na existência, razão por que os sinceros discípulos do Senhor
são iguais aos seus olhos, sem preferência de qualquer natureza.

31 -  NO QUE SE REFERE À PRATICA DA CARIDADE, COMO INTERPRETAR O
ENSINAMENTO  DE  JESUS:  "ÀQUELE  QUE  TEM  SERÁ  CONCEDIDO  EM

ABUNDÂNCIA E ÀQUELE QUE NÃO TEM ATÉ MESMO O QUE TIVER, LHE SERÁ
TIRADO"?

RESP.:  A palavra de Jesus,  em todas as circunstâncias,  foi tocada de uma luz
oculta,  apresentando reflexos  prismáticos,  em todos  os  tempos,  para a  alma

humana,  na  sua  ascensão  para  a  sabedoria  e  para  o  amor.  Antes  de  tudo,
busquemos  ajustar  o  conceito  a  nós  próprios.  Se  possuímos  a  verdadeira

caridade espiritual,  se trabalhamos pela nossa iluminação íntima,  irradiando
luz,  espontaneamente,  para  o  caminho  dos  nossos  irmãos  em  luta  e

aprendizado,  mais  receberemos  das  fontes  pura dos  planos  espirituais  mais
elevados, porque, depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes

infinitos  se  abrirão  no  campo  ilimitado  do  Universo.
Para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançaram mão do

sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida,com a mais evidente
despreocupação  de  seus  legítimos  deveres,  esquecendo  o  caminho  melhor,

trocado,  então,  pelas  sensações  efêmeras  da  existência  terrestre,  contraindo
novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então

mais difíceis e dolorosas.

RELIGIÃO

RELIGIÃO À LUZ DO ESPIRITISMO

1) Como se analisa o atual conflito de religiões no país e no mundo? E a busca

da religiosidade e o crescimento do misticismo neste final de século?

A predominância do egoísmo no caráter do homem responde por qualquer tipo

de conflito, especialmente no de religiões, em que a paixão dominante no ser
pretende impor a sua forma de crença, mesmo que não seja real no seu íntimo.

Por outro lado, a insegurança pessoal, psicologicamente conduz o indivíduo à
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ditadura da fé, de forma a sentir-se cercado de adeptos que pensam como ele,
assim considerando-se apoiado. Esse, como outro conflito de qualquer natureza

no grupo social, é resultado do primarismo que prevalece no ser humano em
trânsito de estágio de evolução.

A  criatura  humana,  feita  à  imagem  e  semelhança  de  Deus,  isto  é,  com  os
recursos que são inerentes à Divindade, de cujo amor procede, não consegue

romper esses liames que lhe estruturam a vida e, por isso mesmo, passadas as
crises  existenciais  de  comportamento,  sempre  retorna  ao  convívio  com  o

Pensamento Cósmico, nEle haurindo forças e coragem para prosseguir na luta
de elevação. Eis porque, ultrapassado o período de rebeldia, de materialismo, os

indivíduos, frustrados pelas conquistas da inteligência, que lhes não atenderam
totalmente as ânsias do sentimento, estão retomando à religiosidade, à busca

mística - no seu sentido mais nobre e transcendental - tentando o Encontro e o
autodescobrimento.

2) Temos vivido, no mundo atual, uma tentativa de estabelecimenro da paz e da
tolerância.  Como  explicar  a  existência  de  vários  grupos  fundamentalistas

islâmicos,  radicais  da  extrema  direita  israelense,  milícias  curdas,  etc.  que,
contrários ao desejo da maioria, ainda espalham o terror?

Enquanto viger o primarismo em a natureza humana, a sociedade enfrentará o
fanatismo, o preconceito,  a violência,  o crime, que são filhos asselvajados do

egoísmo  em  desgoverno  nesses  indivíduos  portadores  de  pensamento
primitivo, que ainda se encontram nos primórdios da evolução, e se reencarnam

na Terra, a fim de se desevolverem e se tornarem instrumentos de reparação
junto àqueles  que com eles  sintonizam e se encontram em débito perante a

Consciência Cósmica.

A educação, com o seu objetivo superior de terapia preventiva, o convívío social

edificante,  os exemplos de dignidade e solidariedade humana que vicejam na
Humanidade  são  os  antídotos  para  esse  mal,  eliminando  lentamente  as

tendências  primárias,  limando-lhes  as  arestas  morais  e  auxiliando-os  no
desenvolvimento espiritual que se lhes torna indispensável.

Eles encontram oportunidade para desenvolver essas aptidões perturbadoras e
aplicá-las,  por  conseguirem  campo  psíquico  equivalente  nas  organizações

sociais  civilizadas,  que  ainda  oprimem  e  matam,  discriminam  os  fracos  e
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sofredores, açulando-lhes os impulsos bárbaros que os levam a considerar-se
mártires  das  causas  que  abraçam  e  a  elas  se  entregam  com o  sacrifício  da

própria vida.

3)  Num  país  subdesenvolvido  como  se  analisa  o  apelo  da  Religião?  A

comunidade religiosa tem significativo espaço de solidariedade entre os fiéis ?
Caso  contrário,  qual  tem  sido  seu  papel?  (Está  assumindo  o  papel  de

solidariedade na família, na sociedade etc?)

A Religião tem exercido, no curso da História, um papel relevante de referência

à construção da sociedade, dos países, da Humanidade. Infelizmente, até este
momento, em razão das paixões egoísticas em predomínio, os religiosos têm-se

utilizado da fé para escravizar,  para haurir  resultados confortáveis  para eles
mesmos,  tiranizando e  afligindo aqueles  que lhes  negam a subserviência  ou

aceitação  dos  seus  impositivos,  vivendo  regaladamente  das  Doutrinas  que
divulgam e dizem viver. É claro que há exceções extraordinárias e comovedoras,

que demonstram o valor dos Espíritos Nobres que se reencarnam em todos os
campos  das  atividades  humanas,  a  fim  de  promoverem  o  progresso,  o

crescimento dos povos e das Nações.

Em algumas religiões - e é de lamentar-se! - a solidariedade somente é exercida

para com aqueles que privam dos mesmos postulados de fé.

Em alguns países,  exigem que se lhes filiem como membros ativos,  pagando

impostos para desfrutarem dos privilégios e regalias, bem como de SOCORROS,
quando as necessidades os surpreenderem. A solidariedade, no entanto, deveria

ser direcionada a todas as criaturas, mesmo àquelas que se não identificam com
as suas diretrizes  religiosas.  Afinal,  foi  essa a  mensagem de Jesus,  inclusive,

quando  afirmou  que  havia  outras  ovelhas  que  não  eram  daquele  rebanho,
equivalendo  dizer,  que  havia  outras  criaturas  além  dos  israelitas,  assim

eliminando qualquer tipo de privilégio.

A Religião tem como meta aproximar a criatura ao seu Criador, religá-la a Deus.

Para tanto, além do ministério específico, deverá ser um admirável auxiliar em
todos os momentos,  de forma que, por seu intermédio,  a sociedade se torne

melhor e mais feliz, e não apenas mais devota.

4)  À  medida  que  o  homem  obtenha  maior  conhecimento,  ele  será  mais

espiritualista?
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O conhecimento leva a Deus inevitavelmente.  No entanto,  o  orgulho vão e a
presunção inútil conduzem aquele que os agasalha ao caos espiritual.

O  homem, que se detenha na contemplação do Universo,  inevitavelmente se
curvará para homenagear Deus, qual ocorreu com Albert Einstein, Wemer Von

Braun, David Bohn, Sir James Jeans, ou antes deles Newton, Nicolau Copérnico,
Galileu que,  mesmo perseguidos pela ignorância religiosa,  não abdicaram da

sua crença e respeito ao Criador.

Quanto  mais  lúcido,  mais  próximo  se  encontra  o  ser  humano  de  Deus  e  é

compreensível  que,  à  medida  que  se  lhe  dilate  o  conhecimento,  mais
espiritualista se apresente, se estiver disposto a abdicar dos recursos egoísticos,

aos quais se submete, subserviente.

5) Sabemos muito pouco a respeito da vida de Jesus. Chegaremos a ter acesso

ao conhecimento de tudo que diz respeito a Ele e à Sua Obra?

Como Ele é o Caminho da Verdade e da Vida, é compreensível que Sua vida e

Sua Obra se tornem cada vez mais conhecidas e vividas. Chegará o momento em
que  todos  tomaremos  conhecimento  pleno  das  Suas  realizações  e  da  Sua

grandeza moral e espiritual. Enquanto isso não sucede, poderemos, entretanto,
deixar-nos penetrar pela prática do Primeiro Mandamento, que se resume no

Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a SI mesmo.

Partindo-se desse princípio, chega-se à outra etapa, que é não fazer ao próximo

aquilo  que não se  deseja  que outrem lhe faça,  como decorrência  natural  do
amor.

Tudo o mais virá por acréscimo de misericórdia.

6) A prece proporciona coragem ao homem. Como conservar essa coragem, ao

ponto de transportar montanhas, conforme nos ensinou Jesus?

As montanhas a que o Mestre se referiu, são os obstáculos morais que impedem

o  ser  humano  de  crescer  espiritualmente,  de  superar  os  vícios  a  que  se
escraviza.  As outras,  aquelas que fazem parte da Natureza,  a cada momento

estão sendo vencidas pela moderna tecnologia. No entanto, as internas, aquelas
que impedem o avanço do indivíduo na busca da sua plenitude, necessitam ser

vencidas  através  da  fé  racional,  constante,  poderosa,  aquela  que transforma
pigmeus em gigantes, os humildes de coração em batalhadores da luz.
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A oração é o vínculo que ata o ser que se levanta do chão das paixões ao fulcro
das realizações, ligando o Eu propínquo ao Tu longínquo.

Orando,  o  ser  consegue  a  força  para  superar-se  e  alcançar  o  patamar  da
felicidade, vencendo todos os desafios que defronta, porque ligado a Deus de

onde tudo procede.

7)  O  desenvolvimento  tecnológico  provocará  alterações  nos  princípios

religiosos atuais?

O ser humano, mesmo sem dar-se conta, aproxima-se cada vez mais de Deus. Ao

identificar o macrocosmo e todos os seus desafios, ao penetrar no microcosmo
e todas as suas interrogações, conclui que o acaso não pode ter produzido tão

intrincada rede de equilíbrio e perfeição que se manifesta mesmo no aparente
caos. O materialismo desfalece ante a ausência da matéria nos termos em que

sempre foi concebida, enquanto o Espiritualismo ressurge em outras dimensões
mais compatíveis com o conhecimento e a razão. É inevitável, portanto, que o

avanço  tecnológico  conduza  a  mente  humana  à  Divindade  e,  portanto,  os
princípios religiosos ingênuos das velhas tradições cedam lugar aos postulados

eloqüentes  da  imortalidade  e  da  reencarnação,  da  pluralidade  dos  mundos
habitados e da Majestade de Deus, que são os alicerces da Doutrina Espírita,

cuja mensagem é de sabor eterno.

8) É notável o avanço dos postulados espíritas nos meios científicos. Todavia,

porque entre os religiosos crescem o fanatismo e a intolerância?

Enquanto predomine em a natureza humana a paixão insensata, permanecerão

todos os seus problemas perturbando a marcha do progresso da criatura em si
mesma e da Humanidade em geral. Sob essa dominação nefasta o indivíduo crê

que somente aquilo  que lhe  diz  respeito  é  o  melhor  para  ele  e  para  todos,
impondo aos demais a sua forma de ver e de crer. Auto-fascinado, qual novo

Narciso,  perde o senso de discernimento e de equilíbrio, passando a exigir o
direito de usufruir prerrogativas e privilégios enquanto escraviza e persegue.

O Espiritismo é uma Doutrina de liberdade, porque a sua é a fé raciocinada,
aquela que se deriva da observação dos fatos e da sua incorporação ao modus

vivendi de cada adepto, não impondo, não gerando fanatismo e, acima de tudo,
respeitando os níveis de consciência nos quais estagiam as demais pessoas.
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Destacam-se.  entre as  características  do atraso  moral  da  criatura humana,  a
intolerância para com as demais e o fanatismo de qualquer natureza.

9)  A  agressividade dos  movimentos  religiosos  contrasta  com  a  discrição  do
Movimento Espírita, que presenta seu caráter não proselitista, em favor de uma

efetiva mudança de atitudes do homem. Como enfrentar o agravamento dessa
situaçâo,  sobretudo diante  de campanhas  frontalmente contrárias  aos  ideais

espíritas-cristâos?

A maneira  mais eficaz para se defender a excelência de uma idéia,  é  vivê-la

integralmente, demonstrando a sua qualidade pelo que propicia de bom e de
nobre naquele que a esposa.

Quando se tem insegurança em torno de um ideal seja ele qual for, de natureza
religiosa, filosófica, científica, artística, etc, o comportamento do indivíduo faz-

se agressivo, intolerante, carregado de sentimentos perversos, exteriorizando o
nível de primitivismo em que transita.

A agressividade positiva em torno de uma proposta que dignifica a sociedade
faculta o sacrifício do seu idealista,  a  sua entrega total,  todo o empenho em

favor da sua divulgação. No entanto, quando se volta contra aqueles que não
professam  o  mesmo  credo,  caracteriza  paixão  dissolvente  e  perturbadora.

Muitas vezes desvela também conflitos que jazem no íntimo do ser, que assim,
mediante mecanismo de transferência psicológica, se exalta, exibindo a timidez,

o medo em virulência perseguidora.

É  natural  que  indivíduos  que  se  não  realizaram  socialmente,  por

experimentarem complexos de inferioridade, ao se depararem com Doutrinas
religiosas  ou  filosóficas,  artísticas  ou  culturais  de  qualquer  ordem,  se

completem emocionalmente,  acreditando-se,  dessa forma, que são superiores
aos demais e, portanto, melhores dos que os outros ...

O  comportamento  do  Movimento  Espírita  está  exarado na própria  Doutrina,
que  ensina  a  compreender  a  fragilidade  do  próximo  e  a  sua  ignorância,

desculpando ao tempo em que realiza  o melhor  ao  seu  alcance.  Não deverá
mudar essa atitude, ademais, porque o verdadeiro espírita compreende que as

criaturas evoluem a pouco e pouco, transitando por diferentes níveis ou estados
de consciência,  o  que permite  a  diversidade de opiniões,  de  propostas  e  de

comportamentos humanos.
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10) Como poderia explicar-se, à luz dos conhecimenntos espíritas, o episódio
narrado  em  João  9:3,  em  que  o  Mestre,  diante  de  um  cego  de  nascença,

considerou, em resposta aos discípulos: - Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi
para que se manifestem nele as obras de Deus.

Nem  todo  sofrimento  é  portador  de  resgate,  de  necessidade  reparadora.
Também há muitos casos em que a dor se apresenta como mensagem de vida,

como convite à reflexão, de modo que seja suportada com ânimo, resignação,
coragem  e  mesmo amada.  Não  será  esse  o  caso  de  Jesus  que,  sem  mácula,

ofereceu-nos  o  espetáculo  inesquecível  da  Sua  doação,  com  o  objetivo  de
ensinar-nos a sofrer, a nós outros que ainda somos imperfeitos e devedores?

Na questão em tela, acreditamos que aquele Espírito se fizera voluntário, para
poder contribuir com o ministério do Mestre, nascendo sem dívida, a fim de que

o  Terapeuta  Superior  o  liberasse  da  cegueira,  sem  violar  o  carma  no  qual
estivesse incurso. Como não era devedor, tomou-se instrumento das obras de

Deus, que operavam pelas mãos do Médico Incomparável.

Espírito Vianna de Carvalho

RESSURREIÇÃO X

REENCARNAÇÃO
1 - QUAL A DIFERENÇA ENTRE RESSURREIÇÃO E REENCARNAÇÃO?

RESP.: 1ª - RESSURREIÇÃO: em grego Anástasis, significa surgir, levantar, erguer,

sair de um local ou de uma situação para outra. Foi traduzida para o latim como
"ressurectio",  o ato de ressurgir, voltar à vida reanimar-se,  uma conotação já

não  muito  fiel  ao  original.  Daí  o  fato  de,  biblicamente  falando  o  termo
ressurreição ter sido interpretado em Mateus com o sentido de ressurgir dos

mortos.
2ª  -  REENCARNAÇÃO:  conform  a  própria  palavra  indica,  significa  retomar,

readquirir a carne novamente; tem um sentido bem mais preciso e diferente de
ressurreição.

A  reencarnação  significa  volta  à  vida  corpórea,  mas  em  outro  corpo,  sem
qualquer  espécie  de  ligação  com  o  anterior.  Não  há  necessidade  de  a  alma

retomar o seu antigo corpo, uma vez que o Espírito tem sempre diante de si a
oportunidade de adquirir novo organismo físico, sem afrontar as leis naturais,
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reencarnando tantas vezes quantas forem necessárias ao seu aperfeiçoamento
espiritual.

2  -  DESCREVA  ALGUMA  PASSAGEM  EVANGÉLICA  QUE  SE  REFIRA  ÀS
APARIÇÕES DE JESUS?

RESP.: O mesmo termo foi aplicado para explicar as dez aparições de Jerusalém
e circunvizinhanças a partir do terceiro dia,  após a crucificação e durante as

quarentas dias seguintes, confirmando o que estava previsto pelos profetas nas
escrituras do Velho Testamento, conforme segue: Aparições de Jesus: 1ª - As

mulheres no caminho de volta da visita ao sepulcro, quando lhes dissera: "Não
temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão" (Mt, 28, 9:10);

2ª  -  A Maria  Madalena quando ficou a  sós  ao retornar ao sepulcro,  quando
alertou-a: "Não me detenhas, porque ainda não sibi para o Pai" (Jo, 20, 11-18).

3  -  SE  UM  HOMEM  NÃO  RENASCER  DA  ÁGUA,  E  DO  ESPÍRITO,  NÃO  PODE
ENTRAR NO REINO DE DEUS" INTERPRETE:

RESP.:  A  água  entre  os  judeus,  e  mesmo  entre  os  povos  antigos,  era  um
elemento primordial da matéria, pois acreditavam que tudo que havia na Terra

havia  saido  ds  águas.  Segundo essa  crença,  a  água  tornara-se  o  símbolo  da
natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. Estas palvras:

"Se o homem não renasce da água e do Espírito,  ou em água e em Espírito",
significam pois: "Se o homem não renasce com o corpo e a alma". Neste sentido

é que foram compreendidas no princípio.  Isto porque é pelos  renascimentos
sucessivos  que o  Espírito  evolui.  Uma  única  existência  jamais  poderia  ser  o

suficiente para o aprimoramento que o Espírito deve colimar, a fim de ascender
aos planos elevados da Espiritualidade.

4  -O  DOGMA  DA  RESSURREIÇÃO  DA  CARNE  É  A  CONSAGRAÇÃO  DA
REENCARNAÇÃO ENSINADA PELOS ESPÍRITOS?

RESP.: Como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que
se dá como tantas outras, que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas

pessoas que a tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dai-
lhe, porém, uma interpretação lógica e esses a que chamais livres-pensadores a

admitirão sem dificuldades, precisamente porque raciocinam. Não vos enganeis,
esses livres-pensadores nada mais procuram do que crer;  eles  têm,  como os

outros,  mais talvez do  que os  outros,  ansiedade pelo futuro,mas não podem
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admitir  o  que  é  absurdo  para  a  Ciência.  A  doutrina  da  pluralidade  das
existências se conforma à justiça de Deus; somente ela pode explicar o que sem

ela é inexplicável. Como quereríeis que esse princípio não estivesse na religião?

5 - ENTÃO A IGREJA, PELO DOGMA DA RESSURREIÇÃO DA CARNE, ENSINA A

DOUTRINA DA REENCARNAÇÃO?

RESP.:  Isso é evidente.  Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que

passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido;
dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do

próprio  texto  das  Escrituras  Sagradas.  Os  Espíritos  não  vêm,  portanto,
subverter  a  religião,  como  pretendem  alguns,  mas  vêm,  pelo  contrário,

confirmá-la, sancioná-la por meio de provas irrecusáveis. E como é chegado o
tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas

um  sentido  claro  e  preciso  que  não  possa  ser  objeto  de  nenhuma  falsa
interpretação.  Eis  porque  dentro  de  algum  tempo  tereis  mais  pessoas

sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. São Luis

A Ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a idéia vulgar.

Se  os  despojos  do  corpo  humano  permanecessem  homogêneos,  embora
dispersados  e  reduzidos  a  pó,  ainda  se  conceberia  a  sua  reunião  em

determinado tempo; mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado por
elementos diversos; oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, etc..

Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação
de novos corpos, e isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de

carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes (não
falamos senão dos corpos humanos, sem contar os dos animais).

Dessa maneira um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que perteceram
aos homens dos primeiros tempos. E essas mesmas moléculas orgânicas que

absorveis nos vossos alimentos provêm talvez do corpo de um indivíduo que
conhecestes, e assim por diante.

Sendo  a  matéria  de  quantidade  definida  e  suas  transformações  em número
indefinido, como poderia cada um desses corpos reconstituir-se com os seus

mesmos  elementos?  Há  nisso  uma  impossibilidade  material.  Não  se  pode,
portanto,  racionalmente  admitir  a  ressurreição  da  carne,  senão  como  uma
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figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então nada há que choque
a razão, nada que esteja em contradição com os dados da Ciência.

6 - UM LUGAR CIRCUNSCRITO NO UNIVERSO ESTÁ DESTINADO ÀS PENAS E
AOS GOZOS DOS ESPÍRITOS, SEGUNDO OS SEUS MÉRITOS?

RESP.: Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao
grau de perfeição do Espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua

própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte,  nenhum
lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos Espíritos

encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes segundo o grau de evolução
do mundo que habitam.

7 - DE ACORDO COM ISSO O INFERNO E O PARAÍSO NÃO EXISTIRIAM COMO OS
HOMENS OS REPRESENTAM?

RESP.: Não são mais do que figuras: os Espíritos felizes e infelizes estão por toda
a parte. Entretanto, como já o dissemos também,os Espíritos da mesma ordem

se  reúnem  por  simpatia.  Mas  podem  reunir-se  onde  quiserem,  quando
perfeitos.

A  localização  absoluta  dos  lugares  de  penas  e  de  recompensas  só  existe  na
imaginação  dos  homens.  Provém  da  sua  tendência  de  materializar  e

circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender.

8 - O QUE SE DEVE ENTENDER POR "PURGATÓRIO"?

RESP.: Dores físicas e morais: é o tempo da expiação. É quase sempre na Terra
que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas.

Aquilo que o homem chama Purgatório é também uma figura pela qual se deve
entender, não algum lugar determinado, mas o estado dos Espíritos imperfeitos

que estão em expiação até à purificação complete que deve elevá-los ao plano
de Espíritos felizes. Operando-se a purificação nas encarnações,  o purgatório

consiste nas provas da vida corpórea.

9 - COMO SE EXPLICA QUE ESPÍRITOS QUE REVELAM SUPERIORIDADE POR

SUA  LINGUAGEM  TENHA  RESPONDIDO,  A  PESSOAS  BASTANTE  SÉRIAS,  A
RESPEITO  DO  INFERNO  E  DO  PURGATÓRIO,  DE  ACORDO  COM  AS  IDÉIAS

VULGARMENTE ADMITIDAS?
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RESP.:  Eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas
que  os  interrogam.  Quando  essas  pessoas  estão  muito  imbuídas  de  certas

idéias,  eles  não  querem  chocá-las  muito  rudemente,  para  não  ferir  as  suas
convicções.  Se  um  Espírito  fosse  dizer,  sem  precauções  oratórias,  a  um

muçulmano, que Maomé não era um profeta, seria muito mal recebido.

10 -  CONCEBE-SE ISSO DE PARTE DOS ESPÍRITOS QUE DESEJAM INSTRUIR-

NOS. MAS COMO SE EXPLICA QUE ESPÍRITOS INTERROGADOS SOBRE A SUA
SITUAÇÃO TENHAM RESPONDIDO QUE SOFRIAM AS TORTURAS DO INFERNO

OU PURGATÓRIO?

RESP.: Quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados

conservam uma parte de suas idéias terrenas e traduzem as suas impressões
pelos  termos  que  lhe  são  familiares.  Encontram-se  num  meio  que  não  lhes

permite sondar o futuro senão de maneira deficiente. Essa é a causa por que em
geral os Espíritos errantes, ou recentemente libertados, falam como teria feito

se estivessem na vida carnal. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas
extremamente penosas, com a incerteza de melhora; purgatório por uma vida

também de provas, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando sofre
uma  grande dor  não  dizes  que sofres  como um  danado?  Não são  mais  que

palavras, sempre em sentido figurado.

11 - O QUE SE DEVE ENTENDER POR ALMA PENADA?

RESP.:  Uma  alma  errante  e  sofredora,  incerta  do  seu  futuro,  à  qual  podeis
proporcionar  um  alívio  que  frequentemente  ela  solicita  ao  vir  cominicar-se

convosco.

12 - EM QUE SENTIDO SE DEVE ENTENDER A PALAVRA "CÉU"?

RESP.: Crês que seja um lugar como os Campos Elísios dos antigos, onde todos
os bons Espíritos estão aglomerados e confundidos, sem outra preocupação que

a de gozar na eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal; são
os  planetas,  as  estrelas  e  todos  os  mundos  superiores  em  que  os  Espíritos

gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material nem as
angústias inerentes à inferioridade.

13 - DISSERAM ALGUNS ESPÍRITOS HABITAR O QUARTO, QUINTO CÉU ETC; O
QUE ENTENDIAM POR ISSO?
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RESP.: Vós lhes perguntais que céu habitam, porque tendes a idéia de muitos
céus  sobrepostos  como  os  andares  de  uma  casa;  então  eles  respondem  de

acordo com a vossa linguagem. Mas para eles as palavras "quarto, quinto céu"
exprimem  diferente  graus  de  purificação  e  por  conseguinte  de  felicidade.  É

exatamente como quando se pergunta a um Espírito se ele está no inferno. Se
for infeliz dirá que sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento; mas

ele  sabe  muito  bem  que  não  se  trata  de  uma  fornalha.  Um  pagão  vos
responderia que estava no Tártaro.

14 - EM QUE SENTIDO SE DEVE ENTENDER AS PALAVRAS DO CRISTO: "MEU
REINO NÃO É DESTE MUNDO"?

RESP.:  O  Cristo  respondeu  em  sentido  figurado.  Queria  dizer  que  não reina
sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que

domine  o  amor  do  bem,  mas  os  homens  ávidos  das  coisas  deste  mundo  e
ligados aos bens da Terra não estão com ele.

15 - O REINO DO BEM PODERÁ UM DIA REALIZAR-SE NA TERRA?

RESP.: O bem reinará na Terra quando, entre os Espíritos que a vêm habitar, os

bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a
fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de

Deus que o homem atrairá para a Terra os bons Espíritos e afastará os maus.
Mas o maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o

egoísmo. A transformação da Humanidade foi predita e chegais a esse momento
em que todos os  homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará

pela encarnação de Espíritos melhores que constituirão sobre Terra uma nova
geração. Então os Espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os

que  tentem  deter  a  marcha  das  coisas  serão  excluídos,  porque  estariam
deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam.

Irão  para  mundos  novos,  menos  adiantados,  cumprir  missões  penosas,  nas
quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento ao mesmo tempo que

trabalharão para o adiantamento  de seus  irmãos  ainda  mais  atrasados.  Não
vêdes  na  sua  exclusão  da  Terra  transformada  a  sublime  figura  do  Paraíso

Perdido? E no homem que veio à Terra em condições semelhantes, trazendo em
si os germens de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura

não menos sublime do pecado original?
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Considerado  dessa  maneira,  o  pecado  original  se  refere  à  natureza  ainda
imperfeita do homem que só é responsável por si mesmo e por suas próprias

faltas,  e  não pelas  de seus pais.  Vós todos,  homens  de fé e  de boa vontade,
trabalhai portanto com zelo e coragem na grande obra de regeneração, porque

colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado.

Infelizes dos que fecham o olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos

séculos  de  trevas  e  de  decepções.  Ingelizes  dos  que  colocam  todas  as  suas
alegrias nos bens deste mundo, pois sofrerão mais privações do que os gozos

que  desfrutaraam.  Infelizes  sobretudo  os  egoístas,  porque  não  encontrarão
ninguém para os ajudara carregar o fardo das suas misérias. São Luis.

RETORNO À

VIDA
CORPORAL

1 - QUAL A INFLUÊNCIA DO ORGANISMO NA VIDA DO ESPÍRITO?

RESP.:  A matéria não é mais que o envoltório do Espírito;  como a roupa é o
envoltório do corpo. O Espírito ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da

natureza espiritual. Contudo, se por um lado o exercício das faculdades depende
dos órgãos que lhe servem de instrumentos, por outro lado, essas faculdades

são enfraquecidas pela densidade da matéria qual um vidro opaco que limita a
irradiação da luz.

2 - A MANIFESTAÇÃO DAS FACULDADES DO ESPÍRITO ESTÁ CONDICIONADA
AOS ÓRGÃOS FÍSICOS? COMENTE.

RESP.: Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma.
Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição

dos  respectivos  órgãos,  como  a  excelência  de  um  trabalho  à  excelência  da
ferramenta. Deste modo para o Espírito encarnado torna-se um dever zelar pela

boa preservação do corpo físico, mantendo-o a salvo de vícios ou excessos de
qualquer natureza que possam restringir a liberdade de expressão do Espírito.

3 - EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE O DESENVOLVIMENTO DO CÉREBRO E AS
FACULDADES MORAIS E INTELECTUAIS?
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RESP.: Por outro lado, importa em considerar que não há necessariamente uma
relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais

e  intelectuais,  pois  não  são  os  órgãos  que  lhe  dão  as  faculdades  que
impulsionam, o desenvolvimentodos órgãos. Se as faculdades tivessem os seus

princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a
responsabilidade dos seus atos. Efetivamente, a diversidade de aptidões entre

os homens decorre das qualidades do Espírito, é assim que os gênios, sábios e
artistas  não o são porque o acaso lhes  deu órgãos especiais,  mas devido às

conquistas do Espírito.

4 - O ESPÍRITO DE UMA CRIANÇA PODE SER MAIS EVOLUÍDO QUE O DE SEUS

PAIS?

RESP.: Sim. Frequentemente ocorre ser o Espírito que anima o corpo de uma

criança, tão desenvolvido, ou mais ainda, do que o de um adulto, conforme o seu
progresso anterior. Enquanto criança, os órgãos da inteligência estando ainda

em  desenvolvimento,  não  lhe  põe  à  disposição  todas  as  faculdades  de  um
adulto. A sua inteligência permanecerá limitada até que a idade amadureça e ele

domine  totalmente  o  novo  organismo.  A  perturbação  que  acompanha  a
encarnação,  não  cessa  de  súbito  com  o  nascimento  e  só  se  dissipa  com  o

desenvolvimento dos órgãos.

5  -  POR  QUE  O  PERÍODO  DE  1  A  7  ANOS  É  DECISIVO  NA  FORMAÇÃO  DO

CARÁTER E DA PERSONALIDADEDO ESPÍRITO REENCARNANTE?

RESP.:  Segundo  Emmanuel  no  livro  "O  Consolador",  o  Espírito  no  período

infantil,  até  os  sete  anos,  ainda  se  encontra  em  fase  de  adaptação  à  nova
existência. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a

matéria  orgânica.  Suas  recordações  do  plano  espiritual  são  mais  vivas,
tornando-se mais susceptível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho

na  consolidação  dos  princípios  de  responsabilidades,  se  encontrar  nos  pais
legítimos representantes do colégio familiar. Eis por que o lar é tão importante

para a edificação do homem e por que tão profunda é a missão dos pais perante
as leis divinas, pois é aí, que a criança deve receber as bases do sentimento e do

caráter.

6  -  O  ESTADO  INFANTIL  É  UM  TEMPO  DE  REPOUSO  PARA  O  ESPÍRITO.

EXPLIQUE?
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RESP.:  O  estado  infantil  é  uma  necessidade  do  Espírito  e  corresponde  aos
desígnios  da  Providência,  pois  é  um  tempo  de  repouso  para  o  Espírito.  O

objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento do Espírito e o estado de infância
torna-o  acessível  às  impressões  que  recebe;  sua  nova  fase  de  vida  vai

fundamentar-se nos novos registros inseridos a partir de então. Daí os novos
rumos limitados e dependentes deles e o aumento da probabilidade de sucesso

na nova vida. As sábias leis divinas colocam-no em um meio onde ele só haure o
que é útil o que convém, junto daqueles e talvez capacitados a lhe auxiliar o

adiantamento.

7  -  COMO  AGE  O  ESPÍRITO,  NO  PERÍODO  INICIAL  DE  SUA  ENCARNAÇÃO.

DESENVOLVA.

RESP.: No período inicial da nova encarnação, o Espírito age realmente como

criança pois, as idéias que marcarão seu caráter estão adormecidas. Por isto é
mais  dócil  nesta  fase,  tornando-se  mais  acessível  às  impressões  que  podem

modificar sua condição evolutiva.

8 - OS ESPÍRITOS CONHECEM A ÉPOCA EM QUE TERÃO DE SE REENCARNAR?

RESP.: Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem
que devem retomar um corpo,  como sabeis  que deveis  morrer  um dia,  mas

ignoram quando isso acontecerá.

9 - A REENCARNAÇÃO É, PORTANTO, UMA NECESSIDADE DA VIDA ESPÍRTA,

COMO A MORTE É UMA NECESSIDADE DA VIDA CORPÓREA?

RESP.: Seguramente que é.

10 - TODOS OS ESPÍRITOS SE PREOCUPAM COM A SUA REENCARNAÇÃO?

RESP.:  Há  os  que  absolutamente  não  pensam  nela,  que  nem  mesmo  a

compreendem, se recuar ante a prova. Porque entre os Espíritos há também
indiferentes e poltrões; mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como

aquele que recusa o remédio que o pode curar.

11  -  SE  UM  ESPÍRITO  SE  SENTISSE  BASTANTE  FELIZ  NUMA  CONDIÇÃO

MEDIANA ENTRE OS ESPÍRITOS ERRANTES E NÃO TIVESSE A AMBIÇÃO DE SE
ELEVAR, PODERIA PROLONGAR INDEFINIDAMENTE ESSE ESTADO?
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RESP.: Não indefinidamente; cedo ou tarde, o Espírito sente a necessidade de
avançar; todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos.

12 - A UNIÃO DA ALMA COM ESTE OU AQUELE CORPO ESTÁ PREDESTINADA,
OU NO ÚLTIMO MOMENTO É QUE FAZ A ESCOLHA?

RESP.:  O Espírito é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova
que deseja sofrer, o Espírito pede para encarnar; Deus, que tudo sabe e tudo vê

com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo.

13 -  O ESPÍRITO TEM O DIREITO DE ESCOLHER O CORPO OU SOMENTE  O

GÊNERO DE VIDA QUE LHE DEVE SERVIR DE PROVA?

RESP.: Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são

provas  que  o  ajudam  no  seu  adiantamento,  se  ele  vencer  os  obstáculos
encontrados; mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la.

14  -  PODE  O  ESPÍRITO,  NO  ÚLTIMO  MOMENTO,  RECUSAR  O  CORPO
ESCOLHIDO?

RESP.:  Se  o  recusasse,  sofreria  muito  mais  do  que  aquele  que  não  tivesse
tentado nenhuma prova.

15  -  PODERIA  ACONTECER  QUE  UM  CORPO  QUE  DEVE  NASCER  NÃO
ENCONTRASSE ESPÍRITO PARA ENCARNAR-SE NELE?

RESP.: Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre
uma alma predestinada; nada é criado sem um desígnio.

16 - A UNIÃO DO ESPÍRITO COM DETERMINADO CORPO PODE SER IMPOSTA
POR DEUS?

RESP.:  Pode  ser  imposta,  da  mesma  maneira  que  as  diferentes  provas,
sobretudo  quando  o  Espírito  ainda  não  está  apto  a  fazer  uma  escolha  com

conhecimento de causa. Como expiação, o Espírito pode ser constrangido a se
unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá

no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo.

17  -  SE  ACONTECESSE  QUE  MUITOS  ESPÍRITOS SE  APRESENTASSEM  PARA

OCUPAR UM MESMO CORPO QUE VAI NASCER, O QUE DECIDIRIA ENTRE ELES?
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RESP.: Muitos podem pedi-lo, mas é Deus quem julga, em casos assim, qual é o
mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina. Mas, como já disse,

o Espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo.

18  -  O  MOMENTO  DA  ENCARNAÇÃO  É  SEGUIDO  DE  PERTURBAÇÃO

SEMELHANTE AO QUE SE VERIFICA NA DESENCARNAÇÃO?

RESP.:  Muito  maior,  e  sobretudo  mais  longa.  Na  morte,  o  Espírito  sai  da

escravidão; no nascimento, entra nela.

19 - O INSTANTE EM QUE O ESPÍRITO DEVE ENCARNAR-SE É PARA ELE UM

INSTANTE  SOLENE?  CUMPRE  ELE  ESSE  ATO  COMO  COISA  GRAVE  E
IMPORTANTE?

RESP.: É como um vianjante que embarca para uma travessia perigosa e não
sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta.

20 -  A INCERTEZA DO ESPÍRITO, QUANTO À EVENTUALIDADE DO SUCESSO
DAS PROVAS QUE VAI SOFRER NA VIDA, É PARA ELE UMA CAUSA DE AFLIÇÃO,

ANTES DA ENCARNAÇÃO?

RESP.:  Uma grande aflição,  pois  as  provas da sua existência  o  retardarão ou

farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado.

21 -  NO MOMENTO DE SUA REENCARNAÇÃO O ESPÍRITO É ACOMPANHADO

POR OUTROS ESPÍRITOS,  SEUS AMIGOS, QUE ASSISTEM À SUA PARTIDA DO
MUNDO ESPÍRITA, COMO O VÃO RECEBER NA VOLTA?

RESP.: Isso depende da esfera em que o Espírito habita. Se está nas esferas em
que reina a afeição, os Espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro

momento, encorajam-no, e frequentemente mesmo, seguem-no durante a vida.

22 - OS ESPÍRITOS AMIGOS, QUE NOS SEGUEM DURANTE A VIDA SÃO, POR

VEZES, OS QUE VEMOS EM SONHO, QUE NOS TESTEMUNHAM A SUA AFEIÇÃO
E QUE SE NOS APRESENTAM COM FEIÇÕES DESCONHECIDAS?

RESP.:  Muito  frequentemente o são;  eles  vêm visitar-nos,  como ides  ver um
prisioneiro nas grades.

23 - EM QUE MOMENTO A ALMA SE UNE AO CORPO?
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RESP.: A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do
nascimento. Desde o momento da concepção, o Espírito designado para tomar

determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada
vez mais, até o instante em que a criança vem à luz; o grito que então escapa de

seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos
de Deus.

24 - A UNIÃO ENTRE O ESPÍRITO E O CORPO É DEFINIDA DESDE O MOMENTO
DA  CONCEPÇÃO?DURANTE ESSE  PRIMEIRO PERÍODO O ESPÍRITO PODERIA

RENUNCIAR A TOMAR O CORPO QUE LHE FOI DESIGNADO?

RESP.:  A  união  definitiva,  no  sentido  em  que  outro  Espírito  não  poderia

substituir o que foi designado para o corpo, mas, como os laços que o prendem
são  mais  frágeis,  fáceis  de  romper,  podem  ser  rompidos  pela  vontade  do

Espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga.

25 - QUE ACONTECE AO ESPÍRITO, SE O CORPO QUE ELE ESCOLHEU MORRE

ANTES DE NASCER?

RESP.: Escolhe outro.

26 - QUAL PODE SER A UTILIDADE DESSAS MORTES PREMATURAS?

RESP.:  As imperfeições da matéria,  na maioria das vezes,  são a causa dessas

mortes.

27 - QUE UTILIDADE PODE TER PARA UM ESPÍRITO A SUA ENCARNAÇÃO NUM

CORPO QUE MORRE POUCOS DIAS DEPOIS DE NASCER?

RESP.: O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência;

a importância da morte é quase nula; frequentemente, como já dissemos, trata-
se de uma prova para os pais.

28  -  O  ESPÍRITO  SABE,  COM  ANTECEDÊNCIA,  QUE  O  CORPO  POR  ELE
ESCOLHIDO NÃO TEM POSSIBILIDADE DE VIVER?

RESP.: Sabe, algumas vezes, mas, se o escolheu por esse motivo, é que recua ante
a prova.

29 - QUANDO FALHA UMA ENCARNAÇÃO PARA O ESPÍRITO, POR UMA CAUSA
QUALQUER, É ELA SUPRIDA IMEDITAMENTE POR OUTRA EXISTÊNCIA?
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RESP.: Nem sempre imeditamente; o Espírito necessita de tempo para escolher
de  novo,  a  menos  que  a  reencarnação  instantânea  decorra  de  uma

determinação anterior.

30 - O ESPÍRITO, UMA VEZ UNIDO AO CORPO DA CRIANÇA, E NÃO PODENDO

MAIS RETROCEDER, LAMENTA ALGUMAS VEZES A ESCOLHA FEITA?

RESP.:  Queres perguntar se,  como homem,ele se queixa da vida que tem? Se

desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que a
escolheu. O Espírito,  uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de

que  não  tem  consciência,  mas  pode  achar  muito  pesada  a  carga.  E,  se  a
considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio.

31 - NO INTERVALO DA CONCEPÇÃO AO NASCIMENTO, O ESPÍRITO GOZA DE
TODAS AS SUAS FACULDADES?

RESP.: Mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas
ligado  ao  corpo.  Desde  o  instante  da  concepção,  a  perturbação  começa  a

envolver o Espírito,  advertindo-o assim de que chegou o momento de tomar
uma nova existência; essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse

intervalo, seu estado é mais ou menos o de um Espírito encarnado, durante o
sono do corpo.  À medida que o  momento  do  nascimento se  aproxima,  suas

idéias se apagam, assim como a lembrança do passado se apagadesde que entra
na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado

de Espírito.

32 - NO INSTANTE DO NASCIMENTO O ESPÍRITO RECOBRA IMEDIATAMENTE

A PLENITUDE DE SUAS FACULDADES?

RESP.: Não; elas se desenvolvem gradualmente, com os órgãos. Ele se encontra

numa nova existência; é preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos;
as idéias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que acorda e se encontra

numa posição diferente da que ocupava antes de dormir.

33  -  A  UNIÃO  DO  ESPÍRITO  COM  O  CORPO  NÃO  ESTANDO  COMPLETA  E

DEFINITIVAMENTE  CONSUMADA,  SENÃO  DEPOIS  DO  NASCIMENTO,  PODE
CONSIDERAR-SE O FETO COMO TENDO UMA ALMA?
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RESP.:  O  Espírito  que  o  deve animar existe,  de  qualquer  maneira,  fora  dele.
Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em

vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir.

34 - COMO SE EXPLICA A VIDA INTRA-UTERINA?

RESP.: É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem a possui
em  si  a  vida  animal  e  a  vida  vegetal,  que  completa,  ao  nascer,  com  a  vida

espiritual.

35 - HÁ, COMO O INDICA A CIÊNCIA, CRIANÇAS QUE DESDE O VENTRE DA MÃE

NÃO TÊM POSSIBILIDADE DE VIVER? e COM QUE FIM ACONTECE ISSO?

RESP.: Isto acontece frequentemente, e Deus o permite como prova, seja para os

pais, seja para o Espírito destinado a encarnar.

36  -  HÁ  CRIANÇAS  NATIMORTAS  QUE  NÃO  FORAM  DESTINADAS  À

ENCARNAÇÃO DE UM ESPÍRITO?

RESP.: Sim, há as que jamais tiveram um Espírito destinado aos seus corpos:

nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce.

37  -  UM  SER  DESSA  NATUREZA  PODE  CHEGAR  AO  TEMPO  NORMAL  DE

NASCIMENTO?

RESP.: Sim, algumas vezes, mas então não vive.

38 - TODA CRIANÇA QUE SOBREVIVE TE, NECESSARIAMENTE, UM ESPÍRITO
ENCARNADO?

RESP.: Que seria ela, sem o Espírito? Não seria um humano.

39 - QUAIS SÃO, PARA O ESPÍRITO, AS CONSEQUÊNCIAS DO ABORTO?

RESP.: Uma existência nula e a recomeçar.

40 - O ABORTO PROVOCADO É UM CRIME, QUALQUER QUE SEJA A ÉPOCA DA

CONCEPÇÃO?

RESP.: Há sempre crime, quando se transgride a lei de Deus. A mãe, ou qualquer

pessoa,  cometerá  sempre  um  crime  ao  tirar  a  vida  à  criança  antes  do  seu
nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo

devia ser o instrumento.
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41  -  NO  CASO  EM  QUE  A  VIDA  DA  MÃE  ESTIVESSE  EM  PERIGO  PELO
NASCIMENTO DA CRIANÇA, HAVERIA CRIME EM SACRIFICAR A CRIANÇA PARA

SALVAR A MÃE?

RESP.: É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe.

42 - É RACIONAL TER PELOS FETOS O MESMO RESPEITO QUE SE TEM PELO
CORPO DE UMA CRIANÇA QUE TIVESSE VIVIDO?

RESP.:  Em  tudo  isto  vede  a  vontade  de  Deus  e  a  sua  obra,  e  não  trateis
levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da

Criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence
aos desígnios, que ninguém é chamado a julgar.

RETORNO DA
VIDA CORPÓREA 

A VIDA
ESPIRITUAL

1 - EM QUE SE TRANSFORMA A ALMA NO INSTANTE DA MORTE?

RESP.:  Volta a  ser Espírito,  ou seja,  retorna ao mundo dos Espíritos,  que ela
havia deixado temporariamente.

2 - A ALMA CONSERVA A SUA INDIVIDUALIDADE APÓS A MORTE?

RESP.: Sim, não a perde jamais. O que seria ela, se não a conservasse?

3 - COMO A ALMA CONSTATA A SUA INDIVIDUALIDADE, SE NÃO TEM MAIS O
CORPO MATERIAL?

RESP.: Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e
que representa a aparência da última encarnação: seu perispírito.

4 - A ALMA NÃO LEVA NADA DESTE MUNDO?

RESP.: Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa

lembrança é  cheia  de doçura  ou de amargor,  segundo o emprego que tenha
dado à vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo

que deixou na Terra.
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5 - QUE PENSAR DA OPINIÃO DE QUE A ALMA, APÓS A MORTE, RETORNA AO
TODO UNIVERSAL?

RESP.:  O  conjunto  dos  Espíritos  não constitui  um todo?  Quando estás  numa
assembléia, fazes parte integrante da mesma, e não obstante conservas a tua

individualidade.

6  -  QUE  PROVA  PODEMOS  TER  DA  INDIVIDUALIDADE  DA  ALMA  APÓS  A

MORTE?

RESP.:  Não  tendes  esta  prova  pelas  comunicações  que  obtendes?  Se  não

estiverdes  cegos,  vereis;  e  se  não  estiverdes  surdos,  ouvireis;  pois
frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao

vosso redor.

7 - EM QUE SENTIDO SE DEVE ENTENDER A VIDA ETERNA?

RESP.: É a vida do Espírito que é eterna: a do corpo é transitória, passageira.
Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna.

8 - NÃO SERIA MAIS EXATO CHAMAR VIDA ETERNA A DOS ESPÍRITOS PUROS,
QUE  TENDO ATINGIDO  O GRAU  DA  PERFEIÇÃO,  NÃO  TÊM MAIS  PROVAS A

SOFRER?

RESP.:  Essa  é a felicidade eterna.  Mas tudo isso é uma questão de palavras:

chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendais.

9 - A SEPARAÇÃO DA ALMA E DO CORPO É DOLOROSA?

RESP.:  Não;  o  corpo,  frequentemente,  sofre  mais  durante  a  vida  que  no
momento da morte; neste a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se

provam no momento da morte são um prazer para o Espírito, que vê chegar o
fim do seu exílio.

10 - COMO SE OPERA A SEPARAÇÃO DA ALMA E DO CORPO?

RESP.: Desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende.

11  -  A  SEPARAÇÃO  SE  VERIFICA  INSTANTANEAMENTE,  NUMA  TRANSIÇÃO
BRUSCA?  HÁ  UMA  LINHA  DIVISÓRIA  BEM  MARCADA  ENTRE  A  VIDA  E  A

MORTE?
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RESP.: Não a alma de desprende gradualmente e não escapa como um pássaro
cativo que fosse libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira

que o Espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames; estes se soltam e
não se rompem.

12 - A SEPARAÇÃO DEFINITIVA ENTRE A ALMA E O CORPO PODE VERIFICAR-
SE ANTES DA CESSAÇÃO COMPLETA DA VIDA ORGÂNICA?

RESP.: Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a
vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante

ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em
movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas

veias e, para isso, não necessita da alma.

13 - NO MOMENTO DA MORTE A ALMA TEM ÀS VEZES UMA ASPIRAÇÃO OU

ÊXTASE QUE LHE FAZ ENTREVER O MUNDO PARA O QUAL REGRESSA?

RESP.: A alma sente, muitas vezes, que se desatam os liames que a prendem ao

corpo  e  então  emprega  todos  os  esforços  para  os  desligar  de  uma  vez.  Já
parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por

antecipação do estado de Espírito.

14 - O EXEMPLO DA LARVA QUE PRIMEIRO SE ARRASTA PELA TERRA, DEPOIS

SE FECHA NA CRISÁLIDA, NUMA MORTE APARENTE, PARA RENASCER NUMA
EXISTÊNCIA  BRILHANTE,  PODE  DAR-NOS  UMA  IDÉIA  DA  VIDA  TERRENA,

SEGUIDA DO TÚMULO E POR FIM DE UMA NOVA EXISTÊNCIA?

RESP.: Uma pálida idéia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da

letra, como sempre fazeis.

15  -  QUE  SENSAÇÃO  EXPERIMENTA  A  ALMA  NO  MOMENTO  EM  QUE  SE

RECONHECE NO MUNDO DOS ESPÍRITOS?

RESP.: Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás, no primeiro

momento, envergonhado de o haver feito. Para o justo, é muito diferente: ele se
sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor.

16 - O ESPÍRITO ENCONTRA IMEDIATAMENTE AQUELES QUE CONHECEU NA
TERRA E QUE MORRERAM ANTES DELE?
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RESP.:  Sim,  segundo  a  afeição  que  tenham  mantido  reciprocamente.  Quase
sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos Espíritos e o ajudam a

libertar-se das faixas da matéria.  Vê também a muitos  que havia perdido de
vista durante a passagem pela Terra; vê os que estão na erraticidade, bem como

os que se encontram encarnados, que vai visitar.

17 - NA MORTE VIOLENTA OU ACIDENTAL, QUANDO OS ÓRGÃOS AINDA NÃO

SE DEBILITARAM PELA IDADE OU PELAS DOENÇAS, A SEPARAÇÃO DA ALMA E
A CESSAÇÃO DA VIDA SE VERIFICAM SIMULTANEAMENTE?

RESP.: Geralmente é assim; mas, em todos os casos, o instante que os separa é
muito curto.

18 - APÓS A DECAPITAÇÃO, POR EXEMPLO, O HOMEM CONSERVA POR ALGUNS
INSTANTES A CONSCIÊNCIA DE SI MESMO?

RESP.: Frequentemente ele conserva por alguns minutos, até que vida orgânica
se extinga de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder

a consciência antes do instante do suplício.

19 - O ESPÍRITO SE LEMBRA DA SUA EXISTÊNCIA CORPÓREA?

RESP.: Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te
asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo.

20 - A LEMBRANÇA DA EXISTÊNCIA CORPÓREA SE APRESENTA AO ESPÍRITO
DE MANEIRA COMPLETA E INOPINADA, APÓS A MORTE?

RESP.:  Não; mas pouco a pouco,  como alguma coisa que sai do nevoeiro,  e à
medida que nela vai fixando a sua atenção.

21  -  O  ESPÍRITO  SE  LEMBRA  DETALHADAMENTE  DE  TODOS  OS
ACONTECIMENTOS DE SUA VIDA, ABRANGENDO O CONJUNTO, NUM GOLPE DE

VISTA RETROSPECTIVO?

RESP.: Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a

sua situação de Espírito. Mas compreendes que há circunstâncias às quais ele
não atribui nenhuma importância, e que nem mesmo procura recordar.

22 - PODERIA LEMBRÁ-LAS, SE O QUISESSE?
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RESP.: Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de
acontecimentos, sejam mesmo os de seus pensamentos. Mas quando isso não

tem utilidade, ele não o faz.

23 -  ENTREVÊ A FINALIDADE DA VIDA TERRESTRE, COM RELAÇÃO À VIDA

FUTURA?

RESP.: Seguramente que a vê e compreende, muito melhor do que quando vivia

no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito, e
sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas.

24 -  DE  QUE MANEIRA A VIDA PASSADA SE DESENROLA NA MEMÓRIA DO
ESPÍRITO? POR UM ESFORÇO DA SUA IMAGINAÇÃO, OU COMO UM QUADRO

QUE ELE TENHA ANTE OS OLHOS?

RESP.: De uma e de outra forma. Todos os atos que tenham interesse para a sua

lembrança são para ele como se estivessem presentes : os outros ficam mais ou
menos  no  fundo  da  memória,  ou  completamente  esquecidos.  Quanto  mais

desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes
muitas vezes a evocação de um Espírito errante, que acabou de deixar a Terra e

que não se lembra dos nomes das pessoas que amava nem dos detalhes que
para  ti  parecem  importantes;  é  que  pouco  lhe  interessam,  e  caem  no

esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais,
que o ajudam a progredir.

25 - O ESPÍRITO SE LEMBRA DE TODAS AS EXISTÊNCIAS QUE PRECEDERAM A
QUE ACABOU DE DEIXAR?

RESP.:  Todo o seu  passado se desenrola  diante  dele,  como as  etapas de um
caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra, de

maneira  absoluta,  de  todos  os  atos,  recordando-os  apenas  na  razão  da
influência  que  tenham  sobre  o  seu  estado  presente.  Quando  às  primeiras

existências, as que se podem considerar como a infância do Espírito, perdem-se
no vazio e desaparecem na noite do esquecimento.

26 - COMO O ESPÍRITO CONSIDERA O CORPO QUE ACABOU DE DEIXAR?

RESP.: Como uma veste imprópria, que o incomodava, e da qual se sente feliz

por se ter desembaraçado.
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27  -  QUE  SENTIMENTO  EXPERIMENTA  À  VISTA  DO  SEU  CORPO  EM
DECOMPOSIÇÃO?

RESP.: Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais
importância.

28 - AO FIM DE UM CERTO LAPSO DE TEMPO, O ESPÍRITO RECONHECE OS
OSSOS OU OUTRAS COISAS QUE LHE TENHAM PERTENCIDO?

RESP.:  Algumas vezes.  Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela
qual considere as coisas terrestres.

29 - O RESPEITO QUE SE TEM PELAS COISAS MATERIAIS QUE OS ESPÍRITOS
DEIXARAM  ATRAI  A  SUA  ATENÇÃO  PARA  ESSES  OBJETOS,  E  ELES

CONSIDERAM ESSE RESPEITO COM PRAZER?

RESP.:  O  Espírito  se  sente  sempre feliz  de  ser lembrado.  As  coisas  que dele

conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento o que o atrai
para vós, e não os objetos.

30  -  OS  ESPÍRITOS  CONSERVAM  A  LEMBRANÇA  DOS  SOFRIMENTOS  QUE
SUPORTARAM DURANTE A SUA ÚLTIMA EXISTÊNCIA CORPÓREA?

RESP.: Frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a
felicidade que podem desfrutar como Espíritos.

31  -  O  HOMEM  QUE  FOI  FELIZ  NESTE  MUNDO  LASTIMA  OS  GOZOS  QUE
PERDEU AO DEIXAR A TERRA?

RESP.:  Somente  os  Espíritos  inferiores  podem  lastimar  os  gozos  que
correspondem à impureza de sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento.

Para  os  Espíritos  elevados,  a  felicidade  eterna  é  mil  vezes  preferível  aos
prazeres efêmeros da Terra.

32  -  AQUELE  QUE  INICIOU  GRANDES  TRABALHOS  COM  UMA  FINALIDADE
ÚTIL,  E  QUE  OS  VÊ  INTERROMPIDOS  PELA  MORTE,  LAMENTA  TÊ-LOS

DEIXADOS POR ACABAR?

RESP.: Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário,

trata de influenciar outros Espíritos humanos a continuá-los.  Seu objetivo na
Terra  era  o  bem  da  humanidade;  esse  objetivo  é  o  mesmo  no  mundo  dos

Espíritos.
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33  -  AQUELE  QUE  DEIXOU  TRABALHOS  DE  ARTE  OU  DE  LITERATURA
CONSERVA PELAS SUAS OBRAS O AMOR QUE TINHA DURANTE A VIDA?

RESP.:  Segundo  sua  elevação,  julga-as  de  outra  maneira  e  frequentemente
reprova o que mais admirava.

34 - O ESPÍRITO SE INTERESSA AINDA PELOS TRABALHOS QUE SE FAZEM NA
TERRA, PELO PROGRESSO DAS ARTES E DAS CIÊNCIAS?

RESP.:  Isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a  cumprir.
Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos

Espíritos,  que  o  admiram  como  o  sábio  admira  a  obra  de  um  escolar.  Eles
examinam  o  que  pode  provar  a  elevação  dos  Espíritos  encarnados  e  seus

progressos.

35 - OS ESPÍRITOS CONSERVAM, DEPOIS DA MORTE, O AMOR À PÁTRIA?

RESP.:  É sempre o mesmo princípio: para os Espíritos elevados,  a pátria é o
Universo; na Terra, é onde possuem maior número de pessoas simpáticas.

36 - AS IDÉIAS DOS ESPÍRITOS SE MODIFICAM NA VIDA DE ESPÍRITO?

RESP.: Muito; sofrem modificações muito grandes, à medida que o Espírito se

desmaterializa. Ele pode, às vezes,  permanecer muito tempo com as mesmas
idéias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas

mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar.

37  -  DESDE  QUE  O  ESPÍRITO  JÁ  VIVEU  A  VIDA  ESPÍRITA,  ANTES  DA  SUA

ENCARNAÇÃO, DE ONDE VEM O SEU ESPANTO AO REENTRAR NO MUNDO DOS
ESPÍRITOS?

RESP.: Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se
segue ao despertar.  Mais  tarde,  ele  reconhece perfeitamente o seu  estado,  à

medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da
vida terrestre.

SEXO NOS
ESPÍRITOS
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1 - OS ESPÍRITOS TÊM SEXO NA FORMA COMO ENTENDEMOS?

RESP.: Os Espíritos, enquanto essência inteligente, não têm sexo na forma como

se entende, uma vez que o sexo depende da constituição orgânica. Entre eles
existe amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos, na afeição

que conseguiram amealhar no transcorrer de outras existências. Os Espíritos,
enquanto  seres  psíquicos,  guardam,  em  si  uma  tendência  masculina  ou

feminina.

2 - OS ESPÍRITOS GERAM?

RESP.: Essa dúvida domina as mentes humanas, mas os livros da codificação já
esclarecem a questão há muito tempo. Os Espíritos não geram, isto é, não são

dotados  da  faculdade procriativa  exclusivamente,  a  reprodução  é  de âmbito
físico.  Como  podem  reencarnar,  tanto  na  polaridade  masculina  quanto  na

feminina, os Espíritos possuem órgãos genitais dos dois sexos em potencial. Os
seres  espirituais,  ainda  presos  às  injunções  carnais,  embora  detenham  em

potencial as duas polaridades, certamente experimentam uma delas com maior
intensidade de acordo com inúmeras experiências reencarnatórias vivenciadas.

3 - OS ESPÍRITOS TEM SEXO?

RESP.:  Não  como  o  entendeis,  porque  os  sexos  dependem  da  constituição

orgânica.  Há  entre  eles  amor  e  simpatia,  mas  baseados  na  afinidade  de
sentimentos.

4 - O ESPÍRITO QUE ANIMOU O CORPO DE UM HOMEM PODE ANIMAR O DE
UMA MULHER, NUMA NOVA EXISTÊNCIA, E VICE-VERSA?

RESP.: Sim, pois são os mesmos Espíritos que animam os homens e as mulheres.

5  -  QUANDO SOMOS  ESPÍRITOS,  PREFERIMOS  ENCARNAR  NUM  CORPO  DE

HOMEM OU DE MULHER?

RESP.:  Isso pouco importa  ao Espírito;  depende das  provas  que ele  tiver  de

sofrer.

OS  ESPÍRITOS  ENCARNAM-SE  HOMENS  OU  MULHERES,  PORQUE  NÃO  TÊM

SEXO. COMO DEVEM PROGREDIR EM TUDO, CADA SEXO, COMO CADA POSIÇÃO
SOCIAL, OFERECE-LHES PROVAS E DEVERES ESPECIAIS E NOVAS OCASIÕES DE
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ADQUIRIR EXPERIÊNCIAS. AQUELE QUE FOSSE SEMPRE HOMEM, SÓ SABERIA
O QUE SABEM OS HOMENS.

SIMPATIAS E

ANTIPATIAS
SIMPATIAS E ANTIPATIAS TERRENAS E/OU NO MUNDO ESPIRITUAL

1  -  COMO  SE  EXPLICA  A  SIMPATIA  E  ANTIPATIA  À  LUZ  DA  DOUTRINA

ESPÍRITA?

RESP.:  Frequentemente  durante  a  romagem  terrena,  dois  seres  sentem-se

naturalmente atraídos um pelo outro, em circunstâncias aparente fortuitas; ou
inversamente,  a  sensação  que  surge  é  de  antipatia  e  rejeições.  Estes

personagens não se reconhecem, porém esta primeira impressão é resultante
de encarnações anteriores, cujas experiências felizes ou desgradáveis emergem

da memória espiritual de cada um.

2  -  ALÉM  DA  SIMPATIA  GERAL,  DETERMINADA  PELAS  SEMELHANÇAS,  HÁ

AFEIÇÕES PARTICULARES ENTRE OS ESPÍRITOS?

RESP.:  Sim, como entre os homens. Mas o liame que une os Espíritos é mais

forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das
paixões.

3 - HÁ AVERSÕES ENTRE OS ESPÍRITOS?

RESP.:  Não  há  aversões  senão  entre  os  Espíritos  impuros,  e  são  estes  que

excitam entre vós as inimizades e as dissensões.

4  -  DOIS  SERES QUE  FORAM INIMIGOS NA  TERRA  CONSERVARÃO OS SEUS

RESSENTIMENTOS NO MUNDO DOS ESPÍRITOS?

RESP.: Não; compreenderão que sua dissensão era estúpida, e o motivo, pueril.

Apenas os Espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até
que se purifiquem. Se não foi senão um interesse material o que os separou, não

pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver
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antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se
com prazer.

5  -  A  LEMBRANÇA  DAS MÁS AÇÕES  QUE  DOIS  HOMENS COMETERAM,  UM
CONTRA O OUTRO, É OBSTÁCULO À SUA SIMPATIA?

RESP.: SIM, ELA OS LEVA A SE DISTANCIAREM.

6 -  QUE SENTIMENTO EXPERIMENTAM, APÓS A MORTE,  AQUELES A QUEM

FIZEMOS MAL NESTE MUNDO?

RESP.: Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são

maus, podem conservar o ressentimento, e por vezes vos perseguir até numa
outra existência. Deus pode permití-lo, como um castigo.

7  -  AS  AFEIÇÕES  INDIVIDUAIS  DOS  ESPÍRITOS  SÃO  SUSCETÍVEIS  DE
ALTERAÇÃO?

RESP.: Não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a
qual se ocultam os hipócratas e é por isso que as suas afeições são inalteráveis,

quando eles são puros. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema
felicidade.

8  -  A  AFEIÇÃO  QUE  DOIS  SERES  MANTIVERAM  NA  TERRA  PROSSEGUE
SEMPRE, NO MUNDO DOS ESPÍRITOS?

RESP.: Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia; mas se as
causas de ordem física tiveram maior influência que a simpatia, ela cessa com as

causas. As afeições entre os Espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na
Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do

amor-próprio.

9 - AS ALMAS QUE DEVEM UNIR-SE ESTÃO PREDESTINADAS A ESSA UNIÃO,

DESDE  A  SUA  ORIGEM,  E  CADA  UM  DE  NÓS  TEM  EM  ALGUMA  PARTE  DO
UNIVERSO "A SUA METADE", À QUAL UM DIA SE UNIRÁ FATALMENTE?

RESP.: Não; não existe união particular e fatal entre duas alma. A união existe
entre  todos  os  Espíritos,  mas  em  graus  diferentes,  segundo  a  ordem  que

ocupam, a perfeição que adquiriram: quanto mais perfeitos, tanto mais unidos.
Da discórdia nascem todos os males humanos; da concórdia resulta a felicidade

completa.
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10 - EM QUE SENTIDO SE DEVE ENTENDER A PALAVRA "METADE", DE QUE
CERTOS ESPÍRITOS SE SERVEM PARA DESIGNAR OS ESPÍRITOS SIMPÁTICOS?

RESP.: A expressão é inexata; se um Espírito fosse a metade de outro, uma vez
separado estaria incompleto.

11  -  DOIS  ESPÍRITOS  PERFEITAMENTE  SIMPÁTICOS,  QUANDO  REUNIDOS,
FICARÃO  ASSIM  PELA  ETERNIDADE,  OU  PODEM  SEPARAR-SE  E  UNIR-SE  A

OUTROS ESPÍRITOS?

RESP.:  Todos  os  Espíritos  são  unidos  entre  si.  Falo  dos  que  já  atingiram  a

perfeição.  Nas esferas  inferiores,  quando um Espírito  se  eleva,  já  não  tem a
mesma simpatia pelos que deixou.

12 -  DOIS  ESPÍRITOS SIMPÁTICOS SÃO  COMPLEMENTO UM  DO OUTRO,  OU
ESSA SIMPATIA É O RESULTADO DE UMA AFINIDADE PERFEITA?

RESP.:  A simpatia que atrai um Espírito para outro é o resultado da perfeita
concordância de suas tendências, de seus instintos, se um devesse completar o

outro, perderia a sua individualidade.

13  -  A  AFINIDADE  NECESSÁRIA  PARA  A  SIMPATIA  PERFEITA  CONSISTE

APENAS NA SEMELHANÇA DOS PENSAMENTOS E SENTIMENTOS,OU TAMBÉM
NA UNIFORMIDADE DOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS?

RESP.: Na igualdade dos graus de elevação.

14  -  OS  ESPÍRITOS  QUE  HOJE  NÃO  SÃO  SIMPÁTICOS,  PODEM  SÊ-LO  MAIS

TARDE?

RESP.: Sim, todos o serão. Assim, o Espírito que está hoje numa determinada

esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o
outro. Seu encontro se realizará mais prontamente, se o Espírito mais elevado,

suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo
estado.

15 - DOIS ESPÍRITOS SIMPÁTICOS PODEM DEIXAR DE SÊ-LO?

RESP.: Certamente, se um deles é preguiçoso.

16 - DOIS SERES QUE SE CONHECERAM E SE AMARAM, PODEM ENCONTRAR-
SE NOUTRA EXISTÊNCIA CORPÓREA E SE RECONHECEREM?
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RESP.:  Reconhecerem-se,  não,  mas  serem  atraídos  um  pelo  outro,  sim;  e
frequentemente  as  ligações  íntimas,  fundadas  numa  afeição  sincera,  não

provêm  de  outra  causa.  Dois  seres  se  aproximam  um  do  outro  por
circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de

dois Espíritos que se buscam na multidão.

17 - NÃO SERIA MAIS AGRADÁVEL PARA ELES SE RECONHECEREM?

RESP.: Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes
maiores do que pensais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que

tempo estiveram juntos.

18 - A SIMPATIA TEM SEMPRE POR MOTIVO UM CONHECIMENTO ANTERIOR?

RESP.:  Não;  dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente,
sem que se haja conhecido como encarnados.

19 - OS ENCONTROS QUE SE DÃO ALGUMAS VEZES ENTRE CERTAS PESSOAS, E
QUE  SE  ATRIBUEM  AO  ACASO,  NÃO  SERIAM  EFEITO  DE  UMA  ESPÉCIE  DE

RELAÇÃO SIMPÁTICA?

RESP.:  Há,  entre  os  seres  pensantes,  ligações  que  ainda  não  conheceis.  O

magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor.

20  -  DE  ONDE  VEM  A  REPULSA  INSTINTIVA  QUE  SE  EXPERIMENTA  POR

CERTAS PESSOAS, À PRIMEIRA VISTA?

RESP.: Espíritos antipáticos, que se percebem e se reconhecem, sem se falarem.

21 - A ANTIPATIA INSTINTIVA É SEMPRE UM SINAL DE NATUREZA MÁ?

RESP.:  Dois Espíritos não são necessariamente maus, pelo fato de não serem

simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de
pensar.  Mas, à medida que eles se elevam, os matizs se apagam e a antipatia

desaparece.

22  -  A  ANTIPATIA  ENTRE  DUAS  PESSOAS  NASCE  EM  PRIMEIRO  LUGAR

NAQUELA CUJO ESPÍRITO É O PIOR OU O MELHOR?

RESP.: Numa e noutra, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um Espírito

mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar; vendo
uma  pessoa  pela  primeira  vez,  percebe  que  ela  vai  desaprová-lo;  seu



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

afastamento se transforma então em ódio, inveja, e lhe inspira o desejo de fazer
o  mal.  O  bom  Espírito  sente  repulsa  pelo  mau  porque  sabe  que  não  será

compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos;
mas,  seguro  de sua superioridade,  não  sente  contra  o  outro nem ódio,  nem

inveja; contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo.

23 - COMO DEVEMOS ENTENDER A SIMPATIA E A ANTIPATIA?

RESP.: A simpatia ou a antipatia têm as suas raízes profundas no espírito,  na
sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um e,  quase sempre, de

modo  geral,  atestam  uma  renovação  de  sensações  experimentadas  pela
criatura, desde o pretérito delituoso, em iguais circunstâncias. Devemos, porém,

considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para
dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo

da fraternidade.

24 - PODEREMOS OBTER UMA DEFINIÇÃO DA AMIZADE?

RESP.: Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis
de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos

trâmites  da  Terra,  a  amizade  leal  é  a  mais  formosa  modalidade  do  amor
fraterno,  que  santifica  os  impulsos  do  coração  nas  lutas  mais  dolorosas  e

inquietantes  da  existência.  Quem  sabe  ser  amigo  verdadeiro  é,  sempre,  o
emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus,

pela iluminação natural do espírito que, conquistando as mais vastas simpatias
entre os encarnados e as entidades bondosas do Invisível, sabe irradiar por toda

parte as vibrações dos sentimento purificadores. Ter amizade é ter coração que
ama e esclarece, que compreende e perdoa, nas horas mais amargas da vida.

Jesus é o Divino Amigo da Humanidade. Saibamos compreender a sua afeição
sublime  e  transformaremos  o  nosso  ambiente  afetivo  num  oceano de paz  e

consolação perenes.

25 - O INSTITUTO DA FAMÍLIA É ORGANIZADO NO PLANO ESPIRITUAL, ANTES

DE PROJETAR-SE NA TERRA?

RESP.: O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus

laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no Além, a desenvolver
na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam

nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras;
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todavia, aí acorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro,
a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. É

nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas
na  mesma  estrada  de  evolução redentora,  que  se  olvidam as  amarguras  do

passado  longínquo,  transformando-se  todos  os  sentimentos  inferiores  em
expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços

do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no Infinito, através dos
laços imperecíveis do Espírito.

26  -  AS  FAMÍLIAS ESPIRITUAIS  NO PLANO INVISÍVEL  SÃO  AGRUPADAS  EM
FALANGES E AUMENTAM OU DIMINUEM, COMO SE VERIFICA NA TERRA?

RESP.:  Os  núcleos  familiares  do  Além  agrupam-se,  igualmente,  em  falanges,
continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos

grupos,  elementos  mais  rebeldes  ou  estacionários,  que são  impelidos,  pelos
seus companheiros afins, aos esforços edificantes, na conquista do amor e da

sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam, à medida que se
aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano

de unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis do Infinito.

27 - AS FAMÍLIAS ESPIRITUAIS POSSUEM TAMBÉM UM CHEFE?

RESP.: Todas as coletividades espirituais estão reunidas, em suas características
familiares,  pelas  santas  afinidades  d'alma,  e  cada  uma  possui  o  seu  grande

mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do
amor e da sabedoria.

28  -  PODERÍAMOS  RECEBER  ALGUM  ESCLARECIMENTO  SOBRE  A  LEI  DAS
AFINIDADES ENTRE OS ESPÍRITOS DESENCARNADOS?

RESP.: Na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades
nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da

personalidade; no mundo dos Espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas
se revelam sem qualquer artifício pelos sentimentos mais puros.

29 - NO CAPÍTULO DAS AFEIÇÕES TERRENAS, O CASAR OU NÃO CASAR ESTÁ
FORA DA VONTADE DOS SERES HUMANOS?

RESP.:  O  matrimônio  na  Terra  é  sempre  uma  resultante  de  determinadas
resoluções, tomadas na vida do Infinito, antes da reencarnação dos Espíritos,
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seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui
a  indispensável  educação  para  manejar  as  suas  próprias  faculdades,  ou  em

consequência  de compromissos  livremente  assumidos  pelas  almas,  antes  de
suas  novas  experiências  no  mundo;  razão pela  qual  os  consórcios  humanos

estão  previstos  na  existência  dos  indivíduos,  no  quadro  escuro  das  provas
expiatórias, ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam.

30  -  A  INDIFERENÇA  NAS  MANIFESTAÇÕES  DE  SENSIBILIDADE  AFETIVA,
DENTRO DOS PROCESSOS DE EVOLUÇÃO DA VIDA NA TERRA, NAS HORAS DE

DOR E DE ALEGRIA, É ATITUDE JUSTIFICÁVEL COMO MEDIDA DE VIGILÂNCIA
ESPIRITUAL?

RESP.: A indiferença que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre
perigosa  para  a  vida  da  alma;  todavia,  existem  atitudes  no  domínio  da

exteriorização emocional,  que se justificam pela  nobreza de suas expressões
educativas.

31 - COMO ENTENDER O SENTIMENTO DA CÓLERA NOS TRÂMITES DA VIDA
HUMANA?

RESP.: A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que
um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões

mais  grosseiras.  A  energia  serena  edifica  sempre,  na  construção  dos
sentimentos  purificadores;  mas  a  cólera  impulsiva,  nos  seus  movimentos

atrabiliários,  é  um  vinho  envenenado  de  cuja  embriaguez  a  alma  desperta
sempre com o coração tocado de amargorosos ressaibos.

32 - O REMORSO É UMA PUNIÇÃO?

RESP.: O remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia

que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características
profundas, o remorso é o interstício para a luz, atravéz do qual recebe o homem

a cooperação indireta de seus amigos do Invisível, a fim de retificar seus desvios
e renovar seus valores morais, na jornada para Deus.

SOCIALISMO
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1)  Vários  revolucionários  pregaram  mudanças  sociais,  justiça  social,
distribuição de Renda, igualdade entre os homens. etc. Não seria um paradoxo

constatar-se que os movimentos que mais trataram de igualdade e justiça foram
baseados numa visão materialista da História e da realidade? Um dos maiores

defensores  da  justiça  social,  Karl  Marx,  era  um  revolucionário  materialista.
Seria possível  seguir a  Doutrina Espírita  sem abrir mão de alguns conceitos

marxistas (lutas de classes, alienação do trabalhador; modo de produção, mais-
valia, entre outros), ou o marxismo seria uma boa explicação para as diferenças

impostas pelos processos reencarnatórios?

Infelizmente, o egoísmo, essa terrivel chaga da Humanidade, que um dia há de

desaparecer da Terra, tem sido o grande responsável pelas misérias humanas.
Não obstante as religiões preconizarem o amor e demonstrarem que o mesmo é

a única solução para os magnos problemas existenciais, sociais e humanos, a
sua prática, nessas diferentes doutrinas, tem sido essencialmente caracterizada

pela sua ausência, pela crueldade, pelos crimes hediondos, de modo que cada
qual exerça sobre as demais uma predominância injustificável. Falindo nos seus

objetivos mais elevados, que são os de dignificar o ser humano e conduzi-lo com
segurança no rumo da felicidade, as organizações religiosas têm-se ligado aos

Estados, a fim de sobreviverem, tomando as rédeas do poder nas suas mãos
vigorosas  e  vivendo  os  seus  adeptos  distanciados  dos  seus  ensinamentos

libertadores.  Como  conseqüência,  incontáveis  homens  idealistas,
decepcionados com a conduta dos religiosos, abdicaram da fé cega e irracional

adotando  o  comportamento  materialista,  tomados  de  paixão  ardorosa  pela
tentativa de solucionarem os terríveis problemas sociais, econômicos e morais.

Sem os estímulos nem a segurança de uma fé religiosa racional, infelizmente,
descambam,  também,  por  sua  vez,  em  outra  ordem  de  crimes,  tomando-se

cruéis e destruidores, procurando justificar os meios ignóbeis que usam para
verem triunfar os seus objetivos com a perspectiva de que desejam fins nobres.

Nunca, porém, os instrumentos do terror podem servir de mecanismos dignos
para serem alcançados resultados felizes.

Através do Espiritismo, que conclama o homem à responsabilidade, é factível
estabelecer-se a justiça social, evitando-se as lutas de classe com mão armada, a

alienação do trabalhador, dando-lhe dignidade,  facultando-lhe estímulos para
progredir através de maior e melhor produção, sem que se torne necessário
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induzi-lo à derrubada dos dominadores de um momento, de forma que sejam
futuros títeres conforme tem ocorrido.

O marxismo seria uma proposta  sócio-econômica feliz,  não se assentasse no
materialismo dialético, cuja eficiência ficou falida, na recente experiência dos

países socialistas do bloco soviético como de outros Estados.

Através dos mecanismos da reencarnação os fenômenos sociais e econômicos

se harmonizarão,  porque o  homem compreenderá,  por  fim,  que mediante  a
forma  como  semear,  assim  colherá  e  somente  através  de  uma  conduta

compatível com o amor, em regime de consciência de si mesmo, é que logrará
transformar-se, alterando para melhor a sociedade na qual se encontra.

2)  Quais  erros  ou  incongruências  podem  ser  apontados  no  materialismo
histórico  dialético?  Como  tem  pesado  nas  mudanças  sociais  deste  final  de

século?

O materialismo, sob qualquer forma em que se apresente, é sempre uma atitude

de rebeldia do homem em relação à vida, porque não lhe soluciona o problema
existencial  em  toda  a  complexidade  na  qual  se  apresenta.  Pode  atender  a

algumas exigências imediatas, mas não aos profundos questionamentos morais,
espirituais, eternos. Na sua proposta específica se encontra o erro fundamental:

matar Deus e a alma, que é também a forma de matar o homem ...

Face às posturas das religiões dominantes, aliadas sempre ao poder temporal e

compactuando com as injustiças sociais, foi aberto espaço para a revolução do
pensamento, que deu origem ao materialismo histórico, ao dialético, que trouxe

inestimável  contribuição  social  durante  largo  período  deste  século,  não
havendo  resolvido  porém  o  problema  do  homem  em  si  mesmo,  inquieto  e

sofredor,  que derrapou pela senda da violência,  por falta  de suporte moral e
espiritual. Embora haja contribuído para despertar algumas consciências para

os  inalienáveis  direitos  da  criatura  humana,  realmente  não  tem  sido  de
relevante valia para as mudanças sociais deste final de milênio, em razão do seu

total fracasso nos países que lhe têm sofrido o talante e onde a miséria não é
menor  do  que  nos  outros  de  conduta  igualmente  perversa,  graças  ao

capitalismo devorador.
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3)  Como  podemos  interpretar  a  crise  do  Socialismo?  Devemos  acreditar  na
reinvenção de novas formas  de solidariedade?  (Socialismo visto como norte

social, como projeto de sociedade.)

Toda doutrina que se torna arbitrária,  violentando os direitos  humanos,  por

mais triunfante é sempre de efêmera duração. O homem nasceu para ser livre -
nem libertino, nem escravo porquanto essa é Lei do Universo.

Dessa  forma,  quando  a  proposta  socialista,  embora  os  seus  fundamentos
materialistas,  foi  transformada  em  arma  de  dominação,  passou  a  falhar  nas

próprias bases, que são a felicidade do ser e o equilíbrio sócio-econômico da
Humanidade. No entanto, sem o conceito da imortalidade da alma e da Justiça

Divina, da vigência do amor como norte espiritual do ser e da solidariedade -
que é uma forma humanitária de caridade -  qualquer proposta  de felicidade

para a sociedade tombará por falta de sustentação emocional e moral, porque
serão  aplicados  quaisquer  meios  como  tentativa  de  justificar  os  fins  que

pretendem ser dignificadores.

4) O fato social religioso foi decisivo na reestruturação da perestroika, que se

tornou necessária para a manutenção dos países soviéticos?

Somos  de  parecer  que  os  fatores  predominantes  na  reestruturação  da

perestroika foram os de natureza sociopolítica e sócio-econômica. A "União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas encontrava-se exaurida economicamente para

poder  manter  o  seu  programa  militar.  As  necessidades  de  vária  ordem
assolavam em toda  parte  gerando inquietação social  que a  mão de ferro  da

ditadura  esmagava  cruelmente.  A  fome  grassava  e  a  dominação  política  do
partido  comunista  gerava insatisfações,  em razão das vantagens  desfrutadas

pelos  membros  do  Politiburo,  enquanto  o  povo  sofria  vergonhosamente
asfixiado pelo poder. A filosofia da Revolução de 1917, que se apresentava como

salvadora  dos  oprimidos,  estava  esquecida,  e  dominava  o  terror  onde  se
houvera instalado, gerando novas classes operárias cujo patrão perverso era o

Estado,  insensível  e  insatisfeito  sempre,  exigindo  mais  subserviência  e
produção. Como toda ditadura é poder arbitrário, e sobrevive através da traição,

da perseguição, do crime disfarçado com o manto da legalidade, já não havia
como sobreviver. Diante desse quadro assustador, o senhor Mikhail Gorbachev,

conhecendo o drama do seu povo e das demais Repúblicas sob sua governança,
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inspirado  pelas  Forças  Poderosas  do  Bem,  levantou-se  e  abriu  as  portas  da
colossal fortaleza para que a liberdade entrasse vitoriosa.

Certamente,  a  religião  submetida  não  contribuiu,  tão  decisivamente,  para  a
libertação do povo oprimido, porque as Doutrinas ortodoxas também estavam

comprometidas com o poder temporal e, com o seu luxo e dogmas, têm pouco
para oferecer à sociedade. Mas, o sentimento religioso, que é inato na criatura

humana,  não  mais  suportou a  opressão gigantesca  e  asfixiante,  e  reagiu  em
favor da ruptura das algemas escravagistas.

5)  As  recentes  quedas  dos  regimes  econômicos socialistas  do  leste  europeu
podem repercutir negativamente na legislação dos povos do ocidente?

A economia socialista, nas bases do materialismo ateu, não conseguiu resolver o
problema dos povos para os quais foi dirigida. Enquanto esteve sob a mão de

ferro dos regimes totalitários parecia atender as problemáticas existentes nos
países,  onde  era  aplicada.  No  entanto,  quando  tombaram  as  restrições

impiedosas,  constatou-se  a  crueldade  das  suas  fórmulas  e  aplicações  como
forma de manter as populações que lhes padeciam as exigências.

A distribuição de riquezas sob o comando de governos cruéis peca pela base,
porque  novas  classes  privilegiadas  substitem  as  que  foram  esmagadas,

passando a desfrutar de favores, benefícios injustificáveis.

Da  mesma  forma,  a  economia  nas  bases  do  capital  conforme  vem  sendo

aplicada, fomenta a miséria dos povos que abastece os poderosos, aumentando-
lhes a fortuna enquanto os menos favorecidos continuam impossibilitados de

libertar-se da miséria.

Assim sendo.  não  cremos  que a  decadência  dos regimes  socialistas  do  leste

europeu provoquem significativas alterações na legislação dos povos ocidentais.

Espírito Vianna de Carvalho

SOCIOLOGIA

1)  A  visão  sociológica  tem-nos  mostrado  que os  focos  de  tensão social  são

centros  propulsores  de  problemas  sociais,  de  mudança  social.  Este  enfoque
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pode ser mudado, se pensarmos num modelo de sociedade mais justo,  mais
harmônico?

O ser humano cresce mediante as lutas que lhe desenvolvem a capacidade de
evolução e as resistências interiores  para os  enfrentamentos de toda ordem,

Numa sociedade injusta,  onde vigem a fome, a enfermidade,  a insatisfação, a
ignorância, são inevitáveis os focos de rebeldia, dando surgimento as inevitáveis

revoluções com o derramamento de sangue ... Gerando-se fatores de equilíbrio e
de  igualdade,  de  direitos  justos  e  deveres  dignamente  exercidos,  graças  aos

quais,  os  valores  sejam  considerados  de  forma  equânime,  predominando
oportunidades  para  todos,  certamente  serão  mudados  os  problemas,  que

cederão espaço à harmonia social e ao progresso moral das pessoas e grupos.

2)  É  possível  associar  o  aumento  dos  desajustes  sociais  e  até  mesmo  da

criminalidade ao enfraquecimento das instituições, notadamente a família e a
religião?

Quando a sociedade se desorganiza, os valores ético-morais encontram-se em
decadência, por haverem perdido ou desvirtuado os seus conteúdos valiosos de

sustentação.  As  Instituições,  por  isso  mesmo,  neste momento  experimentam
desequilíbrio,  e  o  respeito  pelo  homem, pela  sua  dignidade,  pela  vida,  cede

lugar à agressão, aos desajustes, ao crime, à desonra, que assumem proporções
perturbadoras.  Infelizmente tem sido assim, em todas as épocas do processo

histórico da Civilização.

Para a preservação da sociedade,  é indispensável que a família  se apresente

estruturada sobre bases de honradez e equilíbrio, sem o que se esfacelam os
códigos  do  amor  e  do  dever  dos  pais  para  com  os  filhos,  destes  para  com

aqueles,  e  sucessivamente  em  relação  aos  demais  membros  do  clã  e  da
sociedade.

Nesse contexto, a religião sempre exerceu um papel preponderante, por manter
como base dos seus postulados a crença em Deus, na imortalidade da alma e na

Justiça Divina.  É certo que, em muitos períodos do pensamento primitivo, as
paixões religiosas se responsabilizaram por crimes hediondos,  cuja memória

repugna a consciência social contemporânea. No entanto, a formação religiosa,
não mais castradora, não mais temente a Deus, mas sim estruturada no amor,

proporciona  ao  homem  a  visão  otimista  da  realidade,  oferecendo-lhe
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perspectivas melhores sobre a imortalidade da vida, e que ele enfrentará após o
decesso da organização física.

3)  Esse  enfraquecimento  decorre  da  descrença  nos  valores  socialmente
consagrado ou é dirigido pelos meios de comunicação?

A  descrença  nos  valores  socialmente  consagrados  decorre  da  falta  de
substância  dos  mesmos,  em  razão  de  serem  decorrência  de  propostas

medievais não superadas, que o conhecimento da ciência e da tecnologia vem
pondo  em  cheque,  porque  incompatíveis  com  as  conquistas  já  realizadas.

Concomitantemente,  os  meios  de  comunicação  de  massa,  interessados  em
reduzir o indivíduo a simples elemento de peso nas avaliações e participações

dos  seus  veículos,  estimulam  o  banal,  o  vulgar,  o  imediato,  zombando  dos
valores profundos da alma e da vida, sem oferecer oportunidades para reflexões

e aprofundamentos da realidade. Tudo é devorado pela máquina insaciável da
pressa e  do  prazer voluptuoso,  que pensa  em reduzir  quase tudo e todos  a

alimento da sua voracidade.

Por essa razão, entre outras, cabe à Doutrina Espírita um papel relevante no

comportamento  dos  meios  de  comunicação,  face  às  suas  propostas  éticas
profundas, que se fundamentam na visão do homem integral, confirmado pela

Ciência, e não de um ser parcial, apenas constituído de matéria ou apenas do
binômio corpo e alma ...

4) Procedem as preocupações relativamente à superpopulação do planeta?

Nas  condições  egoístas  em  que  vive  a  atual  sociedade,  é  natural  que  a

superpopulação pareça ameaçar as estruturas econômicas e morais do homem
no  mundo,  trabalhando  para  que  as  calamidades  da  fome,  da  violência

fomentem o seu extermínio.  No entanto,  a colocação carece de fundamentos
legítimos, quando examinada sob a óptica do Espírito.

A Terra tem condições para manter quase cinco vezes mais o número dos seus
atuais  habitantes,  já  que  nas  Esferas  espirituais  estão  programados  para  a

reencarnação mais de vinte bilhões de seres, que aguardam o momento próprio.

Avançando  com  o  progresso,  as  técnicas  para  descobertas  alimentícias

propiciarão  recursos  para  atender  a  todas  as  necessidades,  particularmente
aqueles que podem ser retirados dos oceanos, das terras improdutivas, dos rios,



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

lagos e mares,  e,  sobretudo,  os  que poderão ser produzidos  em laboratório,
diminuindo a voracidade do ser humano que aprenderá, mediante experiências

respiratórias  elevadas,  a  retirar  do  próprio  ar  inúmeros  nutrientes  para  a
preservação da existência corpórea.

Para tanto, serão alcançados níveis mais elevados de consciência, de respeito à
Natureza  e  à  Vida.

a) Quais serão as condições de vida de um mundo mais populoso?

O  desenvolvimento  tecnológico  e  científico  da  Humanidade  evitará  uma
superpopulação  danosa  ao  equilíbrio  moral,  social  e  espiritual  do  planeta

terrestre,  criando  condiçôes  éticas  e  nobres  para  o  planejamento  familiar
responsável, quando o homem e a mulher compreenderem as funções reais do

sexo e os objetivos existenciais dentro de padrões dignificadores.

Podemos adir que o número de Espíritos reencarnados na Terra não representa

a capacidade que o planeta possui, que é a de albergar mais de vinte bilhões que
aguardam oportunidade, e se lhe encontram vinculados.

As mudanças que se operarão na sociedade, no que diz respeito à ética-moral,
facultarão que outros tantos bilhões de Espíritos  possam reencarnar-se sem

qualquer prejuízo para a economia social do planeta, porque então, o egoísmo, a
indiferença de milhões de criaturas cederão lugar à justiça, à fraternidade e ao

amor, fazendo que os povos ricos ofereçam solidariedade aos mais pobres, e que
recursos tecnológicos valiosos sejam aplicados para aproveitamento das áreas

inóspitas e áridas - desertos e geleiras - retirando-se alimento dos oceanos e
das terras reaproveitadas,  bem como nutrindo-se os vegetais diretamente do

oxigênio do ar, superada a poluição destruidora que a criatura gananciosa tem
produzido na atmosfera e na camada de ozônio que envolvem o planeta.

5) A criação de guetos modernos: negros,  gays, pobres, deficientes, com suas
áreas  restritas  -  elevadores  de  serviço,  favelas,  jardins  residenciais,

condomínios  fechados  com  seguranças  -  não  está  cooperando  de  forma
concreta  para  a  formaçâo  de  indivíduos  inamistosos,  preconceituosos,

competitivos, hostis, com respostas altamente agressivas às diversas situações
que a vida lhes apresenta?
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É  lamentável  que  os  discutidos  direitos  humanos  sempre  apresentados  e
elaborados  desde  há  mais  de  duzentos  anos,  ainda  permaneçam

desrespeitados,  criando-se  bolsôes  segregacionistas  e  dividindo-se  os
indivíduos pelas suas tendências, seus recursos, suas preferências, seus limites

de variada natureza. No entanto, embora isso demonstre o atraso cultural dos
povos e da época que se vive na Terra, já representa um passo para a futura

fraternidade,  porquanto o método, sem dúvida, infeliz,  não impede que cada
qual viva sem pública perseguição, que antes culminava no encarceramento, no

degredo, na morte ...

A  vida  impôe-se  inevitavelmente  como  é  na  sua  estrutura,  despertando

desagrado  no  começo,  depois  aceitação  e,  por  fim,  sendo  incorporada  ao
cotidiano de todas as criaturas.

Cumpre a todo homem sadio, moral e culturalmente, combater qualquer tipo de
separatismo, de perseguição pública ou disfarçada.

Numa época de violência, de desrespeito aos valores adquiridos, para a criatura
humana, sem dúvida, são necessárias certas providências de defesa, assim como

para a sua família, em razão da escassez de providências governamentais, não
implicando, todavia, na formação de novos guetos, cujos resultados são sempre

negativos.

6) O desenvolvimento da consciência crítica em todos os cidadâos é o melhor

caminho para desvendarmos e resolvermos os problemas sociais, que todas as
ideologias promovem em favor do grupo dominante de uma sociedade?

Para que seja lograda uma consciência crítica de ordem coletiva, partindo do
indivíduo,  é  necessário  considerarmos o nível  de  responsabilidade moral do

cidadão, sem o que, a sua será apenas uma visão social,  sem os alicerces do
sentimento, que é fator propiciatório da compreensão dos limites de cadaqual.

Será  ideal  o  dia  em  que  ocorra  essa  conquista  pela  qual  deveremos  todos
trabalhar afanosamente, de modo a libertar o indivíduo de um dos seus maiores

adversários que é a ignorância da sua realidade, valorizando o grupo social no
qual se encontra e se movimenta. Consciente dos seus direitos e de como tem

sido vítima de injustiças, disporá de valiosos recursos para lutar contra a classe
dominadora que o escraviza, utilizando-se das armas da análise e debate dos

fatos,  gerando  a  revolução  das  mentes  honradas  em  favor  dos  valores
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igualitários a que todos têm direito. Somente com essa conquista será possível
aguardar-se uma sociedade mais harmônica e equânime.

7) É possível pensarmos que a desigualdade social, foco central de estudo da
Sociologia, será superada? Como?

Podemos  e  devemos  pensar  na  construção  de  uma  sociedade  justa,  sem
desigualdades,  e  essa  é  uma  das  metas  nobres  do  Espiritismo  aliado  ao

pensamento da Sociologia. Enfrentaremos certamente um grande desafio, que
ainda perdurará, que é a desigualdade moral dos indivíduos, em razão do seu

estágio de evolução espiritual que sendo primário gerará, assim, as injustiças
que ainda grassam na Terra.

O processo de desenvolvimento se faz  pela transformação moral do homem,
graças à qual ele contribui em favor da organização social. Enquanto não haja

uma real modificação interior, permanecerão os focos de conflitos, os bolsões de
preconceito e perseguição, de miséria e abandono. No entanto, marchamos para

a construção de uma sociedade nobre,  na qual todos desfrutem dos mesmos
direitos e deveres, desaparecendo as perturbadoras injunções que promovem

as desigualdades entre os seres humanos.

Faz-se  necessário,  desse  modo,  que  a  obra  da  Educação  tenha  prioridade,

trabalhando o indivíduo de dentro para fora, a fim de que encontre o seu lugar
ao Sol, e possa cooperar em favor da sociedade melhor, que a reencarnação irá

propiciando,  mas  que pode ser  antecipada,  se  os  governos e  os  cidadãos  se
unirem para realizá-la desde já.

8) Se o indivíduo e a sociedade são complementares, interdependentes, como
encarar a sociedade como reflexo somatório individual,  ou o indivíduo como

fruto do determinismo social? Estes enfoques de indivíduo e de sociedade não
estão superados?

O instinto gregário é responsável no ser humano, pela necessidade do grupo
social como mecanismo de sobrevivência, de proteção e de desenvolvimento da

espécie. Atavismo que remanesce do período primário do seu desenvolvimento,
mantém a força preservadora que sustenta a espécie e aglutina os indivíduos

para  crescerem  em  harmonia.  Como  conseqüência,  o  indivíduo  é  fator
preponderante para a organização da sociedade que, inevitavelmente, passa a

ser agente formador de outros indivíduos e de outros grupos.
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Assim sendo, é inevitável que o indivíduo seja elemento base da sociedade, dela
dependendo no caráter grupal e de relacionamento, ao mesmo tempo sofrendo-

lhe as conseqüências da organização.

No indivíduo,  pois,  estão as pedras básicas do alicerce social  que devem ser

trabalhadas de forma a poderem construir grupos felizes.

9)  Qual,  ou  quais  as  técnicas  novas  de  controle  social  que  poderiam  ser

desenvolvidas  para  minorar  ou  acabar  com  este  grande  surto  de
comportamento divergente no Brasil e no mundo?

A grande e desconhecida técnica que pode modificar os fatores degenerativos e
perturbadores do organismo social é a que decorre do amor. Referimo-nos ao

amor  no  seu  sentido  mais  profundo,  aquele  que  estabelece  paradigmas  de
deveres e de respeito aos próprios como aos direitos alheios.

As  melhores  técnicas  sociais  e  políticas  até  agora  apresentadas,  ficam
ultrapassadas,  senão  inúteis,  quando  a  força  estabelece  os  direitos  de

governança  sobre  as  demais  pessoas,  reduzindo-as  a  hilotas  ou  matando-as
vilmente  em  guerras  hediondas,  nas  revoluções  sociais  que,  ao  invés  de

estabelecerem um período de felicidade, quase sempre derrubam uma classe
privilegiada e erguem outra ainda mais dominadora e cruel. Assim tem sido, até

hoje, o resultado dos denominados movimentos libertários, que não têm como
alicerce Deus,  e a  criatura come representação divina,  credora de respeito  e

digna de experienciar os seus direitos de ser humano.

Toda técnica,  portanto,  que se estriba no materialismo,  logo  se converte  em

mecanismo de opressão, assim passem os entusiasmos iniciais que, de alguma
forma,  nessa  primeira  fase  se  revestem  de  vandalismo  e  agressão  aos  que

entram  em  decadência,  e  são  expulsos,  aprisionados,  exilados,  assassinados
pelos vitoriosos. E, mais tarde, quando desaparecem os seus líderes, os filósofos

idealistas, os mais perversos e hábeis assumem o poder, disseminando os seus
conceitos  de  opressão  para  se  manterem  dominadores  muito  embora  a

destruição de vidas incontáveis.

10)  Se  até  o  próprio  fenômeno  científico  pode  ser  visto  também  como um

fenômeno ideológico, o que fazer para, construirmos uma sociedade mais justa,
mais verdadeira e não utópica?



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

O maior fenômeno ideológico transformador de que se tem notícia é o amor,
que ainda não teve oportunidade de expressar-se em profundidade.

Predominando no homem a natureza animal em detrimento da sua natureza
espiritual os instintos agressivos governam-no, impedindo que se instale no seu

imo  esse  sentimento  libertador,  que  pode  modificar  as  estruturas  do
comportamento  humano, libertando-o  das  aspirações  utópicas,  portanto,

equívocas,  a  fim  de  apresentar-se  a  realidade  sem  as  marcas  danosas  do
pessimismo, do fatalismo, do aniquilamento.

Recordando-nos de todos aqueles que se fizeram paradigmas do amor e foram
assassinados  pela  arbitrariedade  do  poder  temporal  nos  mais  diferentes

campos do conhecimento e do pensamento humano, constatamos que as suas
lições modificaram outras vidas,  que se tomaram, a pouco e pouco, modelos

para a edificação da Humanidade melhor pela qual todos lutamos.

11)  Vivemos  hoje  em  um  mundo  marcado  pela  fragamentação,  pela

globalização e pelo desenvolvimento meteórico da Informática.  Podemos nos
Brasil, falar com qualquer país do mundo sobre qualquer produto elaborado em

outra Nação. Enquanto isso,  famílias enfrentam condições sub-humanas para
conseguirem ao menos o alimento que as manterá vivas.  Como aceitar que o

mundo está em pleno desenvolvimento e caminhando para a justiça social com
tantas disparidades existentes?

Lamentavelmente, por enquanto, o progresso, na Terra, ainda se faz por etapas,
em razão de ser o planeta um mundo de provas e de expiações, conforme bem

acentuou  Allan  Kardec.  Durante  um  período  há  a  predominância  do
desenvolvimento  artístico,  em  outro,  o  crescimento  cultural  noutra  fase  a

valorização  moral  posteriormente  o  aprimoramento  tecnológico  ...  Este  é  o
século da tecnologia por excelência que, de alguma forma, se traz muitos danos

para a Humanidade, por outro lado promove-a e dignifica o ser, diminuindo-lhe
as dores e as misérias que o crescimento moral poderá eliminar.

O  predomínio  do  egoísmo  em  a  natureza  humana  responde  pelas  aflições
incontáveis  que  ainda  pairam  no  organismo  social  da  Terra.  As  conquistas

tecnológicas são neutras em si mesmas, podendo modificar a face do planeta e
torná-lo um mundo de felicidade, o que não sucede, em razão do despautério e

das prerrogativas que se permitem os dominadores arbitrários que assaltam o
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poder,  que  dão  expansão  aos  seus  sentimentos  inferiores,  tornando-se
responsáveis  pela  miséria  que  se  alastra  sob  formas  diferentes,  todas  elas

resultado daquela  de natureza  moral.  Por  isso,  as  guerras  cruéis  continuam
sucedendo-se com requintes de perversidade, de hediondez que apavora, seja

na África, em grande parte primitiva, seja nos países chamados desenvolvidos
como a Iugoslávia (hoje dividida em três nações),  Chechênia ou em qualquer

outra parte do globo.

Somente  a  gradual  transformação  moral  do  indivíduo  modificará  a  torpe

paisagem  terrena,  construindo  uma  Humanidade  mais  saudável,  da  qual
desaparecerão  os  monstros  da  fome,  da  guerra,  das  perseguições,  das

enfermidades degenerativas ..

12)  Tem  sido  crescente  a  participação  da  mulher  no  mercado  formal  de

trabalho; ao mesmo tempo ela vem assumindo, em muitos casos, a manutenção
da  casa e  a  educação dos  filhos.  Como analisar  esse  fato  na  perspectiva  do

futuro da família?

Quando os resquícios do comportamento machista cederem lugar aos direitos

de igualdade entre homens e mulheres. Os primeiros terão idênticos deveres na
construção  da  família  e  orientação  dos  filhos.  Desaparecerão  os  tipos

retrógrados  das  sociedades  matriarcal  como  patriarcal,  porque  a  prole  é
resultado da união de ambos os cônjuges ou parceiros, exigindo a atenção dos

mesmos,  que deverão trabalhar  juntos em favor  do equilíbrio doméstico.  Os
deveres  serão  equanimemente  divididos  conforme  já  vem  acontecendo  em

algumas  comunidades,  de  acordo  com  as  possibilidades  de  cada  um  dos
envolvidos na harmonia familiar.

Ao homem competem deveres próprios do seu caráter masculino, do seu vigor e
tipo  de  trabalho,  enquanto  que  mulher,  são  propostos  labores  domésticos

compatíveis  com  a sua  estrutura  feminina,  dócil,  maternal,  sem  qualquer
sobrecarga  para  a  sua  economia  emocional  não  se  lhe  negando  o  direito  à

participação no mercado de trabalho.

O lar é o instituto de amor, no qual os adultos caminham na busca de soluções,

avançando  para  o  entendimento  sem  predominio  de  um  ao  outro,  tendo-se
sempre em vista a felicidade da prole e dos pais, em igualdade de condições.
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13)  Quais  são  os  outros  fatores  responsáveis  pelo  aumento  da  violência,
corrupção,  criminalidade  e  prostituição,  além  da  desigualdade  social  que

sempre existiu e que também gera esses problemas?

Os  seres  humanos  encontram-se  em  diferentes  níveis  de  consciência,  em

patamares diversos de pensamento, em variados estágios de evolução moral e
espiritual. Como conseqüência,  somente a educação e a perseverança podem

promovê-los mediante processos de reiteradas experiências, ora educativas, ora
reeducativas. Os atuais fatores sociais e econômicos facilitam o desabrochar das

tendências  inferiores  que  neles  vicejam,  levando-os  aos  desequilíbrios
referidos, excetuando-se os Espíritos mais resistentes aos apelos primitivos. Na

grande generalidade, sem um conceito vivencial do bem e do mal, do nobre e do
equivocado, do certo e do errado, facilmente esses indivíduos enveredam pelos

meandros  do  vício  e  do  crime,  esperando  inconscientemente  contar  com  a
compreensão, ajuda e correção da sociedade mais esclarecida e digna.

14) Fala-se muito numa Nova Era que deverá surgir após a virada do século.
Quais seriam as perspectivas de melhoria para a Humanidade, e quais são as

bases de mudança desta para uma outra Era?

A evolução é inevitável, porque faz parte dos mecanismos da Vida. Os períodos

sucedem-se com as suas conquistas e quedas, cimentando os valores elevados
que servem de base para novas aquisições e mais bem consolidadas realizações,

que têm por objeto a felicidade de todos.

A Nova Era já começou nas mentes e nos corações que vêm devotando ao Bem e

à Verdade. No entanto, graças a esse processo de evolução, o planeta Terra, qual
ocorre com os demais, passa por diferente ciclo na escala dos mundos e avança,

para  um estágio  superior,  conforme  revelaram os Espíritos  elevados a Allan
Kardec. A Terra deixará de ser mundo de sofrimentos, de exílio espiritual, de

recuperações dolorosas, para tornar-se um plano de regeneração, quando a dor
mais cruel baterem retirada e o crime for abandonado, a benefício do cultivo

dos  deveres  e  das  virtudes.  Todo  esse  processo,  no  entanto,  se  dará  no
indivíduo,  de  dentro  para  fora,  espontaneamente  ou  através  de  ocorrências

afligentes, que o convidem a reflexões e mudanças de comportamento.

Não  será,  como  se  pretende  em  algumas  áreas  religiosa,  de  um  para  outro

momento:  porém,  lentamente,  sem choques  nem violências,  sem imposições
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arbitrárias  nem calamidades destruidoras,  mas dentro  de uma programática
dignificante como tudo que é realizado pela Divindade.

15)  A  competição  e  o  individualismo  são  características  das  sociedades
modernas.  Seriam  apenas  explicadas  pelo  avanço  tecnológico  gerado  pelas

relações sociais materialistas que dominam o planeta, ou também têm tudo a
ver com a natureza humana decadente, egoísta e imperfeita?

Ambas conceituações têm fundamento. Porque o homem e a mulher ainda são
predominantemente egoístas, a competitividade injustificável caracteriza-lhes a

conduta, já que pensam apenas no momento transitório, olvidados da realidade
da vida e da sua perenidade. Ademais, as propostas mercantilistas e hedonistas

do prazer como fundamento da vida e única razão de se estar na Terra, fazem
que  os  mesmos  se  atirem  desastradamente  uns contra  os  outros,  quando

poderiam avançar tranqüilamente uns com os outros, ajudando-se e crescendo
em harmonia.

Lentamente ocorre no indivíduo um despertar para a valorização de si mesmo,
para o auto-amor e,  por efeito, o amor aos demais, em cujo grupo se podem

estabelecer  os  mecanismos  da  felicidade  real  e  fecunda,  quando  todos
compreenderem  que  felicidade  a  sós  é  transtorno  esquizofrênico,  a  dois,

apenas,  constitui  paixão  consumidora,  mas  no  grupo  de  ajuda  e  apoio,  de
fraternidade e afeto é manifestação divina, elevada expressão de plenitude.

a) Os prejuízos sociais das massas, numa sociedade individualista, podem então
ser causados pelo desejo do lucro de alguns?

Numa sociedade individualista os interesses de lucro sobrepõem-se aos valores
humanos,  considerando  a  criatura  como  instrumento  produtivo,  a  fim  de

atender as suas necessidades, cada vez maiores, assim gerando os desperdícios
dos poderosos em detrimento das infinitas necessidades dos pobres. Na razão

direta  em que aumentam os lucros,  mais amplas aspirações passam a ter os
indivíduos,  esquecidos  da  solidariedade  e  do  amor  que  todos  nos  devemos

oferecer.  Como conseqüência,  as  suas  leis  são  injustas,  estabelecidas  para  a
defesa  dos  seus  interesses  com  a imediata  redução  dos  direitos  sociais  das

massas, cada vez mais comprimidas.

Toda forma de individualismo, quase sempre resulta do egoísmo que conduz

aos hediondos desvarios da indiferença e do crime.
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16) Existem fatos ligados à história da Humanidade ainda desconhecidos que,
se revelados, poderão mudar o comportamento ou o futuro da mesma?

A História registra todo o processo de desenvolvimento dos homens e mulheres,
bem  como  do  pensamento  e  dos  fastos que  se  desenrolaram  através  dos

milênios de realização, de cultura, de ética e de conquistas da Humanidade, mas
também  das  suas  quedas,  conspirações,  degredos,  decadências,  crimes

hediondos que,  se revelados sem uma natural  maturação do ser psicológico,
produziriam tal impacto que poderia modificar o conceito de ser humano, de

valores, de significados, de realizações.

Afirmava Cícero, que a História é a pedra de toque que desgasta o erro e faz

brilhar a verdade. Entretanto, raramente ocorre assim, porque a História pode
ser escrita  por interesses  políticos  e raciais,  por paixões primitivas ou pelas

aspirações do pensamento elevado. O mesmo fato histórico pode ser exposto
sob várias angulações,  e todas,  possivelmente apresentem sinais de verdade,

tendo-se em vista o ângulo de observação de cada narrador. A História real no
entanto,  encontra-se  escrita  nos  registros  akásicos  (sentido  de  celestes,  do

sâncrito Àkasa, céu) do mundo espiritual.

17)  Com  o  desenvolvimento  tecnológico  temos  verificado  o  aumento  do

desemprego. Isto não poderá gerar sérios problemas para a população de vários
países?

Sem dúvida o desemprego é um fantasma que sempre ameaça as comunidades
humanas, respondendo por várias expressões da miséria econômica, social e,

por conseqüência, de natureza moral favorecendo a agressividade e a violência,
as  fugas  espetaculares  para  os  vícios  e  a  delinqüência  em  geral.  Todavia,  à

medida que o desenvolvimento tecnológico anuncia novas conquistas, abrem-se
diferentes  áreas  de  serviços,  convocando  trabalhadores  qualificados  para  o

desempenho  dos  mesmos.  Simultaneamente,  a  consciência  coletiva  deve
superar o egoísmo destruidor dos empresários e administradores que somente

pensam em lucro, olvidando-se do compromisso de promoção e dignificação da
criatura humana, afinal, a meta do próprio progresso.

Com uma visão humanitária dilatada, será possível perceber-se que o acúmulo
de recursos em poucas mãos é sempre responsável pela abundância da miséria

em outros segmentos sociais, compreendendo-se então, a necessidade de uma
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renovação de compromissos, que abrirão espaço para o trabalho digno de todos
os  indivíduos  que  igualmente,  perseguirão  o  bem-estar  geral,  ao  invés  de

buscarem somente as compensações salariais exclusivistas e pessoais.

18)  05  principais  centros  de  conhecimento  do  mundo  poderão migrar  para

continentes ou países hoje tidos como pobres?

Não necessariamente se fará a transferência dos centros do conhecimento, da

cultura  e  da  pesquisa  de  um  para  outro  lugar,  mas  se  multiplicarão  esses
núcleos da investigação e do estudo, mantendo intercâmbio constante, graças à

própria tecnologia colocada a serviço das suas observações e análises conforme
vem  acontecendo.  Já  não  existem  distâncias  geográficas  que  dificultem

quaisquer  realizações  e  trabalhos  científicos,  porquanto  as  redes  de
comunicação facultam a troca de informações com grande velocidade, qual se

ocorresse num mesmo edifício. É natural, portanto que, por agora, esses centros
de  conhecimento  se  encontrem  nos  países  com  melhores  possibilidades

econômicas,  o  que  faculta  o  acesso  às  conquistas  da  inteligência  e  à  sua
colocação prática no mundo.

19) O homem tem promovido guerras para obtenção de mais poder. Teremos
muitas guerras no futuro? Quais os riscos das mesmas?

Enquanto  o  ser  humano  não  se  harmonize,  viverá  em  guerra  íntima,  em
desequilíbrio  que  o  aturde  e  que  responde  pelas  guerras  externas.  Quando

esteja pacificado, gerará a harmonia em toda parte. Assim, o maior poder que se
deve objetivar alcançar é sobre si mesmo, conseguindo controlar os instintos

agressivos e superar as paixões dissolventes que são responsáveis pelos crimes
de todo jaez.

Temos  a  convicção  de  que  os  desatinos  humanos  ainda  produzirão  muitas
guerras,  que dissuadirão  o homem da loucura em que se demora,  já  que as

calamidades  anteriores  não  lhe  serviram  de  lição  para  uma  vida
verdadeiramente  saudável  em  clima  de  fraternidade  entre  as  criaturas  e  as

demais Nações.

20)  O  comportamento  da  sociedade  poderá  ser  influenciado,  se  melhores

condições de conhecimento espírita forem oferecidas?
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O  conhecimento  elevado  sempre  liberta  o  Espírito  das  suas  paixões
perturbadoras.  Sendo  o  Espiritismo  a  Doutrina  que  penetra  a  lâmina  da

investigação  no  organismo  da  criatura  para  identificá-la  corretamente,
constatando-lhe  a  indestrutibilidade,  porque  Espírito  imortal,  possui  os

valiosos  conhecimentos  para  modificar  as  atuais  estruturas  da  sociedade
terrestre, facultando-lhe uma alteração completa da forma de conduzir-se e de

programar o seu futuro.

O Espiritismo tem como meta prioritária a transformação moral do ser humano

para melhor, por conseqüência, da sociedade como um todo.

Quando  os  seus  postulados  forem  conhecidos  e  vividos,  haverá  uma  radical

mudança  de  comportamento  em  todas  as  áreas  do  pensamento  e  o  amor
vicejará nos corações, banindo da Terra os monstros do egoísmo, da guerra, da

desolação,  da  infelicidade  ... 

Espírito Vianna de Carvalho

SÓCRATES E
PLATÃO

SÓCRATES E PLATÃO: PRECURSORES DO ESPIRITISMO

Segundo  Allan  Kardec,  em  O  Evangelho  Segundo  o  Espiritismo,  as  grandes

idéias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam
sempre com precursores que lhes preparam parcialmente o caminho (...). Assim

aconteceu com as idéias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de
Jesus  e  dos  Essênios,  e  das  quais  foram  Sócrates  e  Platão  os  principais

precursores  (ESE,  Introdução,  IV).

Sócrates (séc. V a.C.), como Cristo, foi condenado à morte por haver atacado as
crenças  tradicionais  e  colocar  a  virtude  acima  da  ilusão  dos  formalismos  e

valores mundanos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o
povo com seus ensinamentos, Sócrates foi acusado de corromper a juventude ao

ir  contra  os  valores  vigentes.
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Platão é uma das maiores figuras da filosofia de todos os tempos; sua grandeza
destaca-se não só por ser a primeira no tempo, mas seu poderoso apelo para

ideais  ultraterrenos  é  uma  das  mensagens  mais  nobres  comunicadas  à
Humanidade.  Ele  ensina  o  desprezo  pelos  prazeres,  honras  e  riquezas,  a

renúncia aos bens do corpo e deste mundo e prova a existência de uma esfera
inteligível  e  imaterial,  a  única  pela  qual  vale  a  pena  viver.

Eis  algumas  citações  que  demonstram  como  Sócrates  e  Platão  já  haviam

pressentido as ideias  cristãs,  assim como os seguintes  princípios  básicos do
Espiritismo:

1  —  A  Pré-existência  da  alma

O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos

modelos primordiais,  às idéias  do verdadeiro,  do bem e do  belo.  Separou-se
deles  ao  encarnar-se  e,  lembrando  seu  passado,  sente-se  mais  ou  menos

atormentada  pelo  desejo  de  a  eles  voltar  (ESE,  Introdução,  V,  item  I).
Temos aqui  a doutrina da pré-existência  da alma e da vaga intuição que ela

conserva  da  existência  de  outro  mundo,  ao  qual  aspira  retornar.

2  —  Pluralidade  das  existências

A  alma impura  encontra-se pesada,  e é  novamente arrastada  para o mundo
visível, pelo horror ao que é invisível e imaterial. Ela vagueia, então, segundo se

diz, pelos lugares onde carrega as penas de sua vida passada, até que os apetites
inerentes à sua forma material  a devolvam a um corpo (ESE, Introdução.  IV.

item  IV).
Não somente o princípio da rcencarnação está aqui claramente expresso, mas

também o estado das almas que ainda se acham sob o domínio da matéria é
descrito tal como o Espiritismo o demonstra. Afirma, ainda, que a reencarnação

é uma consequência da impureza da alma, enquanto que as almas purificadas
estão  livres  dela.

3  —  A  possibilidade  de  comunicação  entre  o  mundo  espiritual  e  o  mundo

material
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Os demônios (daimons) preenchem o espaço que separa o céu da terra; são o

laço que liga o Grande Todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em
comunicação  direta  com  os  homens,  mas  é  por  meio  dos  demônios  que  os

deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília,
seja  durante  o  sono  (ESE,  Introdução,  IV,  item  VI).

A  palavra  daimon  (da  qual  se  originou  "demônio")  não  se  aplicava
exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos Espíritos em geral, entre os quais

se distinguiam os Espíritos superiores (chamados deuses) e os Espíritos menos
elevados,  que  se  comunicavam  diretamente  com  os  homens.  O  Espiritismo

também  ensina  que  Deus  não  se  comunica  com  os  homens  senão  por
intermédio dos Espíritos puros, encarregados de nos transmitir a Sua vontade;

e que os Espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o
sono  (ESE,  Introdução,  IV,  item  VI).

4  —  O  amor:  lei  universal

Chamo de homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais ao corpo que à alma.

O amor está por toda a natureza, e incita-nos a exercer a nossa inteligência:
encontramo-lo até no  movimento dos astros  (ESE,  Introdução,  IV,  item XVI).

Platão, qual Jesus, ressaltou a importância do amor, como meio de superar a
condição  de  seres  meramente  mortais,  visto  ser  a  própria  lei  da  natureza,

portanto, fonte de sabedoria e verdade. Assim também o Cristianismo possui
como máxima fundamental a prática do amor, enquanto lei universal a reger os

seres  e,  portanto,  essencial  à  felicidade  dos  homens.
Vê-se, assim, que a Doutrina Espírita possui fundamentos na própria tradição

filosófica,  e  que  as  grandes  verdades  já  são  conhecidas  pelos  Espíritos
adiantados, incumbidos de revelá-las gradativamente aos homens.

SONÂMBULISM
O, ÊXTASE,

DUPLA VISTA
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1  -  O  SONAMBULISMO  NATURAL  TEM  RELAÇÃO  COM  OS  SONHOS?  COMO
EXPLICÁ-LO?

RESP.: É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho;
então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções

que não atingem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito.

2  -  O  CHAMADO  SONAMBULISMO  MAGNÉTICO  TEM  RELAÇÃO  COM  O

SONAMBULISMO NATURAL?

RESP.: É a mesma coisa, com a diferença de ser provocado.

3 - QUAL É A NATUREZA DO AGENTE CHAMADO FLUIDO MAGNÉTICO?

RESP.:  Fluido  vital,  eletricidade animalizada,  que são  modificações  do  fluido

universal.

4 - QUAL É A CAUSA DA CLARIVIDÊNCIA SONAMBÚLICA?

RESP.: Já o dissemos: é a alma que vê.

5 - COMO O SONÂMBULO PODE VER ATRAVÉS DOS CORPOS OPACOS?

RESP.:  Não  há  corpos  opacos,  senão  para  os  vossos  órgãos  grosseiros.  Já
dissemos  que,  para  o  Espírito,  a  matéria  não  oferece  obstáculos,  pois  ele  a

atravessa livremente. Com frequência ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho,
etc..,  porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele

possa ver sem o auxílio dos órgãos, e ele mesmo, pela vossa insistência, julga
necessitar desses órgãos. Mas, se o deixásseis livre, compreendíreis que vê por

todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê.

6 - POIS SE A CLARIVIDÊNCIA DO SONÂMBULO É A DA SUA ALMA OU DO SEU

ESPÍRITO,  POR  QUE  ELE  NÃO  VÊ  TUDO  E  POR  QUE  SE  ENGANA  TANTAS
VEZES?

Resp.:  Primeiro,  não  é  dadod  aos  Espíritos  imperfeitos  tudo  ver  e  tudo
conhecer; sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos

vossos preconceitos; e, depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de
todas as suas faculdades de Espíritos. Deus deu ao homem esta faculdade com

um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber; eis porque
os sonâmbulos não podem dizer tudo.
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7 - QUAL É A FONTE DAS IDÉIAS INATAS DO SONÂMBULO, E COMO PODE ELE
FALAR COM EXATIDÃO DE COISAS QUE IGNORA NO ESTADO DE VIGÍLIA, E QUE

ESTÃO MESMO ACIMA DE SUA CAPACIDADE INTELECTUAL?

RESP.:  Acontece  que  o  sonâmbulo  possui  mais  conhecimentos  do  que  lhe

reconheceis,  somente  que  eles  se  encontram  adormecidos,  porque  o  seu
invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última

análise, o que é o sonâmbulo? Um Espírito encarnado, como vós, para cumprir a
sua missão, e o estado em que ele entra o desperta desse letargo. Nós já te

dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes; e essa mudança é que faz
o  sonâmbulo  perder  materialmente  o  que conseguiu  aprender  na  existência

precedente. Entrando no estado a que chamas crise, ele se lembra, mas sempre
de maneira  incompleta;  ele sabe,  mas não poderia  dizer de onde lhe vem o

conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e
ele volta à obscuridade.

8 - COMO EXPLICAR A VISÃO À DISTÂNCIA, EM ALGUNS SONÂMBULOS?

RESP.:  A  alma  não  se  transporta,  durante  o  sono?  O  mesmo  se  verifica  no

sonambulismo.

9  -  O  DESENVOLVIMENTO  MAIOR  OU  MENOR  DA  CLARIVIDÊNCIA

SONAMBÚLICA  DEPENDE  DA  ORGANIZAÇÃO  FÍSICA  OU  DA  NATUREZA  DO
ESPÍRITO ENCARNADO?

RESP.:  De  uma  e  de  outra;  há  disposições  físicas  que  permitem  ao  Espírito
libertar-se mais ou menos facilmente da matéria.

10 - AS FACULDADES DE QUE O SONÂMBULO DESFRUTA SÃO AS MESMAS DO
ESPÍRITO APÓS A MORTE?

RESP.: Até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria, a
que ele se acha ligado.

11 - O SONÂMBULO PODE VER OS OUTROS ESPÍRITOS?

RESP.:  A  maioria  os  vê  muito  bem;  isso  depende do  grau  e  da  natureza  da

lucidez de cada um; mas às vezes ele não compreende, de início, e os toma por
seres  corporais.  Isso  acontece,  sobretudo,  com  os  que  não  têm  nenhum
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conhecimento  do  Espiritismo;  eles  ainda  não  compreendem  natureza  dos
Espíritos, o fato os espanta, e é por isso que julgam estar vendo pessoa viva.

12 - O SONÂMBULO QUE VÊ A DISTÂNCIA, VÊ DO LUGAR EM QUE ESTÁ O SEU
CORPO, OU DAQUELE EM QUE ESTÁ A SUA ALMA?

RESP.: Por que esta pergunta, pois se é a alma que vê, e não o corpo.

13  -  SENDO  A  ALMA  QUE  SE  TRANSPORTA,  COMO  PODE  O  SONÂMBULO

EXPERIMENTAR NO CORPO AS SENSAÇÕES DE CALOR OU DE FRIO DO LUGAR
EM QUE SE ENCONTRA A SUA ALMA, ÀS VEZES BEM LONGE DO CORPO?

RESP.: A alma não deixou inteiramente o corpo; permanece sempre ligada a ele
pelo laço que os une,  e é esse  laço o condutor das sensações.  Quando duas

pessoas se correspondem entre uma cidade e outra, por meio da eletricidade, é
esta o laço entre os seus pensamentos; é graças a esta que elas se comunicam,

como se estivessem uma ao lado da outra.

14 - O USO QUE UM SONÂMBULO FAZ DA SUA FACULDADE INFLUI NO ESTADO

DO SEU ESPÍRITO, APÓS A MORTE?

RESP.: Muito bem, como o uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus

concedeu ao homem.

15 - QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ÊXTASE E O SONAMBULISMO?

RESP.: O êxtase é um sonambulismo mais apurado; a alma do extático é ainda
mais independente.

16  -  O  ESPÍRITO  DO  EXTÁTICO  PENETRA  REALMENTE  NOS  MUNDOS
SUPERIORES?

RESP.: Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam; é por isso
que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos Espíritos que

não estão bastante depurados.

17 -  QUANDO O EXTÁTICO EXPRIME O DESEJO DE DEIXAR A TERRA,  FALA

SINCERAMENTE, E NÃO O RETÉM O INSTINTO DE CONSERVAÇÃO?

RESP.: Isso depende do grau de depuração do Espírito; se ele vê a sua posição

futura melhor que a vida presente,  faz esforços para romper os  laços que o
prendem à Terra.
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18  -  SE  ABANDONARMOS  O  EXTÁTICO  A  SI  MESMO,  SUA  ALMA  PODERIA
ABANDONAR DEFINITIVAMENTE O CORPO?

RESP.: Sim, ele pode morrer, e por isso é necessário chamá-lo, por meio de tudo
o que pode prendê-lo a este mundo, e sobretudo fazendo-lhe entrever que, se

quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar
lá, onde vê que seria feliz.

19  -  HÁ  COISAS  QUE  O  EXTÁTICO  PRETENDE  VER  E  QUE  SÃO
EVIDENTEMENTE  O  PRODUTO  DE  UMA  IMAGINAÇÃO  EXCITADA  PELAS

CRENÇAS E PRECONCEITOS TERRENOS.  TUDOO QUE ELE VÊ NÃO É ENTÃO
REAL?

RESP.: O que ele vê é real para ele; mas, como o seu Espírito está sempre sob a
influência  das  idéias  terrenas,  ele  pode  ver  à  sua  maneira,  ou,  melhor  dito,

exprimir-se  numa  linguagem de acordo com  os  seus  preconceitos  e  com as
idéias  em  que  foi  criado,  ou  com  as  vossas,  a  fim  de  melhor  se  fazer

compreender. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar.

20  -  QUAL  O  GRAU  DE  CONFIANÇA  QUE  SE  PODE  DEPOSITAR  NAS

REVELAÇÕES DOS EXTÁTICOS?

RESP.: O extático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele

que penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque
então  se  abandona  às  suas próprias  idéias  ou  se  torna  joguete  de Espíritos

enganadores, que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar.

21  -  QUE  CONSEQUÊNCIAS  SE  PODEM  TIRAR  DOS  FENÔMENOS  DO

SONAMBULISMO E DO ÊXTASE? NÃO SERIAM UMA ESPÉCIE DE INICIAÇÃO À
VIDA FUTURA?

RESP.: OU, melhor dito, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê.
Que  ele  estude  esses  fenômenos,  e  neles  encontrará  a  solução  de  muitos

mistérios que a sua razão procura inutilmente penetrar.

22  -  OS  FENÔMENOS  DO  SONAMBULISMO  E  DO  ÊXTASE  PODERIAM

ACOMODAR-SE AO MATERIALISMO?

RESP.:  Aquele  que  os  estuda  de  boa-fé  e  sem  prevenções  não  pode  ser

materialista nem ateu.
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23 - O FENÔMENO DESIGNADO PELO DE "DUPLA VISTA" TEM RELAÇÃO COM O
SONHO E O SONAMBULISMO?

RESP.: Tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso a que chamas dupla
vista  é  ainda  o  Espírito  em  maior  liberdade,  embora  o  corpo  não  esteja

adormecido. A dupla vista é a vista da alma.

24 - A DUPLA VISTA É PERMANENTE?

RESP.: A faculdade,sim; o seu exercício, não. Nos mundos menos materiais que o
vosso, os Espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação

apenas  pelo  pensamento,  sem  excluir,  entretanto,  a  linguagem  articulada;
também a dupla vista é para a maioria uma faculdade permanente; seu estado

normal  pode  ser  comparado  ao  dos  vossos  sonâmbulos  lúcidos,  e  essa  é
também a razão por que eles se manifestam a vós mais facilmente do que os

encarnados de corpos mais grosseiros.

25 -A DUPLA VISTA SE DESENVOLVE ESPONTANEAMENTE OU PELA VONTADE

DE QUEMA POSSUI?

RESP.: Na maioria das vezes é espontânea, mas a vontade também muitas vezes

desempenha um grande papel. Assim, podes tomar por exemplo certas pessoas
chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade, e verás

que a vontade as ajuda a entrar no estado de dupla vista e nisso a que chamas
visão.

26 - ESTA FACULDADE SE LIGA À ORGANIZAÇÃO FÍSICA?

RESP.: Por certo, a organização física desempenha o seu papel; há organismos

que se mostram refratários.

27 - DE ONDE VEM QUE A DUPLA VISTA PAREÇA HEREDITÁRIA EM CERTAS

FAMÍLIAS?

RESP.: Similitude de organizações, que se transmite, como as outras qualidades

físicas; e depois, desenvolvimento da faculdade, por uma espécie de educação,
que também se transmite de um para outro.

28  -  É  VERDADE  QUE  CERTAS  CIRCUNSTÂNCIAS  DESENVOLVEM  A  DUPLA
VISTA?
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RESP.:  A doença,  a  proximidade de um perigo,  uma grande comoção,  podem
desenvolvê-la. O corpo se encontra às vezes num estado particular, que permite

ao Espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo.

29  -  AS  PESSOAS  DOTADAS  DE  DUPLA  VISTA  SEMPRE  TÊM  CONSCIÊNCIA

DISSO?

RESP.:  Nem sempre;  para elas,  é  coisa inteiramente normal,  e  muitas dessas

pessoas acreditam que, se todos observassem nesse sentido, perceberiam ser
como elas.

30 - PODER-SE-IA ATRIBUIR A UMA ESPÉCIE DE DUPLA VISTA A PERSPICÁCIA
DE CERTAS PESSOAS QUE, SEM NADA TEREM DE EXTRAORDINÁRIO, JULGAM

AS COISAS COM MAIS PRECISÃO QUE AS OUTRAS?

RESP.: É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o

véu da matéria.

31 -  ESTA FACULDADE PODE,  EM CERTOS CASOS, DAR A PRESCIÊNCIA DAS

COISAS?

RESP.: Sim; ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus desta

faculdade, e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que
alguns.

SONHOS

1 - O QUE SÃO OS SONHOS?

RESP.:  O sonho define-se como a lembrança do que o Espírito viu durante o

sono.  Kardec,  analisando  essa  mesma  resposta  dos  Espíritos,  complementa
dizendo que os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna

mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação.

2 - O QUE REPRESENTA O SONO PARA O SER HUMANO?

RESP.: O Espírito jamais dorme, ficando inativo, experimenta durante o sono o
afrouxamento dos laços que o unem ao corpo, permitindo-lhe o contato direto

com os outros Espíritos. Por essa razão é que o sono influi muito mais do que
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pensamos, em nossa vida. O período de sono, portanto, é de vital importância
para os Espíritos representando a porta que Deus lhes abriu para o contato com

o  seus  amigos  do  céu.  Além  disso,  é  o  recreio  após  o  trabalho,  após  as
tribulações da vida diária.

3 - POR QUE NÃO NOS LEMBRAMOS DOS NOSSOS SONHOS?

RESP.:  Não  nos  lembramos  sempre  dos  sonhos  em  grande  parte,  devido  à

influência  da  matéria  pesada  e  grosseira,  que  limita  as  possibilidades  de
manifestação  da  alma.  Contudo  deve-se  considerar  também  a  falta  de

desenvolvimento do Espírito e seu mediano grau de evolução, que o impedem
de  lembrar-se  das  coisas  corriqueiras  do  dia-a-dia,  como  de  seus  próprios

sonhos.

4 - O QUE ACONTECE COM O ESPÍRITO DURANTE O SONO DO CORPO?

RESP.: Durante o sono, o Espírito não fica em repouso, os liames que o unem ao
corpo, se afrouxam e o corpo não necessita do Espírito. Então ele percorre o

espaço e entra em relação mais direta com outros Espíritos. Por efeito do sono,
os seres encarnados e desencarnados podem, portanto, manter um contato, a

isto pode se chamar de EMANCIPAÇÃO DA ALMA. Ficando o  corpo inativo,o
Espírito  se  desprende  e  passa  a  viver  a  vida  espiritual,  havendo,  portanto,

grande similitude com o estado em que estará de maneira permanente após a
morte.

5 - POR QUE NEM SEMPRE LEMBRAMOS CLARAMENTE DOS SONHOS?

RESP.: Não recordamos sempre dos sonhos, porque o corpo é de matéria pesada

e  grosseira  e  dificilmente  conserva  as  impressões  recebidas  pelo  Espírito,
mesmo porque o Espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo.

6 - ESTABELEÇA A DISTINÇÃO ENTRE OS SONHOS DO 1 - SUBCONSCIENTE E
OS 2 - SONHOS REAIS?

RESP.: 1 - São reproduções de idéias e pensamentos impressões que afetam a
mente na vigília, fatos comuns da vida normal. Entram nessas espécies de sonho

o temperamento imaginativo e seus recalques. O que caracteriza esses sonhos
são  os  aspectos  confusos  e  nebulosos,  a  falta  de  coerência  e  de  nitidez. 

2 - São reproduções daquilo que se vê, ouve ou sente, o contato que se faz com
pessoa ou coisa desses lugares. Consiste em visões perfeitas, diretas e objetivas.
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Isto, naturalmente, para os Espíritos encarnados mais elevados. Para a grande
maioria dos Espíritos que ainda não se desprendeu completamente das coisas

materiais,  prevalece  a  lei  que  rege  o  planeta,  mantendo-se  o  véu  da
obscuridade.

7 - O QUE PERMITE AO ESPÍRITO TORNAR-SE VISÍVEL DURANTE O SONO DO
CORPO?

RESP.: O perispírito, tanto do encarnado quanto do desencarnado, é sempre um
envoltório semimaterial,  o  qual,  se visível,  tem uma aparência  tão idêntica  à

real, que se torna possível a muitas pessoas estar com a verdade quando dizem
ter visto o encarnado, ao mesmo tempo, em dois pontos diversos.

8  -  PODE-SE  DIZER  QUE  DURANTE  O  SONO  A  ALMA  POSSUI  DUAS
EXISTÊNCIAS?

RESP.: Do princípio de emancipação da alma durante o sono parece resultar que
temos,  simultaneamente,  duas existências:  a do corpo,  que nos dá a  vida de

relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. No entanto, no
estado de emancipação,a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem,

propriamente  falando  duas  existências;  são  antes  duas  fases  das  mesma
existência, porque o homem não vive de maneira dupla.

9 - POR QUE NÃO NOS RECORDAMOS SEMPRE DOS SONHOS?

RESP.: Nisso que chamas sono só tens o repouso do corpo, porque o Espírito

está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e
se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas,

como  o  corpo  é  de  matéria  pesada  e  grosseira,  dificilmente  conserva  as
impressões recebidas pelo Espírito, mesmo porque o Espírito não as percebeu

pelos órgãos do corpo.

10 - QUE PENSAR DA SIGNIFICAÇÃO ATRIBUÍDA AOS SONHOS?

RESP.: Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte, pelo
que  é  absurdo  admitir  que  sonhar  com  uma  coisa  anuncia  outra.  Eles  são

verdadeiros no  sentido  de apresentarem imagens  reais  para o Espírito,  mas
que,  frequentemente,  não têm relação com o que se passa na vida corpórea.

Muitas vezes, ainda, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão
do que se passa no momento em outro lugar, a que a alma se transporta. Não
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tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir
parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições,

senão a alma ou o Espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa?
Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é

isso  uma  prova  de  que  a  imaginação  nada  tem  com  o  fato,  sobretudo  se  o
ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vígilia?

11  -  FREQUENTEMENTE  SE  VÊEM  EM  SONHOS  COISAS  QUE  PARECEM
PRESSENTIMENTOS E QUE NÃO SE CUMPREM; DE ONDE VÊM ELAS?

RESP.: Podem cumprir-se para o Espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer
dizer que o Espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Não se deve

esquecer  que,  durante  o  sono,  a  alma  está  sempre  mais  ou  menos  sob  a
influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente

das idéias. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar, àquilo que
se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se

pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado
com uma idéia, liga-se a ela tudo o que se vê.

12  -  QUANDO  VEMOS  EM  SONHO  PESSOAS  VIVAS,  QUE  CONHECEMOS
PERFEITAMENTE,  PRATICAREM  ATOS  EM  QUE  ABSOLUTAMENTE  NÃO

PENSAM, NÃO É ISSO UM EFEITO DE PURA IMAGINAÇÃO?

RESP.:  Em  que  absolutamente  não  pensam?  Como  o  sabes?  Seus  Espíritos

podem visitar o teu, como o teu pode visitar os delas, e nem sempre sabes o que
pensam.  Além  disso,  frequentemente  aplicais  a  pessoas  que  conheceis,  e

segundo  os  vossos  desejos,  aquilo  que  se  passou  ou  se  passa  em  outras
existências.

13 - COMO DEVEMOS CONCEITUAR O SONHO?

RESP.: Na maioria das vezes, o sonho constitui a atividade reflexa das situações

psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças
orgânicas  dormitam  em  repouso  indispensável.  Em  determinadas

circunstâncias,  contudo,  como  nos  fenômenos  premonitórios,  ou  nos  de
sonambulismo,  em  que  a  alma  encarnada  alcança  elevada  porcentagem  de

desprendimento  parcial,  o  sonho representa  a  liberdade  relativa  do  espírito
prisioneiro da Terra,  quando,  então,  se poderá verificar a comunicação inter

vivos, e, quando possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados
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pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores,
e  quando o encarnado em temporária  liberdade pode receber  a palavra e  a

influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível.

14 - Há quem diga que durante o sono temos contato como mundo espiritual. É

possível?

RESP.:  Essa  é  a  realidade  demonstrada  pela  Doutrina  Espírita.  Quando

dormimos, podemos transitar pelo Além. Por isso costuma-se dizer que o sono
é  um  mergulho  na  eternidade.

15  -  Os  sonhos  são  lembranças  de  nossas  atividades  no  plano  espiritual,

durante  o  sono?

RESP.:  Nem  sempre.  Diríamos  que  há  três  tipos  de  sonhos:  fisiológicos,
psicológicos  e  espirituais,  definindo  situações  diferentes  que  nos  envolvem

durante  o  repouso  noturno.

16  -  O  que  é  o  sonho  fisiológico?

RESP.: É aquele que dramatiza algo que acontece com nosso corpo. Se está frio e
nos descobrimos, sono pesado, sem despertar, poderemos nos ver num campo

de  neve,  tiritando.  Pessoas  com  incontinência  urinária  sonham  que  estão
satisfazendo  essa  necessidade  fisiológica,  enquanto  molham  a  cama.

Adolescentes  sonham  que  estão  mantendo  relação  sexual,  quando
experimentam  poluções  noturnas,  naturais  em  sua  idade.

17  -  O  que  é  o  sonho  psicológico?

RESP.: E' aquele que exprime nossos estados íntimos. Nos velhos tempos, em

que não havia os recursos da informática, eu passava dias e dias procurando
diferenças nas fichas gráficas  de contas  correntes,  no Banco do  Brasil,  onde

trabalhava.  A  noite,  sempre  me  via,  durante  o  sono,  na  agência,  repetindo
intermináveis  verificações.  Era  a  dramatização  de  meu  envolvimento  com

aquele  problema.

18  -  E  o  sonho  espiritual?
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RESP.:  E'  o resíduo de uma atividade desenvolvida pelo Espírito,  afastado do

corpo durante o sono. Kardec denomina essa situação como emancipação da
alma. Como podemos saber se um sonho exprime uma atividade espiritual ou se

trata  de  simples  dramatização  de  situações  fisiológicas  ou  psicológicas?  Os
sonhos de caráter fisiológico ou psicológico são fugidios,  mal  delineados.  Os

sonhos  espirituais  são  mais  nítidos,  mais  claros.  Guardamos  melhor.  E  um
detalhe: geralmente são coloridos, o que não costuma ocorrer com as demais

formas,  que  se  apresentam  em  branco  e  preto.

19 - Há sonhos repetitivos. A pessoa se vê sempre na mesma situação, não raro
dramática.  Está  se  afogando,  ou  envolvida  num  incêndio,  ou  sofrendo  lum

acidente.  Tem  algo  a  ver  com  o  mundo  espiritual?

RESP.:  Chamam-se  recorrentes  os  sonhos  repetitivos.  Geralmente  envolvem
uma experiência dramática, em passado próximo, na vida atual, ou remoto, em

vidas anteriores. Esses registros, sepultados no inconsciente, podem aflorar na
forma  de  sonhos,  principalmente  quando  passamos  por  alguma  tensão  ou

preocupação exacerbada.

20 - Freud concebia que, interpretando os sonhos de seus pacientes, poderia

ajudá-los a vencer traumas e desajustes. É possível?

RESP.: Freud estava no caminho certo. Faltou-lhe a crença na imortalidade e na

reencarnação para perceber que sonhos perturbadores podem ter origem em
influências espirituais ou em reminiscências de vida anteriores.

21 - Existem sonhos proféticos, em que a pessoa tem visões de acontecimentos
futuros?

RESP.:  A  experiência  diz  que  sim.  A  Bíblia  é  um  repositório  de  fatos  dessa
natureza. Destaque especial  para os  sonhos do faraó, interpretados por José,

filho  de  Jacó,  sobre  anos  de  fartura  e  de  escassez  que  se  aproximavam.

22 - Os sonhos do faraó falavam particularmente em sete vacas gordas e sete
vacas  magras,  algo  nebuloso.  É  assim  mesmo?

RESP.:  Sonhos  proféticos  exprimem,  geralmente,  intervenção  de  mentores
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espirituais.  Eles  não falam de  forma  simbólica,  mas  a  pessoa  registra  como
simbolismo, em face da dificuldade em fazer a transposição de uma experiência

extracorpórea para o cérebro físico.

23  -  Por  que  isso  acontece?

RESP.:  Nosso  cérebro  tem  registro  objetivo  apenas  para  experiências  que

passam pelos cinco sentidos - tato, paladar, olfato, visão e audição. Essa é uma
das  razões  pelas  quais  não  lembramos  das  existências  anteriores.  Ao

reencarnar,  ficamos  na  dependência  de  um  cérebro  zero-quilômetro,  sem
registros  do  pretérito.  Algo semelhante  ao que ocorre  em relação  às  nossas

atividades  no  plano  espiritual,  durante  o  sono.

24  -  É  sempre  assim?

RESP.: Há exceções, envolvendo pessoas dotadas de uma mediunidade especial,
chamada onirofania, que permite o registro objetivo das experiências vividas no

mundo espiritual durante as horas de sono. Exemplos típicos são os sonhos de
José,  pai de Jesus,  que,  em inúmeras oportunidades,  foi  orientado durante o

sono por Gabriel, mentor espiritual de elevada hierarquia que o acompanhava.

25  -  Pode  não  se  cumprir  um  sonho  profético?

RESP.: Sim, mesmo porque, não raro, sonhos premonitórios apenas exprimem
uma  fantasia  relacionada  com  nossas  preocupações.  Um  familiar  viaja.

Apreensivos,  sonhamos  com  um  acidente.

26  -  Quando  ocorre  um  legítimo  sonho  premonitório,  fatalmente  se
concretizará?

RESP.: Não, necessariamente. A premonição pode apenas exprimir um aviso da

Espiritualidade  para  que  sejamos  cuidadosos.  E  como  se  nossos  mentores
avisassem: "Há problemas na estrada. Seja prudente! Vá com cuidado!" Lembro,

ainda, José. Se ele não seguisse as orientações de Gabriel, a história de Jesus
ficaria  limitada  a  alguns  dias.
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27 - Há premonições que não são meros avisos, mas a antecipação de algo que
fatalmente  ocorrerá?

RESP.: Sim, envolvendo situações difíceis, doenças, problemas e até a morte. A

literatura psíquica é pródiga em exemplos dessa natureza. O presidente Lincoln
sonhou que acordava em plena noite e, dirigindo-se para o salão principal da

Casa Branca, notoi havia um velório. Perguntou a um sol| que lhe respondeu
que era do president fora assassinado. Comparecendo a um naquele mesmo dia,

Lincoln  foi  morto  atentado.

28 - Há pessoas que têm horror a esses sonhos, situando-os "de mau agouro".
Afinal,  constituem  um  bem  ou  um  mal?

RESP.: Vêm para o bem, a fim de que a haja com prudência no que possa ser ou

se prepare para o inevitável, a convicção, neste caso, de que não terál fruto de
circunstâncias fortuitas. Era algo programado, envolvendo o seu carma.

SUICÍDIO

1 - QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS CASOS DE SUICÍDIO?

RESP.: Embora haja muitos casos que se podem estudar de suicídio, eles podem

ser  classificados  em  dois  grande  grupos.  a  -  o  direto  (ou  intencional)  b  -
indireto.

2 - QUAIS OS PRINCIPAIS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DOS SUICÍDIO?

RESP.: Diversas são as consequências do ato, porém, a mais comum, "a que o

suicida  não  pode  escapar  é  o  desapontamento",  o  indivíduo  chega  a  um
resultado muito diverso, ou seja, diverso daquele que imaginava atingir com o

seu gesto tresloucado. Mas, "a sorte não é a mesma para todos", dependendo
das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova

existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam.

3 - QUAIS OS ANTÍDOTOS MAIS EFICAZES PARA EVITAR O SUICÍDIO?
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RESP.: Há, todavia, algum antídotos eficazes que podem evitar esse mal terrível. 
1° - Em primeiro lugar, está a prece que restaura o bom ânimo e a vontade de

realização.  (Para  o  Espírito  suicida,  também,  A  prece  funciona  como  um
bálsamo,  que  o  reergue  e  o  prepara  para  as  encarnações  regenerativas).

2°  -  O  trabalho,  em  segundo  lugar,  que  ajuda  a  vida  a  escoar-se  mais
rapidamente,  sem maiores  turbulências  ajudando  o  homem  a  suportar  suas

vicissitudes  com  mais  paciência  e  resignação,  sem  queixas.
3° - Deve-se observar ainda os meios possíveis de reta consciência, através de

uma vida honesta, justa e acima de tudo evangelizada.

4 - QUAIS AS CAUSAS PRINCIPAIS DO SUICÍDIO E DA LOUCURA?

RESP.: O suicídio e a loucura representam dois graves problemas que assolam a
Humanidade. O suicídio é um atentado contra as leis divinas,  pois significa a

fuga das responsabilidades e dos encargos da vida; é uma forma de deserção
dos compromissos assumidos antes da encarnação, tendo como consequência a

anulação de uma  existência,  fato que,  inapelavelmente,  demandará um novo
recomeço no futuro.

5 - QUAL É A SITUAÇÃO DOS SUICIDAS NO PLANO ESPIRITUAL?

RESP.:  O  suicídio,  assim  como  a  loucura,  pode  ter  como  causa  ainda  o  uso

desenfreado do álcool, o que conduz à insensatez e inconsciência das atitudes.
No entanto, o indivíduo é sempre responsável pelas consequências nefastas de

seus atos.  O álcool não resolve as vicissitudes humanas; enganam-se aqueles
que, em vez de robustecerem na fé em Deus e em si mesmos, na religiosidade,

preferem-se refugiar-se  no  mundo tenebroso do  alcoolismo e  das  drogas.  O
suicídio é o resultado ou a consequência de uma frouxidão moral, pois o suicida

acredita que tudo termina com a morte do corpo.

6 - COMPARE OS PONTOS DE VISTA DO MATERIALISTA E DO ESPÍRITA, COM

RELAÇÃO À IDÉIA DE SUICÍDIO?

RESP.: Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita,

sob  o  ponto  de  vista  do  suicídio,  vemos:
1° - Que a lógica de uma conduz a ele, enquanto que, 2° - a lógica de outra o

evita,  o  que  é  confirmado  pela  experiência.
1° - A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as idéias materialistas,

em  uma  palavra,  são  os  maiores  incentivadores  do  suicídio.  O  materialista
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acredita  que  tudo  termina  com  a  morte  do  corpo.
2° - Numerosos argumentos tem o espírita para se opor à idéia de suicídio: a

certeza de que, abreviando a sua vida,  chega a um resultado completamente
diferente do que esperava; que foge de um mal para cair em outro ainda pior,

mais demorado e mais terrível; que se engana ao pensar que, ao se matar irá
mais depressa para o céu; que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro

mundo, com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar.

7 - DE ONDE VEM O DESGOSTO PELA VIDA, QUE SE APODERA DE ALGUNS

INDIVÍDUOS SEM MOTIVOS PLAUSÍVEIS?

RESP.:  Efeito  da  ociosidade,  da  falta  de  fé  e  geralmente  da  saciedade.  Para

aqueles  que exercem as  suas faculdades  com um fim útil  e  segundo as suas
aptidões  naturais,  o  trabalho  nada  tem  de  árido  e  a  vida  se  escoa  mais

rapidamente;  suportam  as  suas  vicissitudes  com  tanto  mais  paciência  e
resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais

durável que os espera.

8 -O HOMEM TEM O DIREITO DE DISPOR DA SUA PRÓPRIA VIDA?

RESP.:  Não;  somente  Deus  tem  esse  direito.  O  suicídio  voluntário  é  uma
transgressão dessa lei.

9 - O SUICÍDIO NÃO É SEMPRE VOLUNTÁRIO?

RESP.: O louco que se mata não sabe o que faz.

10 - QUE PENSAR DO SUICÍDIO QUE TEM POR CAUSA O DESGOSTO DA VIDA?

RESP.: Insensatos! Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão

pesada!

11 - QUE PENSAR DO SUICIDA QUE TEM POR FIM ESCAPAR ÀS MISÉRIAS E ÀS

DECEPÇÕES DESTE MUNDO?

RESP.: Pobres Espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da

existência! Deus ajuda os que sofrem e não os que não têm forças nem coragem.
As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem

se queixar, porque serão recompensados! Infelizes ao contrário, os que esperam
uma saída nisso que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso! A forte ou o

acaso,  para  me  servir  da  sua  linguagem,  pode  de  fato  favorecê-los  por  um
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instante,  mas somente para  lhes  fazer  sentir  mais  tarde,  e  de  maneira  mais
cruel, o vazio de suas palavras.

12 - OS QUE LEVARAM O DESGRAÇADO A ESSE ATO DE DESESPERO SOFRERÃO
AS CONSEQUÊNCIAS DISSO?

RESP.: Oh! Infelizes deles! Porque responderão como por um assassínio.

13  -  O  HOMEM  QUE  SE  VÊ  ÀS  VOLTAS  COM  A  NECESSIDADE  E  SE  DEIXA

MORRER DE DESESPERO PODE SER CONSIDERADO COMO SUICIDA?

RESP.: É um suicida, mas os que causaram o suicídio ou que o poderiam impedir

são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Não acrediteis, porém,
que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança e se

não fez o uso de toda a sua inteligência para sairdas dificuldades. Infeliz dele,
sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho; quero dizer, se é um desses

homens  em  quem  o  orgulho  paralisa  os  recursos  da  inteligência  e  que  se
envergonhariam se  tivessem de dever  a  existência  ao  trabalho das  próprias

mãos, preferindo morrer de fome a descer do que chamam a sua posição social!
Não há cem vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em

enfrentar a  crítica  de  um mundo fútil  e  egoísta,  que tem  boa  vontade  para
aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas quando dele necessitais?

Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele
não se importará com isso.

14 - O SUICIDA QUE TEM POR FIM ESCAPAR À VERGONHA DE UMA AÇÃO MÁ É
TÃO REPREENSÍVEL COMO O QUE É LEVADO PELO DESESPERO?

RESP.: O suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, com ele, aparecem duas em
lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para

sofrer as consequências. Deus é quem julga. E, segundo a causa, pode às vezes
diminuir o seu rigor.

15  -  O  SUICÍDIO  É  PERDOÁVEL  QUANDO  TEM  POR  FIM  IMPEDIR  QUE  A
VERGONHA ENVOLVA OS FILHOS OU A FAMÍLIA?

RESP.: Aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, e Deus
levará  em conta  a  sua intenção,  porque será  uma expiação que a  si  mesmo

impôs. Ele atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer
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uma  falta.  De resto,  se  abolirdes  os  abusos  da  vossa  sociedade e  os  vossos
preconceitos, não tereis mais suicídios.

16 - QUE PENSAR DAQUELE QUE TIRA A PRÓPRIA VIDA COM A ESPERANÇA DE
CHEGAR MAIS CEDO A UMA VIDA MELHOR?

RESP.: Outra loucura! Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la,
porque, daquela forma, retarda a sua entrada num melhor e ele mesmo pedirá

para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa idéia. Uma falta,
qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos.

17 - O SACRIFÍCIO DA VIDA NÃO É ÀS VEZES MERITÓRIO, QUANDO TEM POR
FIM SALVAR A DE OUTROS OU SER ÚTIL AOS SEMELHANTES?

RESP.: Isso é sublime, de acordo com a intenção, e o sacrifício da vida não é
então um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com

prazer, se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão
pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem às vezes uma segunda intenção,

que lhe diminui o valor aos olhos de Deus.

18  -  O  HOMEM  QUE  PERECE COMO VÍTIMA  DO ABUSO  DAS  PAIXÕES QUE,

COMO SABE, DEVE ABREVIAR O SEU FIM, MAS ÀS QUAIS NÃO TEM MAIS O
PODER  DE  RESISTIR,  PORQUE  O  HÁBITO  AS  TRANSFORMOU  EM

VERDADEIRAS NECESSIDADES FÍSICAS, COMETE UM SUICÍDIO?

RESP.:  É  um  suicídio  moral.  Não compreendeis  que  o  homem,  neste  caso,  é

duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e além disso o
esquecimento de Deus.

19 - É MAIS OU É MENOS CULPADO DO QUE AQUELE QUE CORTA A SUA VIDA
POR DESESPERO?

RESP.: É mais culpado, porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio.
Naquele que o comete instantaneamente há às vezes uma espécie de desvario

que se aproxima da loucura; o outro será muito mais punido, porque as penas
são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas.

20 -  QUANDO UMA PESSOA VÊ  À SUA FRENTE UMA MORTE  INEVITÁVEL E
TERRÍVEL,  É  CULPADA  POR  ABREVIAR  DE  ALGUNS  INSTANTES  O  SEU

SOFRIMENTO POR UMA MORTE VOLUNTÁRIA?
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RESP.:  Sempre se é  culpado de não esperar  o  termo fixado  por  Deus.  Aliás,
haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e de que não

se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento?

21 - CONCEBE-SE QUE, EM CIRCUNSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SEJA O SUICÍDIO

REPREENSÍVEL, MAS FIGURAMOS O CASO EM QUE A MORTE É INEVITÁVEL E
EM QUE A VIDA SÓ É ABREVIADA POR ALGUNS INSTANTES.

RESP.: É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador.

22 - NESSE CASO, QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL AÇÃO?

RESP.:  Uma  expiação  proporcional  à  gravidade  da  falta,  segundo  as
circunstâncias, como sempre.

23  -  UMA IMPRUDÊNCIA  QUE  COMPROMETE  A  VIDA  SEM  NECESSIDADE É
REPREENSÍVEL?

RESP.: Não há culpabilidade quando não há a intenção ou a consciência positiva
de fazer o mal.

24  -  AS  MULHERES  QUE,  EM  CERTOS  PAÍSES,  SE  QUEIMAM
VOLUNTARIAMENTE  SOBRE  OS  CORPOS  DE  SEUS  MARIDOS,  PODEM  SER

CONSIDERADAS COMO SE TENDO SUICIDADO E SOFREM AS CONSEQUÊNCIAS
DISSO?

RESP.: Elas obedecem a um preconceito e geralmente o fazem mais pela força do
que  pela  própria  vontade.  Acreditam  cumprir  um  dever,  o  que  não  é

característica do suicídio. Sua escusa está na falta de formação moral da maioria
delas  e  na sua ignorância.  Essas  nuanças bárbaras e estúpidas desaparecem

com a civilização.

25 - OS QUE, NÃO PODENDO SUPORTAR A PERDA DE PESSOAS QUERIDAS, SE

MATAM NA ESPERANÇA DE SE JUNTAR A ELAS, ATINGEM O SEU OBJETIVO?

RESP.: O resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de

se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque
Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado

com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura
com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão

para os compensar a satisfação que esperavam.
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26  -  QUAIS  SÃO,  EM  GERAL,  AS  CONSEQUÊNCIAS  DO  SUICÍDIO  SOBRE  O
ESTADO DO ESPÍRITO?

RESP.: As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades
fixadas  e  em  todos  os  casos  elas  são  sempre  relativas  às  causas  que  o

produziram.  Mas  uma  consequência  a  que  o  suicida  não  pode  escapar  é  o
desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das

circunstâncias.  Alguns  expiam  sua  falta  imediatamente,  outros  numa  nova
existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam.

27  -  QUAIS  AS  PRIMEIRAS  IMPRESSÕES  DOS  QUE  DESENCARNAM  POR
SUICÍDIO?

RESP.: A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não
extingue com as transições da morte do corpo físico,  vida essa agravada por

tomentos pavorosos,  em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia.
Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última

hora terrestre, em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fios, sentem as
impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do

cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso
das rodas pesadas sob as quais  se atiraram na ânsia  de desertar  da vida,  a

passagem  das  águas  silenciosas  e  tristes  sobre  os  seus  despojos,  onde
procuraram o olvido criminoso de suas tarefas no mundo e, comumente, a pior

emoção  do  suicida  é  a  de  acompanhar,  minuto  a  minuto,  o  processo  da
decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido.

De todos os desvios da vida humana o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua
característica  de  falso  heroísmo,  de  negação  absoluta  da  lei  do  amor  e  de

suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir, junto dos
homens, sem a luz da misericórdia.

28 - Em circunstâncias adversas, o suicídio é uma saída para muita gente. O que
diz  o  Espiritismo?

RESP.: Nenhuma religião admite o suicídio. Essa unanimidade evidencia tratar-

se  de algo  contrário  às  leis  divinas.  O  Espiritismo corrobora  essa  idéia.  Em
qualquer tipo de morte podemos dizer que se cumpriram os desígnios divinos.

No  suicídio,  não.  Deus  não  quer  que  ninguém  elimine  a  própria  vida.



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

29 -  Fundamentalistas  islâmicos vêm se matando,  explodindo como bombas
humanas,  levando  consigo  muita  gente.  E  se  dizem  religiosos...

RESP.: Não conheço nenhum princípio islâmico que recomende o suicídio ou o

assassinato. Os que o fazem são fanáticos movidos a ódio, que é a negação da
religiosidade,  e  por  uma  profunda  ignorância  quanto  às  consequências  do

suicídio.

30  -  Quais  são?

RESP.:  Todo ato de violência que cometemos contra nós mesmos, ferindo ou

aniquilando o corpo, atinge o perispírito, nosso corpo espiritual. Em lamentável
destrambelho,  os  suicidas  são  confinados  em  regiões  de  tormentos

indescritíveis  que,  segundo  eles  próprios,  não  têm  similar  na  Terra.

31  -  Todos  sofrem  na  mesma  intensidade?

RESP.:  Depende do tipo de suicídio,  das  circunstâncias  agravantes,  como é o
caso dos homens-bomba, ou atenuantes, envolvendo uma depressão grave, um

desequilíbrio  mental...

32  -  A  obsessão  é  circunstância  atenuante?

RESP.: Sem dúvida. Há suicídios que se afiguram como verdadeiros assassinatos,
cometidos por inimigos desencarnados. Envolvem de tal forma a vítima que a

induzem  a  matar-se.

33 - Nesse caso, o suicida isenta-se de responsabilidade?

RESP.:  Negativo!  Nenhum  obsessor  nos  obriga  ao  suicídio.  Ele  nos  induz.  A

decisão é sempre nossa. Mesmo nos casos de subjugação EM que o obsessor
domina a  vítima,  esta  tem o instinto de conservação a  seu lado e tenderá a

resistir,  a  não  ser  que  a  idéia  a  seduza.

34  -  Em incêndios  de  edifícios  tem  ocorrido  de pessoas presas  em  andares
superiores saltarem para a morte, ante a proximidade das chamas. E' suicídio?
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RESP.:  E'  apenas  um  gesto  instintivo  de  fuga.  O  calor,  nessa  situação,  é  tão
intenso  que,  literalmente,  pode  derreter  a  vítima.

35  -  O  que  podemos  fazer  pelos  suicidas?

RESP.:  Esquecer  as  circunstâncias  de  sua  morte.  Deixar  de  lembrar  deles

morrendo  em  decorrência  da  auto-agressão.  Pensar  neles  vivos,  no  mundo
espiritual,  e  orar  muito  por  eles.  Dizem  os  suicidas  que  as  orações  em seu

benefício constituem abençoado refrigério para suas almas.

36 -  As criaturas que se suicidam em razão das desilusões encontradas (nas

ligações afetivas agravam os sofrimentos de outrem) além dos sofrimentos que
elas próprias encontram?

RESP.:- Muitos Espíritos fracos, que por razões de infelicidade na afeição sexual
atiram-se ao suicídio, encontram padecimentos gigantescos, como quem salta

no escuro sobre precipícios de brasas, criando derivações de angústia para os
causadores de semelhantes tragédias.

37  -  Os  casos  de  suicídio  nas  uniões  carnais  infelizes  agravam  provas  em
casamentos futuros?

RESP.:- Quantos violam a passagem da morte, crendo erroneamente alcançar o
repouso, nada mais encontram senão suplício e desespero, a gerarem, no âmago

de  si  mesmos,  os  pavorosos  conflitos,  que  apenas  as  reencarnações
regenerativas  conseguem  remediar.  -  Saibamos  tolerar  com  paciencia  as

provações que o mundo nos ofereça, criando o bem sobre todos os males que
nos cheguem das existencias que já vivemos, na convicção de que fugir ao dever

- por mais doloroso seja o dever que nos caiba - seria sempre abraçar o pior. Em
quaisquer atribulações ou dificuldades, a nossa obrigação individual é fazer o

melhor ao nosso alcance para que o bem triunfe.

38  -  Que  fazer  para  extinguir  os  males  evidentes  das  ligações  afetivas,

inconsideradas e desditosas?

RESP.:  -  Em  todos  os  departamentos  da  luta  humana,  os  compromissos  do

passado reaparecem. - Indispensável revestir-se a alma de forças para vencer
em si mesma, os pontos vulneráveis que, em outro tempo, a fizeram cair.
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39 - Qual a direção pessoal que devemos adotar para vencer os dissabores do
lar infeliz?

RESP.:- Evitemos o divórcio, tanto quanto possível, e combatamos o aborto e o
suicídio com todos os recursos de raciocínio e esclarecimento de que possamos

dispor.

- O divórcio adia o resgate.

- O aborto complica o destino.

- O Suicídio agrava todos os sofrimentos.

40 - O que ocorre aos suicidas nas vidas ulteriores?

RESP.: Suicidas que estouraram o crânio ou que se entregaram a enforcamento,

depois de prolongados suplícios, nas regiões purgatoriais frequentemente, após
diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem o corpo de carne,

mas  transportam  nele  as  deficiências  do  corpo  espiritual,  cuja  harmonia
desajustaram. Nessa fase,  exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas

obscuras.

41 - E os protagonistas de tragédias passionais?

RESP.: Protagonistas de tragédias passionais, violentas e obscuras, criminosos
de  guerra,  aproveitadores  de  lutas  civis,  que  manejam  a  desordem  para

acobertar  interesses  escusos,  exploradores  do  sofrimento  humano,
caluniadores, empreiteiros do aborto e da devassidão e malfeitores outros que a

justiça  do  mundo  não  conseguiu  cadastrar,  voltam  à  reencarnação  em
tribulações compatíveis com os débitos que assumiram e, muitas vezes, junto

das  suas  próprias  vítimas,  sob  o  mesmo  teto,  marcados  por  idênticos  laços
consaguíneos,  tolerando-se  mutuamente,  até  a  solução  dos  enigmas  que

criaram contra si mesmos, atentos ao reequilíbrio de que se vêem necessitados,
ou sofrem a  pena  do  resgate  preciso  em desastres  dolorosos,  integrando os

quadros inquietantes dos acidentes do Espírito reencarnado, seja nos transes
individuais ou nas provações coletivas.

42 - E aos cúmplices de erros e enganos?

RESP.:  As grandes dificuldades não caem exclusivamente sobre os  suicidas e

homicidas comuns. Quantos se fizeram instrumentos diretos ou indiretos das
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resoluções  infelizes  que  adotaram  são  impelidos  a  recebê-los  nos  próprios
braços, ofertando-lhes o recinto doméstico por oficina de regeneração.

43 - O que ocorre àqueles que provocaram o suicídio de alguém?

RESP.:  Se  levianamente  provocamos  o  suicídio  de  alguém,  é  possível  que

tenhamos  esse  mesmo  alguém,  muito  em  breve,  na  condição  de  um  filho-
problema ou de um familiar padecente, requisitando-nos auxílio, na medida das

responsabilidades que assumimos, na falência a que se arrojou.

44 - Que acontece aos que impelem o próximo à falência moral?

RESP.:  Se  instilamos viciação e  criminalidade em companheiros do caminho,
asfixiando-lhes as melhores esperanças na deserncarnação prematura, é certo

que  se  corporificarão,  de  novo  na  Terra,  ao  nosso  lado,  a  fim  de  que  lhes
prestemos concurso imprescindível à reeducação, na pauta dos compromissos a

que  nos  enredamos,  ao  precipitá-los  nos  enganos  terríveis  de  que  buscam
desvencilhar-se, abatidos e desditosos. Nas mesmas circunstâncias carreamos

em nós, enraizados nas forças profundas da mente,  os bens ou os males que
cultivamos.

45 - E àqueles que se entregam aos desequilíbrio do sexo?

RESP.:  Nessas condições,  o porvir esboça-se,  nebuloso, apontando-nos graves

lições  de  refazimento  e  resgate.  Se  abraçarmos  desequilíbrios  de  sexo,
agravados  com padecimentos  alheios  por nossa conta,  aguentamos  inibições

genésicas,  muitas  vezes,  com  o  cansaço  precoce  e  a  distrofia  muscular,  a
epilepsia ou o câncer, de permeio.

46 - E àqueles que perpetram crimes?

RESP.:  Se  perpetramos  crimes  na  pessoa  dos  nossos  semelhantes,  eis-nos  à

frente de mutilações dolorosas.

PLANETA

TERRA
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1 - AS PRIMEIRAS FORMAS PLANETÁRIAS OBEDECERAM A UM MOLDE 
PREEXISTENTE?

RESP.: Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto de seus
prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu

amor,  que  saturaram  todas  as  substâncias  do  mundo  em  formação.  Não
podemos  afirmar  que  as  formas  da  Natureza,  em  sua  manifestação  inicial,

obedecessem a um molde preexistente, no sentido de imitação, porque todas
elas receberam o influxo sagrado do coração do Cristo. A verdade é que, assim

como nas vossas construções materiais, todas as obras viveram previamente no
cérebro de um engenheiroou de um arquiteto, todas as formas de vida na Terra

form primeiramente concebidas na sua visão divina.

2 - TENDO SIDO A TERRA FORMADA PELO PODER DIVINO, POR QUE PASSOU O

PLANETA POR TANTAS ETAPAS EVOLUTIVAS, MUITAS DAS QUAIS DURARAM
MILHÕES DE ANOS?

RESP.: No infinito do Universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar
a  todas  as  vossas  limitações  de  tempo  e  de  espaço,  na  tábua  dos  valores

terrestres. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio
no caminho ilimitado da Criação, destacando-se daí as mais diversas posições

evolutivas  das  criaturas  e  compreendendo-se  que  tempo  e  espaço  são
laboratórios  divinos  onde  todos  os  princípios  da  vida  são  submetidos  às

experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada umdeva a si mesmo todas
as realizações, no dia de aquisição dos mais altos valores da vida.

3 - DE ONDE FORAM TIRADOS OS ELEMENTOS PARA A FORMAÇÃO DA TERRA?

RESP.: Sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente

do mundo, obedeceram ao sopro gerador da vida, oriundo do Todo-Poderoso e
lançado sobre o infinito da criação universal;  contudo,  achamo-nos ainda na

situação do aluno que encontrou a escola já edificada,  cabendo-nos louvar e
buscar, pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento,o seu Divino Autor.

4 - DEVE O HOMEM TERRESTRE ENXERGAR NAS COMOÇÕES GEOLÓGICAS DO
GLOBO ELEMENTOS DE PROVAÇÃO PARA A SUA VIDA?

RESP.: Os abalos sísmicos não são simples acidentes da Natureza. O mundo não
está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de
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provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata
igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrante da mesma

quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais.

5  -  POR  QUE  RAZÃO  NÃO  EXISTE  NOS  TEXTOS  SAGRADOS  UMA  NOTÍCIA

POSITIVA DAS TERRAS DESCOBERTAS POSTERIORMENTE A VINDA DE JESUS
AO PLANETA?

RESP.: Nesse particular, temos de convir que a palavra das pofecias, através de
todos os tempos e situações do planeta, como eco das regiões divinas, não teve

em mira senão a edificação do Reino de Deus nos corações,  desprezando as
fundações  humanas,  precárias  e  perecíveis.  Todavia,  no  desdobramento  das

revelações, encontrareis notícias das novas terras, posteriormente descobertas,
informações essas que se encontram sob os véus dos símbolos, como aconteceu

com todas as demais notificações que o Velho Testamento legaram ao homem
espiritual.

6  -  AS  CIÊNCIAS  APLICDAS,  COMO  A  AGRICULTURA,  A  ENGENHARIA,  A
MEDICINA,  A  EDUCAÇÃO  E  A  ECONOMIA  REPRESENTAM  O  CAMPO  DE

ESFORÇO  DOS  ESPÍRITOS  ENCARNADOS  PARA  AMPLIFICAÇÃO  DOS
CONHECIMENTOS DO HOMEM, EM BENEFÍCIO DA HUMANIDADE?

RESP.:  As  ciências  aplicadas  são  as  forças  que  se  mobilizam  para  as
comodidades da civilização; todavia, apesar de suas características materiais, é

dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do Espírito,
em  provas  de  regeneração  ou  em  missões  purificadoras,  nas  sua  marcha

ascensional para o perfeito. Entrosando-se com as atividades complementares
das demais expressões científicas do planeta, todas se harmonizam, nas lutas do

homem, como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas.

7 - NO QUADRO DAS CIÊNCIAS, AS INSPIRAÇÕES DO PLANO SUPERIOR SÃO

DESTINADAS  A  DETERMINADOS  ESTUDIOSOS  OU  LANÇADAS  DE  MANEIRA
GERAL PARA TODOS OS CIENTISTAS?

RESP.: Nos departamentos da atividade científica existe, às vezes, esse ou aquele
missionário, com tarefa especializada e conferida tão somente ao seu esforço.

Em se tratanto, porém, de idéias e aparelhos novos, nos movimentos evolutivos,
as  inspirações  do  plano espiritual  são  distribuídas  emtodas  as  correntes  do
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pensamento  humano,  percebendo-as,  contudo,  somente  aqueles  que  se
encontram sintonizados com as suas vibrações.

8  -  O  AGRICULTOR,  APLICANDO OS CONHECIMENTOS  DA  CIÊNCIA  PARA  A
MELHORIA DO SEU MEIO AMBIENTE E ELEVAÇÃO DO MEIO SOCIAL EM QUE

SE ENCONTRA, CUMPRE, TAMBÉM, MISSÃO ESPIRITUAL?

RESP.: O homem recebeu, igualmente, uma grande tarefa junto ao solo do globo,

fonte  de  manutenção  de  sua  existência,  competindo-lhe  o  bom  serviço  de
cultivar  e  aperfeiçoar  o  trato  da  terra,  sob  a  sua  ordenação  transitória,

porquanto é na oficina do orbe que ele se prepara, de modo geral, para o seu
futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas no plano eterno.

9 - O ENGENHEIRO, NA MOVIMENTAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS MATERIAIS DO
ORBE, ALARGANDO AS POSSIBILIDADES DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS POVOS,

É AMPARADO PELAS FORÇAS ESPIRITUAIS?

RESP.:  As  fontes  de  proteção  do  plano  invisível  amparam  todos  os  esforços

generosos  e  sinceros  que  objetivam  não  só  o  aperfeiçoamento  da  escola
planetária,  como  também  o  de  seus  filhos.  Assim,  temos  de  reconhecer  no

engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade. Essa a razão
pela qual as grandes obras da engenharia, em sua feição beneficiária, apesar de

materiais,  possuem  elevada  significação  pela  extensão  de  su  utilidadeao
espírito coletivo.

TRANSCOMUNICAÇÃO
INSTRUMENTAL

1) Por quais mecanismos se processam as comunicações através dos chamados

aparelhos da Transcomunicação Instrumental?

Foi  Allan  Kardec  quem  inegavelmente,  interpretou  o  belo  fenômeno  da

Transcomunicação Instrumental, desde o seu início, através do qual descobriu e
confirmou  a  imortalidade  da  alma,  e  construiu,  com  os  Espíritos,  essa

incomparável Doutrina, que é a Terceira Revelação. Naquela oportunidade, os
instrumentos para a transcomunicação foram a mesa de pés de galo, a cestinha

de vime,  a ardósia,  como já nos referimos antes...  Hoje,  graças ao avanço da
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tecnologia, são os gravadores, as chapas fotográficas sensíveis em câmaras de
alta velocidade, os telefones, as televisões, os computadores...

O fenômeno se dá através da utilização pelos Espíritos. do ectoplasma humano,
fornecido pelos médiuns, conforme aconteceu no passado. Não será necessário

que  o  sensitivo  se  encontre  no  lugar  onde  se  opera  a  transcomunicação,
porquanto os agentes  irão recolher a energia  que lhes faculte o intercâmbio

onde o mesmo se encontre. Inobstante, o médium, quase sempre é o próprio
investigador, embora desconhecendo em si essa peculiaridade.

a) Os Espíritos, entâo, nâo sensibilizam as fitas magnéticas de modo próprio, se
fazendo sempre necessário a participação do médium?

É indispensável a participação do médium, que fornece a energia hábil, sem a
qual a sensibilização das fitas magnéticas não ocorre.

2) O avanço da TCI fará desaparecer alguns tipos de mediunidade?

O progresso sempre se desenvolve estruturado nas experiências e conquistas

anteriores.  Por  maior  que  seja  o  conhecimento  do  intelectual  e  o  seu
desenvolvimento cultural, ele jamais dispensará a contribuição do alfabeto.

A moderna TCI (Transcomunicação Instrumental) repete de forma sofisticada
as experiências do Codificador do Espiritismo através das anteriormente mesas

pés  de  galo,  das  pranchetas,  das  ardósias  seladas,  nas  quais  os  Espíritos
gravavam  mensagens,  não  constituindo  realmente  grande  novidade.  É  certo

que através da contribuição do desenvolvimento da eletrônica tornou-se mais
fácil a comunicação dos Espíritos com os homens. Todavia, acreditamos que os

médiuns  jamais  seriam  dispensados  ante  a  ocorrência  do  fenômeno  da
Transcomunicação Instrumental, mesmo porque os seus realizadores seriam os

instrumentos embora sem que se dêem conta, como aliás sempre ocorreu.

Não  identificamos,  portanto,  quais  as  faculdades  mediúnicas  que

desapareceriam  ante  o  avanço  da  TCI.  Acreditamos  que,  se  tornando  mais
comuns  e  aceitos  os  fenômenos  mediúnicos,  multiplicar-se-á  o  número  de

médiuns,  e  aqueles  que  exercem  a  faculdade  ocultamente  desvelar-se-ão,
cooperando mais ativamente na construção do mundo melhor do futuro.



PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com 

3)  Através  do  avanço  tecnológico,  os  instrumentos  precisos  poderão  ser
utilizados como meio de comunicação entre dois  planos da vida,  trazendo a

mensagem dos Mentores Espirituais?

Sem  qualquer  dúvida,  porquanto  aí  se  encontram  os  obreiros  da

Transcomunicação Instrumental, demonstrando a possibilidade tornada factível
e  realizável.  Ademais,  estão reencarnados na Terra,  os  Missionários  da Nova

Era,  que irão aprimorar  as técnicas pertinentes  à mesma, de forma que não
pairem quaisquer dúvidas a esse respeito.

Convém, porém, não olvidarmos que o médium será sempre necessário como
instrumento  por  oferecer  a  energia  indispensável  à  obtenção  do  fenômeno,

mesmo que, para tanto, não tenha consciencia do fato.

a) Por que ainda se nos apresentam tão precárias as imagens recebidas pelos

aparelhos de Transcomunicação?

Porque,  embora  se  apresentem  sofisticados  e  especiais,  esses  instrumentos

ainda são relativamente grosseiros para o mister específico das comunicações
espirituais. Cabe aos experimentadores realizarem a tarefa que lhes compete,

aprimorando  as  técnicas  e  tendo  a  humildade  de  reconhecer  que  lhes  falta
muito para entender os mecanismos das referidas experiências.

À  semelhança  do  que aconteceu  com Allan Kardec  -  com a  diferença  que o
Codificador  se  deixou  inspirar  e  conduzir  pelos  seus  Mentores  Espirituais  -

lentamente  os  métodos  serão  aperfeiçoados  e  os  resultados  se  farão  mais
expressivos e probantes.

b)  Logo  poderemos  ter  acesso  de  maneira  mais  direta  a  alguma  rede  de
comunicação existente no plano espiritual, de forma a facilitar a comunicação

entre os dois planos?

É evidente que já estão colocados em sintonia os equipamentos de ambos os

planos - o  físico e o espiritual-  mediante cuja colaboração recíproca, se vêm
obtendo mensagens autênticas da Espiritualidade, apesar de alguns equívocos

que vêm sucedendo.

Na  razão  direta  em  que  a  criatura  desenvolva  os  sentimentos  morais  e  se

modifique interiormente, criará condições próprias para lograr o objetivo que
deseja.
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4)  O  desenvolvimento  da  tecnologia  de  telecomunicações  irá  permitir  a
ampliação  dos  contatos  entre  o  mundo  espiritual  e  o  material,  a  ponto  da

Transcomunicação instrumental tornar-se reconhecida pela ciência no próximo
século?

Não padece dúvida que a obstinação do materialismo, lentamente vem sendo
vencida  pelo  Espiritismo  e  pela  demonstração  de  vários  outros  setores  das

várias  ciências,  confirmando  a  sobrevivência  do  ser  aos  despojos  materiais.
Cada  dia  é  maior  o  número  dos  investigadores  que  se  vêm  utilizando  dos

recursos da tecnologia para corroborar a realidade da vida fora do revestimento
material,  assim  como  da  espiritualização  da  matéria,  que  volve  sempre  ao

campo da energia.

A  Transcomunicação Instrumental  se  tornará  tão  natural,  qual  agora  ocorre

com os fenômenos da mediunidade, que será totalmente inexeqüível negar-lhe a
legitimidade  dos  fatos  comprovados.  Contudo,  é  da  natureza  humana  a

característica de combater, de contestar, de reagir, o que, de certo modo, sendo
muito saudável esse comportamento para o desenvolvimento do ser, até que se

alterem as certezas ...

O importante, no entanto, não é o fato de ser aceita a comunicação espiritual de

forma incontestável, mas o aplicar desse conhecimento à conduta, de forma que
o  indivíduo  se  transforme  para  melhor  e  trabalhe  com  segurança  os  seus

valores, direcionando-os para Deus, crescendo interiormente, à medida que se
convença dessa realidade.

5)  Os  conhecimentos  doutrinários  trazidos  pela  Codiflcação  deverão  ter
divulgação através desses canais? Em caso afirmativo, não se estariam seguindo

os mesmos caminhos das religiões tradicionais com a utilização da persuasão?
Não  se  estaria  contradizendo  Kardec,  quando  afirma  ser  o  Espiritismo  não

proselitista?

A  luz da  verdade deve brilhar no  velador,  a  fim de que  todos  a  vejam e  se

norteiem.  O  Espiritismo  é  doutrina  de  libertação  e,  para  que  logre  o  seu
objetivo,  necessita  ser  divulgado  por  todos  os  meios  ao  alcance,

particularmente aqueles que mais facilmente atingem as multidões. O próprio
Codificador  utilizou-se  desses  recursos,  conforme  as  possibilidades  da  sua

época. Realizou viagens de divulgação doutrinária, criou uma Revista mensal,
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escreveu livros para perpetuar os  ensinamentos,  estimulou  o surgimento  de
Instituições, sendo que, ele mesmo, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos

Espíritas.

Entre  apresentar  uma  idéia  e  impô-la,  existe  uma  imensa  distância.  Fazer

proselitismo  é  entrar  em  disputas,  estimulando  vaidades  e  pretensões
absurdas,  sem  sustentação  de  lógica  e  de  credibilidade.  Esse  é  um  recurso

característico do fanatismo, que não encontra guarida nos postulados espíritas.

Silenciar a divulgação da Doutrina, seria asfixiá-la em injustificável conduta. Os

Espíritos, ao se comunicarem, têm como meta despertar as criaturas humanas,
a  fim  de  que  tomem  conhecimento  das  suas  responsabilidades  e  da

continuidade  da  vida  após  o  túmulo,  facultando-lhes  preparar-se  para
acordarem  lúcidas  na  imortalidade,  na  qual  estamos  todos  mergulhados. 

Espírito Vianna de Carvalho

TRANSPLANTES

1 - COMO A DOUTRINA ESPÍRITA AVALIA A QUESTÃO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
E OS TRANSPLANTES?

RESP.:  A  Doutrina  Espírita  define  a  causa  da  morte  como  "a  exaustão  dos
órgãos". E a morte, propriamente dita, bem definida por Kardec: "é apenas a

destruição do corpo". Contudo, enquanto o corpo puder servir aos fins para os
quais  foi  criado,  é  sempre  louvável  a  doação de  órgãos  e  o  transplante,  até

porque não acarreta nenhum dano ao perispírito do doador que passa para o
mundo espiritual  íntegro.  Aliás,  só benefícios  lhe traz o ato,  mormente pela

alegria  e  pela  gratidão  do  receptor  e  de  seus  familiares,  em  relação  ao
prolongamento de sua vida. Trata-se de um ato de Caridade: um gesto de amor

ao próximo, acima de tudo.

2  -  Qual  o  ponto  de  vista  espírita  sobre  transplante?

RESP.: Ponto de vista espírita seria o que está na Codificação, envolvendo a obra

de Allan Kardec. Como ele não abordou o assunto, podemos ter a opinião dos
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espíritas.  A  minha  é  favorável.  Seria  uma  prova  de  AMOR  ao  próximo.

3 - A retirada de seus órgãos não poderá ocasionar problemas para o Espírito?

RESP.: A situação do Espírito, no trânsito para o Além, depende dele próprio, de
seus patrimônios morais e culturais, não das circunstâncias que envolvem sua

morte.

4  -  O  paciente  cujos  órgãos  foram  aproveitados  para  transplante  não  terá
repercussões em seu perispírito?

RESP.:  Se  lhe  tiraram  os  olhos,  não  poderá,  por  exemplo,  experimentar  a
cegueira no plano espiritual? Se assim fosse, como ficaria alguém cujo corpo foi

desintegrado numa explosão? Nosso perispírito é afetado pelo que fazemos, não
pelo  que  fazem  ao  nosso  corpo.

5  -  Sendo  indispensável  retirar  o  órgão  ainda  vivo,  afim  de  viabilizar  o

transplante,  a  Medicina  adotou  o  conceito  de  morte  cerebral.  O  paciente  é
declarado  morto,  embora  o  coração  ainda  esteja  funcionando.  Isso  não  é

eutanásia?

RESP.: Há apenas vida vegetativa, uma morte em vida, sustentada por aparelhos.
Quando forem desligados,  ou mesmo antes disso,  o paciente não tardará em

exalar  o  último  suspiro.

6 -  Alguns dias ou horas a mais no corpo não o preparariam melhor para o
desencarne?

RESP.: Talvez, dependendo das pessoas que os cercam. As vezes os familiares

envolvem  o  paciente  em  tal  onda  de  desespero  e  incon-formação  que  lhe
impõem  mais  atribulações  do  que  as  supostamente  decorrentes  dos

procedimentos cirúrgicos para o aproveitamento de seus órgãos.

7 - Se a retirada é feita à revelia do paciente terminal, não poderá ele converter-

se  num  obsessor  da  pessoa  beneficiada  pelo  transplante?

RESP.: Essa fantasia daria um belo filme de horror, mas não tem nada a ver com
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a realidade. O aproveitamento do órgão antecipa-se algumas horas ao banquete
dos vermes, preservando-o. Motivo maior teria o Espírito de aborrecer-se com

os  nauseantes  invasores  que  lhe  devoram  o  corpo  inteiro.

8 - O coração é situado como a sede dos sentimentos. Isso não poderá causar
embaraços à pessoa que receba o coração de alguém muito atribulado, como

um  suicida,  por  exemplo?

RESP.: O coração é uma bomba, cuja função primordial é fazer circular o sangue
no organismo. A sede dos sentimentos está na alma, não no corpo ou em algum

órgão  específico.

9  -  Aos  cinquenta  anos  um  homem  está  no  fim  da  existência,  com  grave
problema cardíaco. No entanto, recebe um coração "novo",  em transplante, e

vive mais 20 anos. Não estaria a ciência médica interferindo nos desígnios de
Deus?

RESP.:  A  Medicina  é  instrumento  de  Deus.  Suas  conquistas  fazem  parte  do
planejamento divino em favor da longevidade da espécie humana, programada

biologicamente para viver perto de um século.

VÍCIOS

1 - Há algum componente espiritual em vícios como o álcool o fumo, as drogas?

RESP.: Potencialmente, sim. Os viciados de lá sempre procuram viciados de cá

para  se  satisfazerem.

2  -  O  viciado  desencarnado  continua  sob  o  domínio  do  vício?

RESP.: O vício atinge também o corpo espiritual, o perispírito. Como no Além
não há as substâncias de que é dependente, o viciado desencarnado liga-se aos

viciados encarnados,  a  fim de que,  por um processo de associação psíquica,
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possa  satisfazer-se.

3  -  O  encarnado  atuaria  como  um  médium  para  satisfazer  o  Espírito?

RESP.:  Exatamente.  Seria  um  transe  mediúnico  às  avessas.  Ao  invés  de  o
médium captar as impressões do Espírito, este capta as sensações do viciado.

Em  perfeita  simbiose,  fumam,  bebem,  consomem  drogas...

4 - Considerando essa pressão, podemos dizer que há indivíduos que caem no
vício  em  virtude  de  assédio  espiritual?

RESP.:  Os  Espíritos  não  impõem  o  vício.  Apenas  exploram  o  viciado.

5  -  A  experiência  demonstra  que  poucos  vencem  o  vício.  Isso  não  seria

decorrente  da  pressão  espiritual?

RESP.:  Ela  é  apenas  um  dos  fatores.  O  problema  maior  é  que  raramente  o
viciado reconhece que está se comprometendo.  Engana a si  próprio  e acaba

regressando ao plano espiritual  na condição de suicida inconsciente,  alguém
que  nunca  tomou  consciência  de  que  estava  se  matando.

6  -  Vai  ser  outro  obsessor?

RESP.: E' possível. Isso apenas ampliará seus comprometimentos diante das Leis

Divinas, o que resultará em penosas experiências de resgate e reajuste.

7  -  Como  será?

RESP.: Poderá reencarnar com graves limitações físicas e mentais, reflexos dos

comprometimentos  perispirituais  provocados  pelo  vício.  Atuarão  como
elementos  de  reajuste  e,  ao  mesmo  tempo,  o  impedirão  de  reincidir  nos

mesmos  desvios.

8  -  0  que  deve  fazer  um  alcoólatra  que  deseja  livrar-se  do  vício?

RESP.: Em primeiro lugar, não se isolar. Reconhecer que precisa de ajuda. No
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Centro Espírita há recursos importantes, em reuniões de atendimento fraterno,
fluidoterapia,  esclarecimento,  desobsessão...  Participar  de  grupos  de  apoio

como  os  Alcoólicos  Anônimos,  benemérita  organização  internacional  que
oferece  inestimável  ajuda  aos  dependentes  do  álcool.  Evitar  a  ociosidade.  A

compulsão para o vício chega mais forte na hora vazia. Trabalhar em favor do
semelhante.  Quando nos empenhamos no Bem, as sugestões do mal não nos

atingem. E dispor-se a enfrentar com coragem e fé as primeiras semanas de
abstenção, as mais difíceis e decisivas.

9 - E àqueles que se afeiçoam ao alcoolismo?

RESP.: Se nos afeiçoamos ao alcoolismo ou ao abuso de entorpecentes, somos

induzidos à loucura ou à idiotia seja onde for.

 

VIDA
ESPIRITUAL

1 - Os relatos da Doutrina Espírita sobre a vida alé túmulo passam a idéia de

uma existência semelhante à Terra, com cidades, construções, veículos, escolas,
hospitais... Não são meras fantasias?

RESP.: Quem assim pensa deve informar como imagina a vida espiritual. Seria
diferente da Terra, sem formas e, consequentemente, sem nada disso? Podemos

conceber que a paisagem é diferente, mas não podemos afirmar que inexistam
paisagens. NOTA: Isto devido ao nosso planeta ser ainda de provas e expiações,

de inferioridade, aonde predomina a matéria densa.

2 - Um mundo de formas sugere a existência de matéria. A dimensão espiritual

também é feita de matéria?

RESP.:  Os  cientistas  admitem  hoje  a  existência  de  universos  paralelos,  em

múltiplas dimensões. Obviamente, são feitos de matéria também, em outra faixa
de vibração, inacessíveis aos sentidos humanos. O chamado mundo espiritual

ocupa  uma  dessas  dimensões.  NOTA:  Einstein  dizia  existir  4,  a  teoria  das
supercordas acredita afirma haver 12.

3 - Admitidas essas idéias, podemos conceber a existência de cidades no Além?
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RESP.:  Sim,  com  uma  grande  diferença:  na  Espiritualidade  os  Espiritos  se
congregam por afinidade. Cidades como Nosso Lar, descrita por André Luiz, no

livro  homônimo,  psicografia  de  Francisco  Cândido Xavier,  são  habitadas  por
Espíritos já conscientes de suas responsabilidades, empenhados em cumprir as

leis divinas.

4 -  As cidades da Terra têm um governante,  eleito pelo voto,  que forma um

secretariado,  pessoas  ligadas  ao  seu  partido,  ou  de  acordo  com  suas
conveniências. Isso também acontece no plano espiritual?

RESP.: As cidades espirituais do tipo Nosso Lar têm um modelo que lembra os
antigos ideais de um governo aristrocrático,  no bom sentido, uma sociedade

dirigida pelos mais experientes e sábios.

5  -  São  eleitos  pela  população?

RESP.: Não há eleições. Os governantes são nomeados por instâncias superiores

da Espiritualidade, como um prefeito que fosse escolhido pelo governador ou
um  governador  empossado  pela  presidência  da  República.

6 - Esse critério lembra as ditaduras, em que governantes são impostos ao povo,

atendendo  às  conveniências  dos  ditadores.  Isso  não  poderia  acontecer  nas
cidades  espirituais?

RESP.:  Não,  porque  as  nomeações  obedecem  exclusivamente  ao  critério  do

mérito.  São indicados os mais sábios e experientes, sem favorecimentos, sem
interesses pessoais, lembrando o ensinamento evangélico: serão escolhidos os

que  mais  estiverem  dispostos  a  servir.

7  -  Os  Espíritos  mais  atrasados  também  vivem  em  cidades?

RESP.: Congregam-se em agrupamentos transitórios que podem ser tomados à
conta  de  favelas  espirituais.  Para  ali  são  atraídos  Espíritos  que  guardam

afinidade com aquele ambiente.

8 - Também têm governantes?
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RESP.: Sim, na base do mais forte e astuto, algo semelhante aos regimes tribais
da Terra. Inteligência refinadas, mas moralmente subdesenvidas, que lembram

a figura mitológica demônio, exercem ali o seu domínio, precariamente. Estão
todos submetidos as leis inoráveis de evolução que,  mais edo ou mais tarde,

modificarão  as  disposições  de  governantes  e  governados,  convocando-os  a
experiências redentoras na carne.

9 - Se o Espírito movimenta-se e interage no Mundo Espiritual de matéria sutil,
podemos  dizer  que  também  é  feito  de  matéria?

RESP.: Na questão 88, de O Livro dos Espíritos, está registrado que o Espírito

pode ser  representado por uma chama.  Não temos informações sobre a sua
constituição, mas sabemos que se reveste de matéria etérea, veículo de sua ação

no  plano  em  que  atua.

10  -  Seria  um  corpo  espiritual?

RESP.: Exatamente, e não é novidade. Em todas as culturas temos referências a
respeito. No budismo esotérico era chamado de kama-rupa; Pitágoras fala em

carne sutil da alma; Leibnitz, corpo fluídico; era o corpo astral para hermetistas
e alquimistas. Kardec o chama de perispírito (em torno do Espírito).

11  -  Há  alguma  referência  nos  textos  evangélicos?

RESP.: Na Primeira Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala claramente de
um corpo celeste com o qual o  Espírito transita no plano espiritual.  Mesmo

durante a vida física isso seria possível, durante o sono. É o que dá a entender
na Segunda Epístola aos Coríntios, 12:2: Conhece um homem em Cristo que há

quatorze anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei; se fora do
corpo,  não  sei;  Deus  o  sabe.

12  -  Não  diz  quem  foi?

RESP.: Segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estêvão, psicografía de Francisco

Cândido Xavier, seria o próprio Paulo, que se sentiu transportado ao Além, onde
se avistou com sua noiva desencarnada, Abigail. Foi um encontro emocionante,

que  influenciaria  decisivamente  sua  existência.
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13 - A ortodoxia religiosa baseia-se nas afirmações de Paulo para afirmar que o

corpo celeste seria o próprio corpo físico, ressuscitado no juízo final e revestido
de  imortalidade...

RESP.: É uma fantasia que poderia atender às necessidades do passado, mas não

atende àracionalidade do presente. O próprio Paulo afirma na Primeira Epístola
aos Coríntios: Nem toda a carne é a mesma: uma é a carne dos homens, e outra

a dos animais,  outra a das aves e outra a dos peixes.  E há corpos celestes  e
corpos terrestres. Fica evidente que o corpo celeste não é a carne restaurada e

imortalizada.

14  -  O  que  acontece  com  o  perispírito  quando  o  Espírito  reencarna?

RESP.:  Funciona  como  elo  de  ligação,  intermediário  entre  o  Espírito,  o  ser
pensante,  e a carne. Por isso se diz,  sob o ponto de vista doutrinário,  que o

Homem  é  constituído  de  três  partes:  Espírito,  perispírito  e  corpo  físico.

15  -  O  perispírito  exerce  alguma  influência  na  formação  do  corpo?

RESP.: O perispírito é o chamado organizador biológico, uma espécie de forma
que  modela  a  vestidura  carnal,  segundo  as  necessidades  e  programas  do

Espírito, ao encarnar, em consonância com as leis da genética, que determinam
detalhes como a estrutura física, a cor dos olhos e da pele...

16 - Um exemplo....

RESP.: Um Espírito comprometido com a violência terá impresso em seu corpo

espiritual desajuste correspondente aos seus crimes. Ao reencarnar poderá ter
problemas neurológicos que lhe afetarão a mobilidade dos braços, de forma a

conter a tendência de resolver suas pendências na base do bato e arrebento.

ZOOLOGIA
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1)  Diante  de  Deus  a  espécie  humana  vale  mais  que  as  outras,  a  ponto  da
sobrevivência da primeira justificar a extinção de outras espécies?

A  vida  na  Terra,  por  enquanto,  obedece,  de  certo modo,à  Lei  de  destruição,
mediante  a  qual  a  sobrevivência  de  um  ser  depende  da  morte  do  outro,

facultando que predomine o biótipo mais forte.

Desse modo, a espécie humana também se nutre de outras formas de vida, seja

vegetal  ou  animal,  obedecendo a  regimes  especiais,  sempre dependentes  de
alguma espécie viva, que sucumbe ou deixa de reproduzir-se.

Não obstante, o ser humano é precioso, porque nele transitam os Espíritos que
já alcançaram uma faixa superior de entendimento da vida, embora, às vezes, a

aparência seja algo perturbadora pelas exteriorizações que demonstra.

2) Quando uma espécie é extinta, o que acontece com os Princípios Espirituais

que a formavam?

A extinção da forma de uma espécie não destrói o psiquismo que a animava.

Processa-se  o  seu  desenvolvimento  passando  a  habitar  outra  expressão,  no
processo de crescimento para adquirir o estado de Humanidade, que a aguarda

no futuro.

Não existe aniquilamento da vida na sua essência, na sua estrutura energética.

As transformações impostas pelo mecanismo da evolução caracterizam todos os
seres que a elas são submetidos, desde as espécies mais simples até aquelas que

são as primeiras manifestações de vida inteligente...

3) Temos a informação de que haveria aproveitamento imediato do princípio

que anima os animais. Mas, por outro lado, também nos é revelada a presença
de animais no mundo espiritual. Em havendo, realmente, qual sua estrutura ou

constituição?

Devemos considerar que o imediato não significa, necessariamente, logo após a

morte dos animais, porquanto esse psiquismo ou alma permanece algum tempo
no Além, a serviço dos Espíritos Nobres, que o utilizam em trabalhos próprios

da  sua  condição,  em  regiões  de  sofrimentos  onde  estagiam  os  que  se
comprometeram com o mal. Oportunamente, essas almas são recambiadas ao

corpo somático,  sempre em processo  de evolução,  sem qualquer  solução de
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continuidade. A sua estrutura psíquica é constituída de energia específica, que
suavemente dá origem ao futuro perispírito, que será o envoltório do Espírito.

4)  Tendo  em  vista  o  número  quase  infinito  de  insetos-somente  para
exemplificar  com  esses  seres  vivos  -  ,  seria  possível  afirmar  que  todos  os

princípios  inteligentes  que  animam  insetos  se  humanizarão?  (Vide questões
602 a 607 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec)

Não necessariamente.

Recordemo-nos da resposta  dos Espíritos  Elevados,  que se encarregaram da

promoção do progresso da Terra, assinalada pelo Codificador Allan Kardec, em
o número 540 de O Livro dos Espíritos, quando informam:

Os  Espíritos  que  exercem  ação  nos  fenômenos  da  Natureza  operam  com
conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou

irrefletido impulso?

Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação.

Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar,
ilhas  e  arquipélagos.  Julgas  que  não há  aí  um  fim  providencial  e  que  essa

transformação da superfície  do globo não seja  necessária  à  harmonia  geral?
Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo

às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois
bem,  do  mesmo  modo,  os  Espíritos  mais  atrasados  oferecem  utilidade  ao

conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência
de  seus  atos  e  estejam  no  gozo  pleno  do  livre-arbítrio,  atuam  em  certos

fenômenos,  de  que  inconscientemente  se  constituem  os  agentes.
Primeiramente,  executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem

alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo
material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve,

que tudo se encadeia na Natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que
também  começou  por  ser  átomo.  Admirável  lei  de  harmonia,  que  o  vosso

acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto! (O Livro dos
Espíritos, 29ª edição da FEB, páginas 265/266.)

Espírito Vianna de Carvalho
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