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Editorial

Feliz aniversário GEEDEM (21 de Abril de 2020)

Tudo na criação de Deus obedece o ciclo de sequência da natureza, 
onde as constantes transformações nos conduzem à evolução que 
não pára.

Nosso querido GEEDEM, com a chegada de mais um aniversário, ini-
cia um novo ciclo e nos oferece cada vez mas opções de ajuda em 
seus segmentos de estudo e de tratamento.

O GEEDEM faz aniversário, mas quem ganha o presente somos nós 
através de  sua constante renovação. E isso, graças a ação de encar-
nados e desencarnados que, com muita dedicação conduzem esse 
núcleo de amor, fé e esperança. 

Parabéns a nossa grande casa que completa 44 anos de vida material, mas a sua espiritualidade rompe 
as barreiras do tempo mantendo-se sempre atual e espalhando todo seu amor com a fé raciocinada do 
consolador prometido. 

GEEDEM,  obrigado  por   amparar  nossos   corações   e   que   sejamos   todos   uma  só  força  rumo   a  
regeneração que tanto precisamos!

Alexandre Alberto de  Melo
Presidente

São Bernardo do Campo, 08 de Maio 1987.

Que a paz esteja com todos. 

Há oitenta e três anos, vocês se reuniram no mundo espiritual, convocados pelos vossos guias espiri-
tuais, e foi formado o grupo.  Este foi dividido em  duas partes: os que  voltariam à carne e os que  fi-
cariam no mundo espiritual.

Vou lembrá-los, pois os que estão  na  carne,  não  conseguem  recordar  o  que  foi  desenvolvido  nesta 
reunião. A Terra estava no auge  de sua transformação, o ano era 1904, o mês abril, o dia 16.

Os pioneiros na terra  brasileira já faziam o seu trabalho com  ardor  (os fenômenos paranormais como 
a mediunidade de cura, e os trabalhos de desobsessão); casas espíritas se formando nos quatro cantos 
do Brasil.

Vamos voltar  ao  grupo. Este tinha  um  trabalho a ser desenvolvido para  a recuperação moral  e física 
de muitas almas.

Cada   trabalhador  recebeu  a  sua  missão,  na qual  deveriam  lutar com  muito  ideal.  Nesta  reunião, 
JESUS ao lado de MARIA e JOSÉ, vieram dar votos de vitória à todos.

Lembro-me  como se fosse hoje,  os seus espíritos  entraram em  choro  de  emoção e eu  vi o interior  de 
todos com grande alegria, e todos estavam gratos a Jesus, por esta nova oportunidade.

O querido  IRMÃO JOSÉ, naquele instante se aproximou de  JESUS e beijou  as mãos de  MARIA, recebeu 
palavras de estímulo e agradecimento. Pediu forças.

- JOSÉ,  nós estaremos sempre com  vocês. Voltem  à terra  e que  a Luz do  Evangelho  seja  distribuída  
à todos. Vocês terão várias legiões para  ajudá-los nesta tarefa.

E assim amigos, aqui estamos no auge  da luta, não  permitam que esta luz se apague, trabalhem com  
ela dentro do  seu interior.  Que  ao  retornarem ao  mundo espiritual,   possamos encontrá-los  felizes  
com  a missão cumprida.

Neste instante o IRMÃO JOSÉ  está em oração. São nove horas da manhã, e nesta hora, todos os dias, 
ele se reúne  com seus auxiliares, pedindo por vocês e agradecendo o trabalho.

(Obs.: O Dr. Eduardo Monteiro, já estava na Terra.  Ele foi o primeiro  a reencarnar. Foi levado  em sonho 
para a Reunião. (Nasceu em 1889, no dia 19 de março).

"Quando ajudares  a um dos pequeninos, lembrai que é a mim que o fazei" (Jesus) 

               MAXIMIANO

Psicografia recebida na Casa em 1987 relatando como foi criado o GEEDEM.
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“Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é tarefa prioritária.”  
               (Bezerra de Menezes - Revista Reformador)

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

 Abrindo  Janelas
As palestras nos permitem trabalhar nossas mudanças por meio da reflexão e do entendi-
mento,   causando  nossa   transformação,    nossa  reforma   íntima. São  a  aplicação   dos  
ensinamentos  de Jesus de forma objetiva: 

    “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” 
   
                                   "Acolhimento na Casa Espírita"           
  
                                           Palestrante: Artur Valadares          
   Assista na integra: https://www.youtube.com/watch?v=C9tWHL1rZTk

Fala, Irmão José!
Irmão   José,  um  dos  mentores espirituais  do  GEEDEM,  enseja-nos  reflexões  a respeito do 
cotidiano à luz do Evangelho, para que, com Jesus, saibamos enfrentar e vencer todos os pro-
blemas e desafios com os quais nos defrontamos.

                    Falta e Intenção

“Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, que a intenção agrava 
ou atenua a falta…” – (“O Evangelho Segundo o Espiritismo”, 
Cap. IX – Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos.)

Embora, muitas vezes, não consigas evitar cometer essa ou aquela falta, que emerge 
de  teu  espírito  por  consequência  natural  de  tuas  imperfeições,  procura  não  ter  a 
intenção de cometê-la.

A  intenção   do   mal  é   o   mal   praticado   de   maneira   consciente,   com   inevitável   agravamento   de  
responsabilidade.

Porque ainda não dispõe de completo domínio sobre as próprias emoções e pensamentos, o homem pode, 
inadvertidamente, magoar o seu semelhante – todavia, quando tal acontece sem motivação de natureza 
íntima, para logo ele mesmo se predispõe à corrigenda.

E pode ainda ocorrer que aquele que foi magoado, não registrando em quem o agrediu a intenção de fazê-
lo, sequer leve em consideração a atitude invigilante de quem o agrediu.

As Leis Divinas, na apreciação de nossos deslizes, age para conosco como qualquer pessoa de bom senso 
agiria diante de quem, assim que percebe o erro cometido, se apressa em lhe pedir desculpas e envidar 
esforços para lhe minimizar os prejuízos causados.

Há sempre grande distância entre o que experimenta certo grau de satisfação pelo mal praticado contra 
alguém, e aquele que, em um instante de insanidade, ao tomar consciência do que fez, desata a chorar e, 
voluntariamente, senta-se no banco dos réus.

Sem que seja sancionado pela intenção de quem se faz seu intérprete, o mal genuíno não existe.

O mal sem intenção é o mal que uma criança pratica contra a outra quando, ao se pôr a brincar com ela, 
por pura falta de habilidade, quebra-lhe o carro de brinquedo, e acabam ambas chorando.

Todavia, por assim dizer, o mal praticado com consciente propósito é ação envolvendo duas pessoas adultas, 
quando, por exemplo, de maneira ardilosa,  com  o  intuito  de lhe  furtar  o  automóvel,  uma  delas  sequer 
hesita em planejar a morte da outra.

Dificilmente, na condição de imaturidade espiritual em que se revela, o homem deixará de cometer faltas. 
Mas, pelo menos, diante da Lei de Causa e Efeito – que se debruça sobre a análise meticulosa das inten-
ções que o induzem a agir dessa ou daquela maneira – a constatação da inexistência de intenção na falta 
cometida, praticamente, concluirá pela inexistência da própria falta.

Fonte:  Livro Vinde a Mim - Irmão José - Psicografia Carlos A Baccelli
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

“Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. A árvore nascente aguarda-te a bondade 
e a tolerância para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo.”
              Chico Xavier

https://www.youtube.com/watch?v=F4JDmGwlFSc
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                         Dicas  de  Livros
                 “Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo"

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

A leitura edifica em nossa alma as  lições  que  são  introduzidas  em  nossa  consciência  através  da 
exemplificação de verdades que todos nós vivemos. O bom leitor é aquele que sabe que para uma 
boa jornada é  indispensável  a  disposição para o estudo e que através do ensinamento a caminhada 
se torna muito mais suave.

Cantinho do Chico

                  Palavras Minhas
Nasci em Pedro Leopoldo. Minas, em 1910. E até aqui, julgo que os meus atos perante 
a sociedade da minha terra são expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo
ama a verdade; e creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida 
repleta de árduas dificuldades e mesmo de sofrimentos.

Filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos cinco anos, tenho experimentado toda a classe de aborreci-
mentos na vida e não venho ao campo da publicidade para fazer um nome, porque a dor há muito já me 
convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo.

E, se decidi escrever estas modestas palavras no limiar deste livro, é apenas com o intuito de elucidar o leitor, 
quanto à sua formação.

Começarei por dizer-lhe que sempre tive o mais pronunciado pendor para a literatura; constantemente, a 
melhor boa vontade animou-me para o estudo. Mas, estudar como?

Matriculando-me, quando contava oito anos, num grupo escolar, pude chegar até ao fim do curso primário, 
estudando apenas uma pequena parte do dia e trabalhando numa fábrica de tecidos, das quinze horas às 
duas da manhã; cheguei quase a adoecer com um regime tão rigoroso; porém, essa situação modificou-se 
em 1923, quando então consegui um emprego no comércio, com um salário diminuto, onde o serviço dura 
das sete às vinte horas, mas onde o trabalho é menos rude, prolongando-se esta minha situação até os dias 
da atualidade.

Nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, como o são as lições das 
escolas primárias. É verdade que, em casa, sempre estudei o que pude, mas meu pai era completamente 
avesso à minha vocação para as letras e muitas vezes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas quei-
mados.

Jamais tive autores prediletos; aprazem-me todas as leituras e mesmo nunca pude estudar estilos dos ou-
tros, por diferençar muito pouco essas questões. Também o meio em que tenho vivido foi sempre árido, 
para mim, neste ponto. Os meus familiares não estimulavam, como verdadeiramente não podem, os meus 
desejos de estudar, sempre a braços, como eu. com uma vida de múltiplos trabalhos e obrigações e nunca 
se me ofereceu ocasião de conviver com os intelectuais da minha terra.

O meu ambiente, pois, foi sempre alheio à literatura; ambiente de pobreza, de desconforto, de penosos de-
veres, sobrecarregado de trabalhos para angariar o pão cotidiano, onde se não pode pensar em letras.

Assim têm-se passado os dias sem que eu tenha podido, até hoje, realizar as minhas esperanças. 

Prosseguindo nas minhas explicações, devo esclarecer que minha família era católica e eu não podia escapar 
aos sentimentos dos meus. Fui pois criado com as teorias da igreja, freqüentando-a mesmo com amor, desde 
os tempos de criança; quando ia às aulas de catecismo era para mim um prazer.

     Atitude - Reflexões e Posturas que trazem paz

Decisão e atitude são forças que movem e transformam a existência.
Diante dos desafios do misterioso mar das relações humanas, a vida pede de nós: cora-
gem, centramento e ação. Só quem mergulha fundo em si mesmo encontra tesouros 
ocultos. A imersão no autoconhecimento permite revelar a fonte do real poder pessoal 
e desenvolver as posturas interiores que trazem paz. Essa viagem de autopercepção 
não é para qualquer um: é só para a aqueles que decidiram ser responsáveis e felizes. 
Esse livro do autor, que é médico homeopata e constelador familiar, traz um conteúdo 
que alia psicologia, constelação familiar, autoconhecimento, saúde integral e espiritu-
alidade. Destina-se a todos que desejam perceber a capacidade de transformação da 
realidade à partir do reconhecimento do poder pessoal e da força mobilizadora das 
posturas inte-riores que trazem paz.

Obra que certamente falará à mente e ao coração dos leitores das variadas idades, terapeutas, atenden-
tes fraternos, acolhedores, profissionais de todas as áreas que que ajudam pessoas a se descobrirem e 
se curarem.

Autor: Andrei Moreira / Pág: 272 /Editora Cura Interior

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

Nesta edição o IDEM, em comemoração ao aniversário de Chico Xavier, trás o trecho do 1º livro 
psicografado pelo grande médium, Parnaso de Além Túmulo, em que faz uma breve narrativa 
de sua vida.
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Até 1927, todos nós não admitíamos outras verdades além das proclamadas pelo Catolicismo; mas, eis que 
uma das minhas irmãs, em maio do ano referido, foi acometida de terrível obsessão; a medicina foi impo-
tente para conceder-lhe uma pequenina melhora, sequer.

Vários dias consecutivos foram, para nossa casa, pioras de amargos padecimentos morais. Foi quando 
decidimos solicitar o auxílio de um distinto amigo, espírita convicto, o Sr. José Hermínio Perácio, que cari-
dosamente se prontificou a ajudarnos com a sua boa vontade e o seu esforço. Verdadeiro discípulo do 
Evangelho, ofereceu-nos até a sua residência. bem distante da nossa, tanto à sua família, onde então, 
num ambiente totalmente modificado, poderia ela estudar as bases da doutrina espírita, orientando-se 
quanto aos seus deveres, desenvolvendo, simultaneamente, as suas faculdades mediúnicas. Aí, sob os seus 
caridosos cuidados e da sua excelentíssima esposa Dona Carmen Pena Perácio, médium dotada de raras 
faculdades, minha irmã hauria, para nosso benefício, os ensinamentos sublimes da formosa doutrina dos 
mensageiros divinos; foi nesse ambiente onde imperavam os sentimentos cristãos de dois corações pro-
fundamente generosos, como o são os daqueles confrades a que me referi, que a minha mãe, que regres-
sara ao Além em 1915, deixando-nos mergulhados em imorredoura saudade, começou a ditar-nos os seus 
conselhos salutares, por intermédio da esposa do nosso amigo, entrando em pormenores da nossa vida 
íntima, que essa senhora desconhecia. Até a grafia era absolutamente igual à que a nossa genitora usava, 
quando na Terra.

Sobre esses fatos e essas provas irrefutáveis solidificamos a nossa fé, que se tornou inabalável. Em breve 
minha irmã regressava ao nosso lar cheia de saúde e feliz, integrada no conhecimento da luz que deveria 
daí por diante nortear os nossos passos na vida.

Resolvemos, então, com ingentes sacrifícios, reunir um núcleo de crentes para estudo e difusão da doutri-
na, e foi nessas reuniões que me desenvolvi como médium escrevente, semimecânico, sentindo-me muito 
feliz por se me apresentar essa oportunidade de progredir, datando daí o ingresso do meu humilde nome 
nos jornais espíritas, para onde comecei a escrever sob a inspiração dos bondosos mentores espirituais 
que nos assistiam.

Só nos últimos dias de 1931, com a graça de Deus, desenvolveram-se em mim, de maneira clara e mais in-
tensamente, a vidência, a audição e outras faculdades mediúnicas. (Nota do médium para a 4ª edição, em 1944.)

Daí a pouco, a nossa alegria aumentava, pois o nosso confrade José Hermínio Perácio, em companhia de 
sua esposa, deliberou fixar residência junto a nós e as nossas reuniões tiveram resultados melhores, con-
troladas pela sua senhora, alma nobilíssima, ornada das mais superiores qualidades morais e que, entre as 
suas mediunidades, conta com mais desenvolvimento a clariaudiência. Nossas reuniões contavam, assim, 
grande número de assistentes, porém, a moral profunda que era ensinada, baseada nas páginas esplendo-
rosas do Evangelho de Jesus, parece que pesava muito, como acontece na opinião de grande maioria de 
almas da nossa época, quase sempre inclinadas para as futilidades mundanas, e, decorridos dois anos, os 
assistentes de nossas sessões de estudos escassearam, chegando ao número de quatro ou cinco pessoas, 
o que perdura até hoje.

Não desanimamos, contudo, prosseguindo em nossas reuniões. constituindo para nós uma fonte de con-
solações isolarmo-nos das coisas terrenas em nosso recanto de prece, para a comunhão com os nossos 
desvelados amigos do Além. Continuei recebendo as idéias dos mesmos amigos de sempre, nas reuniões, 
psicografando-as, e que eram continuamente fragmentos de prosa sobre os Evangelhos. Somente duas 
vezes recebi comunicações em versos simples.

Em agosto, porém, do corrente ano, apesar de muito a contragosto de minha parte, porque jamais nutri 
a pretensão de entrar em contacto com essas entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, 
comecei a receber a série de poesias que aqui vão publicadas, assinadas por nomes respeitáveis.

Serão das personalidades que as assinam? – é o que não posso afiançar, O que posso afirmar, categori-
camente, é que, em consciência, não posso dizer que são minhas, porque não despendi nenhum esforço 
intelectual ao grafá-las no papel. A sensação que sempre senti, ao escrevê-las, era a de que vigorosa mão 
impulsionava a minha. Doutras vezes, parecia-me ter em frente um volume imaterial, onde eu as lia e co-
piava; e, doutras, que alguém mas ditava aos ouvidos, experimentando sempre no braço, ao psicografá-las, 
a sensação de fluidos elétricos que o envolvessem, acontecendo o mesmo com o cérebro, que se me afigu-
rava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Certas vezes, esse estado atingia o auge, 
e o interessante é que pareciame haver ficado sem o corpo, não sentindo, por momentos, as menores im-
pressões físicas; é o que experimento, fisicamente, quanto ao fenômeno que se produz freqüentemente 
comigo.

Julgo do meu dever declarar que nunca evoquei quem quer que fosse; essas produções chegaram-me 
sempre espontaneamente, sem que eu ou meus companheiros de trabalhos as provocássemos e jamais 
se pronunciou, em particular, o nome de qualquer dos comunicantes, em nossas preces. Passavam-se às 
vezes mais de dez dias, sem que se produzisse escrito algum, e dia houve em que se receberam mais de 
três produções literárias de uma só vez.

Grande parte delas foram escritas fora das reuniões e tenho tido ocasião de observar que, quanto menor o 
número de assistentes, melhor o resultado obtido.

Muitas vezes, ao recebermos uma destas páginas, era necessário recorrermos a dicionários, para sabermos 
os respectivos sinônimos das palavras nela empregadas, porque tanto eu como os meus companheiros 
as desconhecíamos em nossa ignorância, julgando minha obrigação, frisar aqui também, que, apesar de
todo o meu bom desejo, jamais obtive outra coisa, na fenomenologia espírita, a não ser esses escritos.1

1Ao escrever estas palavras, o Autor não se lembrou de que as suas relações constantes com Espíritos desencarnados, mantidas desde os 5 anos de 
idade, pertencem igualmente à fenomenologia espírita. Pensou em fenomenologia somente como prática consciente da mediunidade.
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Devo salientar o precioso concurso da bondosa médium Sra. Cármen P. Perácio, que através da sua maravi-
lhosa clariaudiência me auxiliou muitíssimo, transmitindo-me as advertências e opiniões dos nossos caros 
mentores espirituais e, ainda, o carinhoso interesse do distinto  confrade  Sr. M. Quintão,  que  tem  sido  de
uma boa vontade admirável para comigo, não poupando esforços para que este despretensioso volume 
viesse à luz da publicidade.

E aqui termino.

Terei feito compreender, a quem me lê, a verdade como de ato ela é? Creio que não. Em alguns desperta-
rei sentimentos de piedade e, noutros, rizinhos ridiculizadores. Há de haver, porém, alguém que encontre 
consolação nestas páginas humildes. Um desses que haja, entre mil dos primeiros, e dou-me por compen-
sado do meu trabalho.

A todos eles, todavia, os meus saudares, com os meus agradecimentos intraduzíveis aos boníssimos men-
tores do Além, que inspiraram esta obra, que generosamente se dignaram não reparar as minhas incon-
táveis imperfeições, transmitindo, por intermédio de instrumento tão mesquinho, os seus salutares en-
sinamentos.

Pedro Leopoldo, dezembro de 1931.

Francisco Cândido Xavier
Fonte: Livro Parnaso de Além Túmulo
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

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

A verdadeira cura está na mudança dos nossos sentimentos
                 * Ricardo de Souza Cavalcante

Para aqueles que não sabem, a infectologia é o ramo da medicina que estuda e trata das infecções. Em-
bora ainda predomine a visão materialista, tal como as especialidades médicas em geral, a infectologia é 
uma área da medicina que busca compreender o indivíduo como um todo, considerando seus aspectos 
genéticos, comportamentais, sociais e ambientais. Além disso, o fato de lidar com grande contingente de 
indivíduos que vivem em condições de vida precárias, transitando entre a pobreza e a miséria, pois neles 
incidem uma enormidade de doenças infecciosas, nos pareceu demasiadamente interessante, uma área 
onde poderíamos prestar auxílio aos mais necessitados.

Que paralelo se pode estabelecer entre essa ciência e o Espiritismo?

Tudo que se refere à criatura humana relaciona-se com o Espiritismo. Não é diferente na medicina. Como 
Allan Kardec nos aponta no livro “A Gênese”: o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos 
constitutivos do universo (o espírito), toca forçosamente na maior parte das ciências. Sendo o espírito o 
responsável direto por seus atos, experimenta as consequências dos mesmos, na medida sua intenção, 
seja boa ou má. Embora receba a contribuição de fatores físicos, tais como a alimentação, as viciações, 
os agentes infecciosos, o processo de adoecimento tem suas origens na alma, no descumprimento das 
leis divinas, que lesionam o perispírito e transmitem essa desordem ao corpo físico.

Numa abordagem espírita sobre infecções, que aspectos ficam mais em evidência?

Embora as infecções apenas aconteçam diante da invasão de um micro-organismo em nosso corpo físico, 
tais como vírus, bactérias, fungos ou protozoários, esse fenômeno somente é possível se nossas defesas 
orgânicas estiverem incapacitadas de trabalhar adequadamente. André Luiz, no livro “Evolução em Dois 
Mundos”, diz-nos que há um ruptura da harmonia das células do sistema imunológico, tanto no perispírito 
quanto no corpo físico, que permite a invasão microbiana.

Considerando que nossas instabilidades emocionais e psíquicas, e, claro, igualmente morais, afetam dire-
tamente a saúde corpórea, pode-se afirmar que muitas doenças, no caso por meio das infecções, se insta-
lam em função de nosso padrão moral e pelas emoções desequilibradas que alimentamos?

Certamente. Manoel Philomeno de Miranda, por meio da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos 
apresenta na introdução do livro “Painéis da Obsessão” que mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, 
lubricidade e viciações de qualquer natureza causam importante dano às nossas células do corpo físico. 
Na obra em questão, o autor espiritual explica que tais comportamentos emocionais levam à perda do 
controle imunológico e a uma incapacidade de as células de defesa de nosso organismo agirem de modo 
adequado para combater os agentes infecciosos.  Além disso, M. P. Miranda coloca que tais sentimentos 
negativos produzem matéria mental que serve de alimento para os micro-organismos infectantes. Gos-
tamos muito de citar essa obra, porque ela representa um verdadeiro tratado de medicina e infectologia.

Trazendo seu conhecimento profissional e acadêmico, nas situações vivenciadas, agora à luz do conheci-
mento espírita, como podemos entender as infecções sob o prisma espiritual?

Considerando que nossas instabilidades emocionais e psíquicas, e, claro, igualmente morais, afetam dire-
tamente a saúde corpórea, pode-se afirmar que muitas doenças, no caso por meio das infecções, se insta-
lam em função de nosso padrão moral e pelas emoções desequilibradas que alimentamos?



7        IDEM - Informativo Dr. Eduardo Monteiro

Certamente. Manoel Philomeno de Miranda, por meio da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos 
apresenta na introdução do livro “Painéis da Obsessão” que mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, 
lubricidade e viciações de qualquer natureza causam importante dano às nossas células do corpo físico. 

Na obra em questão, o autor espiritual explica que tais comportamentos emocionais levam à perda do 
controle imunológico e a uma incapacidade de as células de defesa de nosso organismo agirem de modo 
adequado para combater os agentes infecciosos. 

 Além disso, M. P. Miranda coloca que tais sentimentos negativos produzem matéria mental que serve de 
alimento para os microorganismos infectantes. Gostamos muito de citar essa obra, porque ela representa 
um verdadeiro tratado de medicina e infectologia.

Trazendo seu conhecimento profissional e acadêmico, nas situações vivenciadas, agora à luz do conheci-
mento espírita, como podemos entender as infecções sob o prisma espiritual?

Resumidamente, podemos considerar que a origem de toda doença está no espírito ao descumprir as 
leis divinas. Envolvido dos sentimentos negativos que o afligem, seja pela culpa ou pela mágoa, pela rai-
va ou pela revolta, o espírito imprime sobre seu períspirito, que é seu veículo de expressão, uma área de 
enfraquecimento energético. Isso pode ser decorrente de sentimentos experimentados em passadas 
existências e desconhecidos na atualidade devido ao mecanismo natural de esquecimento do passado, 
ou pelo comportamento mental presente. Tendo o períspirito íntima ligação com o corpo físico, este, por 
sua vez, irá obedecer ao comando originário da mente, incapacitando suas defesas orgânicas. Diante das 
condições ambientais e comportamentais a que o indivíduo se encontra exposto, pode entrar em contato 
com agentes infecciosos tais como vírus, bactérias, fungos ou protozoários, permitindo a invasão destes e 
consequentemente o adoecimento.

De suas lembranças e estudos, o que lhe parece mais marcante?

Algo nos chamou muito a atenção durante os estudos da coletânea de André Luiz, pela psicografia de 
Francisco Candido Xavier. Na obra “Missionários da Luz”, André Luiz nos explica que existem agentes infec-
ciosos no mundo espiritual, que podem afetar tanto encarnados quanto desencarnados, a depender da 
conduta mental adotada. Semelhante aos microorganismos terrenos, que nos parasitam o corpo físico, es-
sas minúsculas criaturas nos consomem as energias físicas e espirituais.

Considerando a parcela de vida existente em bactérias e outros agentes causadores de infecções, qual sua 
visão espírita sobre essa ligação com a vida humana?

Embora sejam seres microscópios, existe neles a presença do princípio inteligente, ainda que de forma 
rudimentar, a dirigir as ações dessas pequenas criaturas na natureza. Como os demais seres da criação, ex-
ceto o homem, seu comportamento é ainda comandado exclusivamente pelos instintos. A intenção desses 
agentes causadores de infecção não é a de causar dano ao homem, mas apenas de sobreviver. Na na-
tureza, pelas leis que regem o universo físico e moral, a interação entre os seres vivos é um fenômeno ne-
cessário para a evolução. As doenças infecciosas que afligem a humanidade são mecanismos importantes 
para o reajuste do homem diante de seus abusos e faltas. Assim, a Natureza, comandada pela Providência 
Divina, utiliza-se desses pequenos seres para oferecer a oportunidade do resgate pelos débitos assumidos, 
seguindo a lei de causa e efeito.

Algo mais que gostaria de acrescentar?

A doutrina espírita oferece-nos imenso manancial de informações para compreendermos o fenômeno do 
adoecimento, visto que suas origens estão na alma, objeto principal de estudo do Espiritismo. Além disso, 
nos apresenta todos os recursos necessários para superarmos a doença, quando presente, ou evitarmos 
que ela aconteça, cumprindo desta forma seu papel de Consolador prometido, como sinalizado por Kardec 
em “O Evangelho segundo o Espiritismo”. Tais recursos estão bem discutidos nesta obra do codificador, 
pois é no Evangelho de Jesus que os encontramos. A verdadeira cura está na mudança dos nossos senti-
mentos, obtidos pela educação da alma.

Diante das enfermidades que nos assolam o corpo físico, é fundamental que utilizemos os recursos ofereci-
dos pela medicina terrena, para que possamos obter o reajuste do veículo carnal. Mas não devemos esquec-
er que, embora a medicina tenha alcançado grande desenvolvimento, ainda lhe falta conhecer o espírito. 
É apenas educando a alma que podemos conquistar a verdadeira cura. Hoje há um grande movimento 
dentro do Espiritismo focado em estudar esta relação entre a saúde e suas interfaces com a vida espiritual, 
representado pela Associação Médico-Espírita (AME) do Brasil. Já se somam diversas obras literárias desti-
nadas a essa temática, nas quais o leitor pode aprofundar-se no assunto.

*Ricardo de Souza Cavalcante, Médico infectologista no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – 
UNESP, é presidente da Associação Médico-Espírita de Botucatu, com atuação regular no Centro Espírita Caminho da 
Luz, da mesma cidade.

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

“O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos 
nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas; cada qual é livre para fazer o que quer de 
si mesmo, mas não podemos negar que nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem ou no mal.”
                Chico Xavier
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Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo não está nos fenô-
menos, como geralmente se pensa, mas na sua “filosofia”, o que vale dizer na sua mundividência, 
na sua concepção de realidade. Segundo Manuel Gonzales Soriano,  o  Espiritismo  é  “a  síntese es-
sencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o pensamento de-
bruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar 
fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a con-
cepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita.

  Filosofia  e  Espiritismo

Filosofia e Espiritismo
                                                                                           

                           * José Herculano Pires

0 que é Filosofia?

          É comum ouvir-se de pessoas que não aceitam o Espiritismo a afirmação de que a Filosofia Espíri-
ta não existe. Conhecido professor brasileiro de Filosofia chegou a declarar numa entrevista à imprensa 
brasileira que "O Livro dos Espíritos" nada tem de filosófico. A mesma coisa acontece com o Marxismo. 
Papini esforçou-se, em toda a sua vida, para provar que Marx era um economista, e portanto, não devia 
ser confundido com um filósofo. Como se um economista não pudesse e até mesmo não precisasse de 
filosofar. Sartre, pelo contrário, considera o Marxismo como a única Filosofia do nosso tempo. As opiniões 
são contraditórias, mas isso não nos deve impressionar, pois opiniões não passam de palpites, de pontos de 
vista individuais, sujeitos às idiossincrasias de cada um. E Pitágoras, o criador do termo Filosofia, já afirmava 
que a Terra é a morada da opinião. Mais tarde, Descartes advertiu que o preconceito e a precipitação, dois 
vícios comuns da espécie humana, prejudicam o juízo e impedem a descoberta da verdade.

          Um filósofo, um professor de filosofia, um pensador honesto e até mesmo uma simples criatura de 
bom senso não podem negar a existência da Filosofia Espírita, a menos que não saibam o que essa palavra 
significa. Muito menos negar a natureza filosófica de "O Livro dos Espíritos", que é um verdadeiro tratado 
de Filosofia. Veja-se, por exemplo, como Yvonne Castellan, que não é espírita, encara esse livro em seu es-
tudo sobre o Espiritismo. Consulte-se o "Dicionário Técnico e Científico de Filosofia", de Lalande. E leia-se o 
admirável ensaio de Gonzales Soriano, desafiadoramente intitulado "El Espiritismo es la Filosofia".

          São muitas as definições de Filosofia, mas a que subsiste como essencial é ainda a de Pitágoras: "Amor 
da Sabedoria". Dai a exatidão daquele axioma: "A Filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo." Eis 
a descrição perfeita de um ato de amor: a mãe se debruça sobre o filho porque o ama e deseja conhecê-
lo. A sabedoria é filha do pensamento, que a embala em seus braços, alimentando-a e fazendo-a crescer. 
Assim, o objeto da Filosofia é ela mesma, não está fora, no exterior, mas dentro dela. Podemos defini-lo 
como a relação entre o pensamento e a realidade. Essa a razão de Gonzales Soriano afirmar que o Espiri-
tismo é a Filosofia. Razão, aliás, que ele demonstra filosoficamente em seu livro. O Espiritismo é, segundo 
sua definição, "a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade." É o 
pensamento debruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade.

2.  O que é Espiritismo?

          Respondida a pergunta sobre Filosofia devemos tratar ligeiramente da natureza do Espiritismo. E 
nada mais necessário do que isso, porque nada mais desconhecido em nosso mundo do que ele. Fala-se 
muito em Espiritismo, mas quase nada se sabe a seu respeito. Kardec afirma, na introdução de "O Livro 
dos Espíritos," que a força do Espiritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua 
"filosofia", o que vale dizer na sua mundividência, na sua concepção da realidade. Mas de onde vem essa 
concepção? Como foi elaborada?

          Os adversários do Espiritismo desconhecem tudo a respeito e fazem tremenda confusão. Os próprios 
espíritas, por sua vez, na sua esmagadora maioria estão na mesma situação. Por quê? E fácil explicar. Os 
adversários partem do preconceito e agem por precipitação. Os espíritas em geral fazem o mesmo: for-
mularam uma idéia pessoal da Doutrina, um estereótipo mental a que se apegaram. A maioria, dos dois 
lados, se esquece desta coisa importante: o Espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser 
estudada. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o 
pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através 
da moral espírita.

          Assim, temos alguns dados: o Espiritismo é uma doutrina sobre o mundo, dá-nos a sua interpretação 
e nos mostra como nos devemos conduzir nele. Mas como nasceu essa doutrina, em que cabeça apareceu 
pela primeira vez? Dizem que foi na de Allan Kardec, mas não é verdade. O próprio Kardec nos diz o con-
trário. Os dados históricos nos revelam o seguinte: o Espiritismo se formou lentamente através da observa-
ção e da pesquisa científica dos fenômenos espíritas, hoje parapsicologicamente chamados de fenôme-
nos paranormais. Os estudos científicos começaram seis anos antes de Kardec, nos Estados Unidos, com 
o famoso caso das irmãs Fox em Hydesville. Quando Kardec iniciou as suas pesquisas na França, em 1845, 
já havia uma grande bibliografia espírita, com a denominação de neoespiritualista, nos Estados Unidos e 
na Europa. Mas foi Kardec quem aprofundou e ordenou essas pesquisas, levando-as às necessárias conse-
quências filosóficas, morais e religiosas.

          O "Livro dos Espíritos"nos oferece a súmula do trabalho gigantesco de Kardec. Mas se quisermos co-
nhecer esse trabalho em profundidade temos de ler toda a bibliografia kardeciana: os cinco volumes da 
codificação doutrinária, os volumes subsidiários e mais os doze volumes da Revista Espírita, que nos ofe-
recem o registro minucioso das pesquisas realizadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E pre-
cisamos nos interessar também pelos trabalhos posteriores de Camille Flammarion, de Gabriel Dellane, de 
Ernesto Bozzano, de Léon Denis (que foi o continuador e o consolidador do trabalho de Kardec).
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Veremos, assim, que Kardec partiu da pesquisa científica, originando-se desta a Ciência Espírita; desen-
volveu a seguir a interpretação dos resultados da pesquisa, que resultou na Filosofia Espírita; tirou, depois, 
as conclusões morais da concepção filosófica, que levaram naturalmente à Religião Espírita. É por isso 
que o Espiritismo se apresenta como doutrina de tríplice aspecto. A Ciência Espírita é o fundamento da 
Doutrina. Sobre ela se ergue a Filosofia Espírita. E desta resulta naturalmente a Religião Espírita. Muitas 
pessoas se atrapalham com isso e perguntam: "Como uma doutrina pode ser, ao mesmo tempo, Ciência, 
Filosofia e Religião?" Mas essa pergunta revela a ignorância do processo gnoseológico. Porque, na verdade, 
o conhecimento se desenvolveu nessa mesma seqüência e em todas as formas atuais de conhecimento 
repete-se o processo filogenético.

          No Espiritismo, porém, esse  processo  aparece  bem  preciso,  bem  marcado  por  suas  fases  suces-
sivas, entrosadas numa seqüência lógica. Podem alguns críticos alegar que Kardec não partiu da pesquisa, 
mas da crença. Alguns chegam a afirmar que foi assim, que ele já acreditava nas comunicações espíritas 
antes de iniciar o seu trabalho de investigação. Mas essa afirmação é falsa, a suposição é gratuita. Basta 
uma consulta às anotações íntimas de "Obras Póstumas" e às biografias do mestre para se ver o contrário. 
Quando lhe falaram pela primeira vez em mesinhas falantes, Kardec respondeu como o fazem os céticos 
de hoje: "Isso é conversa para fazer dormir em pé". Só deixou essa atitude cética depois de constatar a reali-
dade dos fenômenos. Então pesquisou, aprofundou a questão e levou-a às últimas conseqüências, como 
era, aliás, de seu hábito, do seu feitio de investigador. Charles Richet lhe faz justiça (embora discordando 
dele) em seu Tratado de Metapsíquica.

          Encarando a obra de Kardec pelo seu aspecto científico, sem os preconceitos que têm impedido a 
sua justa avaliação, ela nos parece inatacável. Alega-se que o seu método de pesquisa não era científico, 
mas foi ele o primeiro a explicar que não se podiam usar na pesquisa psíquica os métodos das ciências 
fisicas. O desenvolvimento da Psicologia provaria mais tarde que Kardec estava com a Razão. Hoje, as pes-
quisas parapsicológicas o confirmam. No tocante ao aspecto filosófico, o desenvolvimento atual das inves-
tigações mostram a posição acertada do Espiritismo como doutrina assistemática, "livre dos prejuízos de 
espírito de sistema", como declara "O Livro dos Espíritos", utilizando a conjugação dos métodos indutivo 
e dedutivo para o esclarecimento da realidade em seu duplo sentido: o objetivo e o subjetivo. A Filosofia 
Espírita se apresenta como antecipação das conquistas atuais  do  campo  filosófico  e  abertura  de  pers-
pectivas para o futuro.

3.  A Tradição Filosófica

          A Filosofia Espírita se apresenta naturalmente integrada na tradição filosófica. Foi por isso que Kar-
dec colocou, sobre o título de "O Livro dos Espíritos", a indicação: "Filosofia Espiritualista". Em "O Evangelho 
Segundo o Espiritismo" ele indica Sócrates e Platão como precursores do Cristianismo e do Espiritismo, 
sendo este o desenvolvimento histórico daquele. Mas podemos ir mais longe, demonstrando as múlti-
plas relações da Filosofia Espírita com as mais significativas escolas filosóficas do passado. Na verdade, a 
Filosofia Espírita se apresenta, para o investigador imparcial, como o delta natural em que desemboca no 
presente toda a tradição filosófica.

          Essa convergência, porém, não se faz de súbito, não é um "arranjo", como pretendem os adversários 
gratuitos do Espiritismo. Podemos ver "com os olhos" o processo de convergência delinear-se na própria 
História da Filosofia. Dos pitagóricos (com sua simbiose espiritual traduzida na doutrina da metempsi-
cose) aos jônicos (com sua busca da origem única, da substância originária), aos eleatas (com a procura do 
Ser em seu sentido absoluto), até Plotino (o neoplatonismo investigando a "alma-viajora"), passando pela 
contribuição da doutrina de forma e matéria, de Aristóteles (antecipação da teoria espírita do perispírito), 
chegamos ao Renascimento. E é nesta fase que a confluência se define: primeiro com a rebelião de Abe-
lardo, preparando o advento de Descartes; depois, com este, o pai do pensamento moderno, que escreveu 
o "Discurso do Método" sob inspiração do Espírito da Verdade; a seguir com Espinosa, que fez da "Ética" um 
livro precursor (em estrutura, substância e ligações históricas) de "O Livro dos Espíritos".

          A tradição filosófica é o terreno vasto e profundo em que podemos descobrir as raízes da Filosofia 
Espírita. Mas, como vimos, essa tradição se prolonga até o mundo moderno que começou no Renasci-
mento e veio findar na guerra de 1914-18. E depois, no mundo contemporâneo, reencontramos as conota-
ções filosóficas do passado. No mundo moderno podemos lembrar as figuras centrais de Hegel e Kant, o 
primeiro com sua dialética da idéia (evolução do princípio espiritual através da matéria) e o segundo com 
sua teoria do númeno e do fenômeno e sua crítica da razão (correspondentes à teoria espírita da alma e 
matéria e a crítica da fé em Kardec). Na atualidade as principais escolas filosóficas apresentam relações 
evidentes com a Filosofia Espírita. Estudaremos essas relações no prosseguimento deste trabalho. Mas 
convém destacar desde logo o paralelismo da corrente filosófica característica do pensamento atual com 
o Espiritismo. Paralelismo tanto mais evidente quanto se apresenta no tempo e no espaço (contempo-
raneidade), no método de abordagem dos problemas filosóficos (o enfoque ontológico existencial), e na 
procura da compreensão racional (humana e não teológica) da problemática da existência. E a corrente 
das Filosofias da Existência, que surgiu na mesma época do Espiritismo; na Europa, na mesma posição as-
sistemática (Kierkegaard e sua aversão aos sistemas), com o mesmo processo de abordagem do problema 
do Ser (através do ser humano na existência) e a mesma busca de transcendência na interpretação da 
natureza humana ou essência do ser.

Mas acontece com o Existencialismo o que Kardec assinalou no tocante às ciências materiais: o parale-
lismo com o Espiritismo vai até o limite da conceituação da "existência". Depois desse limite o Espiritismo 
prossegue sozinho, investigando e aprofundando o problema das relações interexistenciais, que abre as 
possibilidades de comprovação das antigas intuições sobre as existências múltiplas do ser. No Espiritismo 
essas intuições, que desde a antiga metempsicose egípcia, adotada pelos pitagóricos, até a ressurreição 
judaica e a teoria católica de ressurreição da carne se mantiveram no plano sobrenatural, transformam-se 
em conceitos racionais comprovados pela experiência e a investigação científica.
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Chegamos assim a um ponto de contato da Filosofia Espírita com o panteísmo de Espinosa, que é o da 
negação do sobrenatural. A Filosofia Espírita não é panteísta, o que está explícito em "O Livro dos Espíritos". 
Mas isso não impede que haja entre Espinosa e Kardec a concordância no tocante ao sobrenatural. Para a 
Filosofia Espírita o sobrenatural, segundo a concepção vigente até nossos dias, é apenas "o natural ainda 
não conhecido", pois tudo quanto existe pertence à Natureza e tudo quanto estiver além da Natureza não 
é acessível ao nosso conhecimento (posição paralela à do criticismo kantiano). Esse conceito de Natureza 
no Espiritismo é um dos pontos mais significativos da Filosofia Espírita e a coloca numa posição de van-
guarda perante o pensamento contemporâneo. Quando as ciências atuais se viram obrigadas a adotar a 
expressão "paranormal", como substitutiva da expressão "sobrenatural", nas investigações sobre a natureza 
humana, nada mais fizeram do que seguir a orientação firmada pelo pensamento espírita há mais de um 
século.

Como se vê, desta simples exposição inicial, é inegável a natureza de síntese da Filosofia Espírita. Ela repre-
senta um daqueles momentos de confluência de todas as conquistas culturais do homem para um delta 
comum, a que se refere Arnold Toynbee no seus estudos sobre o desenvolvimento das civilizações. Ernst 
Cassirer, filósofo alemão contemporâneo, em seu ensaio "A Tragédia da Cultura"; analisa o processo de 
evolução cultural do homem através das civilizações sucessivas, demonstrando que as conquistas essenci-
ais de cada época são transmitidas à outra por meio de concretizações, de formas sintéticas de expressão. 
O Espiritismo, como afirmaram Kardec, Léon Denis, Sir Oliver Lodge, Gustave Geley, e Gonzales Soriano, 
entre outros, é a síntese cultural do nosso tempo. A Filosofia Espírita sintetiza em sua ampla e dinâmica 
conceituação todas as conquistas reais da tradição filosófica, ao mesmo tempo que inicia o novo ciclo di-
alético da nova civilização em perspectiva.

Fonte: Livro Introdução à Filosofia Espírita - José Herculano Pires
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

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

                                              
            Empatia               
                                                                                                      
Jesus, ao dizer: “Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e 
eu vos aliviarei” (Mt 11:28),  posicionou-se como alguém que acolhe o outro em suas 
dores e dificuldades,  fazendo isso, no entanto, de uma maneira muito especial.

Segundo os Evangelhos, Ele nunca desprezou quem quer que fosse. Sempre acolheu, entendeu, valo-
rizou, consolou e encorajou todos aqueles que, de uma forma ou de outra, solicitavam Sua atenção e 
ajuda. Também, jamais puniu as criaturas em seus deslizes: primeiro porque compreendia a fragilidade e 
falibilidade inerentes à condição humana  e, segundo, porque vislumbrava nos erros uma possibilidade de 
aprendizagem e mudança interior dos próprios faltosos.

A sua disposição para com os outros foi tão intensa e marcante, que o Evangelho de Mateus registra como 
sendo essas as Suas palavras: “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e hu-
milde de coração; e achareis descanso para vossas almas.”  (11:29-30)

A exemplo do Cristo, quando um indivíduo deseja verdadeiramente socorrer o outro em seus embaraços e 
dificuldades, é necessário que adote uma postura de acolhimento e compreensão, nunca de condenação. 
Mas para que esse comportamento se torne viável, dentre as virtudes necessárias, é imprescindível deixar-
se conduzir também pela empatia.

Segundo definição, a empatia é um “estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com outra, pre-
sumindo sentir o que esta está sentindo.” 

Empatia é, portanto, sinônimo de uma profunda e penetrante compreensão entre as pessoas, e ninguém 
na História evidenciou-a de maneira tão enfática quanto Jesus. Como exemplo disso, temos Seu encontro 
com uma mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar. (Jo 4:5-30)

Ao estabelecer com ela um breve diálogo, Jesus percebeu os conflitos que aquela criatura carregava 
n’alma, porém, não a condenou por ela já haver tido cinco maridos, mesmo reconhecendo que o atual 
companheiro também não se encontrava na condição de cônjuge.   

Para que ela pudesse matar sua sede – não a física, mas a moral e emocional – ofereceu-lhe “água viva”. 
Naquele tempo, o termo referia-se à água corrente ou de manancial. Assim, o Cristo a utilizava como sím-
bolo para enfatizar o que a sua ajuda podia fazer àquele que crê: “aquele, porém, que beber da água que 
eu lhe der nunca mais terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para 
a vida eterna.”

E qual foi a reação da mulher samaritana após esse encontro? Dirigiu-se à cidade e disse a algumas pes-
soas que foi encontrando pelo caminho: “Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto 
tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?” – isto é, um enviado de Deus, um profeta como Moisés. Ou-
vindo isso, “saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.”

Muito embora Jesus fosse realmente um enviado de Deus para cumprir uma missão de grande relevância, 
a Sua capacidade de penetrar na problemática do outro e, empaticamente, perceber suas dores e aflições, 
era bastante grande. A palavra empatia, derivada do grego empátheia, que significa “entrar no sentimen-
to”, era uma de Suas características dominantes, daí a força dessa comunhão de sentimentos.
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Mas, a compreensão e a não condenação do comportamento alheio não implica pactuar com o outro – ou seja, 
ser conivente, ou concordar com suas escolhas e opções. Tal compreensão significa saber dizer, no momento 
mais propício, a palavra que acalma, encoraja e alerta, contribuindo para que o outro avalie melhor e entenda 
mais completamente os dilemas morais e conflitos emocionais que ainda prevalecem em seu ser.

A empatia – essa capacidade de ver e sentir pela ótica do outro – está, dessa forma, intrinsecamente associada à 
generosidade nos julgamentos.

No entanto, julgar uma ação é diferente de julgar o indivíduo que erra. Posso julgar e considerar, por exemplo, a 
prostituição moralmente errada, mas não devo julgar a criatura prostituída. E por que não devo proceder dessa 
maneira? Porque, ao julgar a pessoa, inevitavelmente lavro sentenças: errada, culpada, pecaminosa...

O Espírito Joanna de Ângelis adverte:

A questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação 
àquele que erra.

O problema do pecado pertence a quem o pratica, (...).

A tolerância, em razão disso, a todos se impõe (...), compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe dis-
tende mãos generosas para o soerguer.

O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do 
homem ainda “lobo” do seu irmão.

(...) Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz.

Quando não usamos da benevolência nas apreciações que fazemos das  atitudes  de  alguém,  pensamos  “a 
respeito dele”. E qual a proposta da atitude empática? Pensar e sentir “com ele”. 

Obviamente, o julgamento recriminador não favorece em nós um estado de receptividade emocional. E, com 
essa barreira íntima que nós mesmos estabelecemos, não prestamos a devida atenção às pessoas e nem partici-
pamos de suas situações, notadamente com relação ao amparo que deveria ou que poderia ser ofertado por nós.

O Evangelho segundo o Espiritismo enfatiza:

A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa 
cujos atos se criticam: este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O 
primeiro pode ser louvável, e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um 
bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade; o homem, aliás, não deve ajudar o progresso de 
seu semelhante? 
Assim, quando nos ocorrer a necessidade de censurar alguém, torna-se imprescindível conduzir nossa crítica 
de forma a despertar, alertar e ajudar aquela pessoa. Pode ser que ela não esteja plenamente consciente da 
gravidade de suas escolhas e opções e, assim, um alerta de nossa parte poderá ser de extrema relevância! Pode 
acontecer de seu discernimento talvez se encontrar prejudicado por falsas expectativas e determinadas ilusões. 
De quanta valia não poderá representar a colaboração de uma percepção diferenciada de nosso ponto de vista?

Fiquemos com as conselhos do escritor espírita Jason de Camargo, quanto ao desenvolvimento do sentimento 
empático:  

Como a empatia conduz a pessoa a um estado de solidariedade e esta virtude é o caminho para extirpar o egoís-
mo, é interessante desenvolvê-la da melhor maneira possível. Veja, a seguir, alguns passos:

– A base da empatia é a autoconsciência. Significa dizer que o conhecimento de nossas próprias emoções auxi-
liará a perceber as emoções e os sentimentos dos outros.

 – Observe os outros com os olhos de bondade. Acompanhe seus gestos, sua voz e suas expressões corporais 
com pensamentos de bondade.

 – Tente entender o porquê de seus atos; eles refletem sua situação interior. Como agiríamos no seu lugar? 
Tente vestir sua pele.

– Seja interessado e amigo. Suas ações muitas vezes escondem as preocupações internas;

– Habitue-se a ver com os olhos da alma, para que você  possa ver o que a alma do outro está sentindo.

Fonte: http://www.aluzdoespiritismo.com.br/artigos/13/empatia-
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

“Sempre que chamados à crítica, respeitemos o esforço no-
bre dos semelhantes. Para construir, são necessários amor e 
trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, 

disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta, às 
vezes, uma só palavra.”

                                                                                  Chico Xavier
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         Psicologia  Espírita  por  Joanna  de  Ângelis
A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância com os 
postulados básicos do Espiritismo - a crença em Deus, na imortalidade da alma, 
na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mun-
dos habitados – e com o pensamento do próprio Codificador, Allan Kardec, que 
estabeleceu em A Gênese que: “Espiritismo e Ciência se completam recipro-
camente; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar 
certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, fal-
tariam apoio e comprovação.” Recordemos que Kardec colocou no subtítulo 
da Revista Espírita o termo Jornal de Estudos Psicológicos, dando a entender a 
importância de estudar-se a alma como um todo, e não em partes.

 Aflições da Posse e da Não Posse
Envolvida pela filosofia da posse, a criatura humana pensa que o significado existencial seja essa conquista.

Assim acreditando, pensadores variados, desde remotas épocas da civilização ocidental, estabeleceram 
critérios para a sobrevivência feliz do ser, no báratro das incertezas terrestres. Propuseram que a finalidade 
da vida, o seu sentido existencial, é o gozo e somente através da posse de recursos amoedados e outros 
se torna possível atender a essa exigência, porque aquele que tem pode e quando pode adquire o que lhe 
apraz, o de que necessita, condição essencial para ser feliz.

No jogo dos interesses sociais, no entanto, pode-se perceber que nem sempre a posse é responsável pelo 
significado que conduz à felicidade, porque não poucos aquinhoados apegam-se de tal forma aos bens 
que pensam possuir, que terminam sendo por eles possuídos em tormentosos dramas emocionais. Re-
ceiam os acontecimentos internacionais, que alteram a escala de valores das moedas e dos empreendi-
mentos, dos juros e câmbios, o que lhes produz ansiedade incontrolada, pela ameaça de perderem altas 
somas nas variações da Bolsa, na qual investem expressivas somas, que os fazem ricos e inquietos.

Passam a esquecer a própria identidade, acreditando que não são capazes de gerar simpatia e amor, com-
panheirismo, e afetividade, porque aqueles que se lhes acercam, talvez estejam interessados nas suas pos-
ses mais do que nos seus sentimentos. Quando isso não ocorre, o inverso se manifesta, gerando a crença 
absurda de poderem comprar fidelidade, carinho, saúde e paz. Certamente, em determinados momentos, 
as moedas auxiliam na aquisição de recursos outros que propiciam segurança, equilíbrio orgânico, acom-
panhamento. No entanto, iludem-se, na maioria das vezes, aqueles que se aferram às posses, porque os 
seus nomes célebres e os seus tesouros atraem aventureiros de todo porte que desejam ser vistos ao seu 
lado, que planejam conúbios sexuais para os explorarem depois, enquanto se entregam, esses usufru-
tuários, a outros enganadores que os dilapidam e os abandonam após o uso…

São tais paradoxos humanos que produzem as vidas vazias, as vidas ressequidas, a falta de sentido exis-
tencial e de significado para lutar-se e crescer-se interiormente, descobrindo-se a real felicidade de viver. 
Se, de um lado, existem os escravos do que têm, enxameiam no mundo aqueles outros estranhos depen-
dentes da não posse, cujas vidas somente adquiririam qualquer significação se possuíssem… Quanto mais 
adquirem, mais esperam reunir, transferindo para o futuro as suas aspirações e vivendo do que falta, em 
tormentosa conjuntura neurótica. A verdadeira libertação da posse enseja também a da não posse. O que 
não se tem, bem examinado, não faz falta, porque é possível viver com aquilo que está ao alcance, desde 
que se coloque a mente e o sentimento no padrão em que se encontra.

Quem tem dinheiro e poder, às vezes sofre carência de saúde e de paz, ou de amor e de ternura, ou de 
liberdade para fazer o que lhe interessa e não somente o que as circunstâncias lhe exigem. Igualmente, 
quem não o tem, pode encontrar-se em alegria e confiança de melhores dias, ou em clima de resignação, 
experienciando a escassez que o auxiliará a administrar a abundância quando ou se chegar a alcançá-los. 
Ultrapassada a questão da posse e da não posse, ocorreu a alguns filósofos que a existência é sempre as-
sinalada pela dor, e em face dessa constatação, apresentaram a proposta estoica, que via o mundo apenas 
do ponto de vista material. O significado da vida deveria ser a luta travada para superar o sofrimento, vi-
vendo de acordo com a

Natureza e resignando-se aos impositivos do destino, à justiça, porque o mundo, em consequência, seria 
justo, em razão de ser racional. Através do eudemonismo, na visão estoica, a finalidade existencial con-
siste em exercitar a própria virtude, aprimorando-se sempre para alcançar a felicidade. Embora a proposta 
eudemonista, os estoicos também se empenharam muito em favor de mudanças do conjunto, através de 
severas críticas sociais e políticas.

Iniciado por Zenão de Cítio e desdobrado o estoicismo em diferentes fases do desenvolvimento da cultura 
e do tempo, foi adotado por notáveis pensadores do pretérito remoto e próximo, que o levaram a Roma e 
o espalharam por toda a Europa, dando lugar, no período novo, quando adotado pelos romanos, a espe-
culações de caráter religioso e moral, havendo-se destacado nessas fileiras, dentre outros, Sêneca, Marco
Aurélio, Epícteto, que lhe ofereceram considerável contribuição. Assim mesmo, a atitude estoica não deve 
ser encarada como a meta do significado existencial, porque, não raro, ao aceitarem-se as injunções do 
mundo material surgem situações morais e emocionais que não podem ser controladas, e que induzem 
ao desespero e ao desequilíbrio, tanto quanto o inverso é verdadeiro.

A busca do significado prosseguiu e encontrou no idealismo a primazia do mundo transcendente ou das 
ideias sobre o material, orgânico e único. O conceito é vasto e situa na consciência todas as coisas e o 
próprio mundo, convidando o ser à percepção dessa  realidade.Iniciado na Escola de Eleia, na Grécia, vice-
jou largamente através dos tempos, tornando Descartes o pai do idealismo moderno, que propunha a 
busca da verdade legítima, que não pode ser encontrada nas coisas, seja como for que se apresentem. 
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Dividindo-se, posteriormente, em duas correntes: o empírico e o absoluto, foi enriquecido por filósofos 
extraordinários, que tentaram demonstrar a necessidade da conquista interna relevante. Hegel, por exem-
plo, propôs que a verdade precede e gera o ser.

Nessa proposta, o pensamento de Platão ressurge, quando demonstra que o ser é o real, sobrevivente e 
precedente ao não ser, elucidando que o Espírito vem do mundo das ideias, ao qual retorna, assim estabel-
ecendo conduta ético-moral expressiva e dedicação aos nobres objetivos existenciais. A busca psicológica 
do significado existencial deve revestir-se, portanto, de uma visão idealista do mundo, sem os excessos 
que desprezam os valores materiais, mas também sem o apego a esses, pensando-se em assegurar o fu-
turo para onde se marcha.

A saúde emocional e orgânica resulta, nessa tese, dos fatores que diluem a ansiedade e alteram as heran-
ças do passado, oferecendo novos arquétipos que podem ser elaborados conforme as necessidades que 
surjam e as aspirações que o inconsciente pessoal libere, já que nele encontram-se armazenadas as pro-
postas do progresso e da felicidade humana.

Consciente das naturais limitações impostas pelo não ser, que é o corpo, sempre em constantes alterações, 
o indivíduo dá-se conta que é necessário superar a clausura carnal e alcançar o Self, concedendo-lhe pri-
mazia no comportamento, de forma que os conteúdos psíquicos identifiquem-se com o ego, harmoni-
zando aspirações e anseios que devem marchar juntos.

Alcançar o ser consciente, descobrindo os objetivos essenciais da existência, torna-se uma psicoterapia 
preventiva, trabalhada pelo autoconhecimento, ou de natureza curadora, quando estejam em processo de 
instalação os desafios e conflitos que resultam da busca equivocada da posse ou da não posse, até então 
tidas como objetivo essencial do indivíduo.

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

O Que Disse Kardec
Quem já leu "O Livro dos Espíritos", por Allan Kardec, que passe a estudar; 
quem já estudou, que o consulte de novo e quem já consultou, que pro-
cure gravar mais seus ensinamentos, pois muito ainda temos que apren-
der para compreender as leis espirituais. (Bezerra de Menezes)

                               18 de Abril de 1857
                      Lançamento

                          O Livro dos Espíritos 
O dia 18 de abril é uma data especial no calendário, são os 163 anos 

do lançamento da primeira obra da Doutrina Espírita: O Livro dos Espíritos, publicado 
no ano de 1857. A obra pontua o surgimento da codificação espírita, feita pelo educador 
francês, Hippolyte Léon Denizar Rivail, conhecido como Allan Kardec, em parceria com 
médiuns e espíritos superiores.

A partir dessa data o mundo ganhou um grande presente, o primeiro de uma série de 
cinco livros editados pelo educador francês Allan Kardec. A primeira obra da doutrina 
espírita foi lançada por Kardec depois de estudos acadêmicos sobre os fenômenos que, segundo pesquisa-
dores da época, possuíam origem mediúnica, e estavam difundidos por toda a Europa durante o século 19.

Apresenta-se na forma de perguntas e respostas, totalizando 1.018 tópicos. Foi o primeiro de uma série 
de cinco livros editados pelo pedagogo. A obra aborda, entre outros, os seguintes assuntos: Existência de 
Deus; Imortalidade da Alma; Mundo dos Espíritos; Reencarnação; Pluralidade dos Mundos Habitados e Co-
municabilidade dos Espíritos.

O Livro dos Espíritos é o marco zero do Espiritismo  e  um  dos  livros  mais  vendidos,  com  30  milhões  de 
exemplares. Cabe a nós, espíritas, estudar, refletir, comparar com as demais obras da Codificação de Kar-
dec e com os acontecimentos de nossa época o conteúdo desse livro sempre atual e de incomparável 
grandeza.

Compete-nos trabalhar o sentimento e as ações na prática incessante do bem e na divulgação dessa obra 
grandiosa, proveniente das mais altas regiões espirituais, de onde o Cristo dirige os destinos da Terra. 

Unamo-nos, como um feixe de varas conduzido por Jesus, a fim de colaborarmos, humildemente, com sua 
obra de transformação da Terra num mundo destinado aos justos e onde as misérias material e moral não 
mais proliferem.

Que o amor e a instrução seja a nossa bandeira, começando pelo estudo e aplicação prática de O Livro dos 
Espíritos! 

O Espiritismo surgiu na França no dia 18 de Abril de 1857 com o lançamento de “O Livro dos Espíritos”. Por 
isso 18 de Abril é considerado com uma marco para a doutrina Espírita.

Paris, primavera de 1857 

O professor Hippolyte Léon Denizar Rivail, após  um dia de intensa atividade, relacionada à publicação da 
primeira edição de "O Livro dos Espíritos", abre seu caderno de memórias e faz a seguinte anotação:

 "Hoje, finalmente, 18 de Abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha 
vida graças a enorme benefício que espalhará..."                       
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Ciência e Espiritismo
“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, 
se acha na impossibilidade de explicar certos fenomenos só pelas leis da matéria; ao Espi-
ritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.    
        (Allan Kardec- A Gênese Cap. I - item 16)

Kardec afirmou que o espiritismo é uma ciência. Mas vai cair em erro aquele 
que considerar essa afirmação imaginando o atual conceito dessa palavra. Isso 
porque em nosso tempo ela está associada ao materialismo. Normalmente, mes-
mo que a maior parte dos estudantes universitários e mesmo professores sejam 
espiritualistas, todos precisam adotar a doutrina do nada para que sua produção seja aceita, ou corre o 
risco de cair na marginalidade acadêmica e perder oportunidades.

O espiritualismo é mesmo ridicularizado como crendice, ingenuidade, absurdo. Invariavelmente, mistura-
se a crença em Deus e na imortalidade da alma com o pensamento dogmático das religiões, isso porque 
em nossa sociedade foi esse quase o único espaço que o espiritualismo pôde se refugiar.

Como evidenciamos na obra “Revolução Espírita – a teoria esquecida de Allan Kardec”, a ciência era muito 
diferente na época de Kardec, e o entendimento disso é fundamental para se compreender o espiritismo 
e o impacto de sua doutrina revolucionária.

Afirmou o professor Rivail:

“A Sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e 
suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas.” (Livro dos Médiuns).

Quando se lê esse trecho hoje, quase ninguém se questiona sobre o que significa ciências morais. Ou 
então busca um significado aproximado ou um raciocínio dedutivo. Há também para quem esse termo 
passa despercebido. No entanto, sua compreensão é essencial. O termo “ciência moral” estava presente 
na tábua de classificação das ciências daquele tempo. Para ser compreendido, precisamos consultar livros 
daquele tempo.

No século 19, as ciências se dividiam entre as que tinham por objeto o mundo físico (física, química, botâni-
ca, fisiologia, astronomia, geologia, mineralogia), chamadas ciências físicas ou naturais; e as que tinham 
por objeto os fenômenos derivados das aptidões humanas, ou ciências morais (filológicas, sociais e políti-
cas, históricas).

Na universidade, o campo das ciências morais era liderado por professores espiritualistas, que adotaram 
essa orientação de forma racional e não dogmática, como exigia o pensamento positivo da época.

Essas primeiras ciências morais tratam das manifestações exteriores dos fatos morais, como a linguagem 
e os fatos históricos e sociais. Resta o estudo da própria alma, ou fatos do espírito humano, como se definia 
por uma expressão daquele período. Esses formam o grupo das ciências filosóficas.

Considerado os valores humanos da razão, sentimento, vontade, criatividade, as divisões das ciências eram: 
psicologia, lógica, moral e estética. Quando os objetos dos estudos eram a causa primeira e o absoluto, as 
ciências denominavam-se teodiceia (atributos de Deus e sua providência) e metafísica (causa ou princípio 
de tudo o que existe). Quanto ao método, a psicologia adotava a observação, enquanto as outras ciências 
filosóficas adotavam o método racional, e para a metafísica, o reflexivo. O conteúdo dessas ciências morais 
forneceram os temas para os diálogos com os espíritos superiores que resultou na doutrina espírita.

Tudo isso pode ser encontrado em detalhes nos manuais de filosofia do século 19.

Esse foi o contexto original do surgimento da doutrina espírita. Essa recuperação conceitual é necessária 
para se compreender a postura dos espíritas que leram os livros e revistas do professor Rivail durante 
sua publicação e participaram do desenvolvimento da doutrina espírita, formando a comunidade de pes-
quisadores.

Os recursos da história e filosofia das ciências, sem os prejuízos do anacronismo (ler o passado pelos olhos 
do presente) são muito importantes para recuperar o sentido original do espiritismo. Mesmo no entendi-
mento do significado adequado seja de uma só palavra. Quando Allan Kardec considerou o espiritismo 
como ciência, mas ele o qualificou como ciência filosófica (espiritualista na academia de então), avançan-
do, porém, quanto à metodologia:

“Até ao presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na Metafísica, foi puramente especu-
lativo e teórico. No Espiritismo, é inteiramente experimental.” (A Gênese, 92).

Fonte: https://tvmundomaior.com.br/ciencia-e-espiritismo/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

 “Sem Deus no coração, as futuras gerações 
colocarão em  risco  a  Vida no planeta. Por  maior 
que seja o avanço  tecnológico da Humanidade, 
impossível que o homem viva em paz sem que a 
ideia de Deus o inspire em suas decisões.”                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                            

Chico Xavier

“A criança desprotegida que encontramos 
na rua não é motivo para revolta ou exaspe-
ração, e sim um apelo para que trabalhemos 
com mais amor pela edificação de um mundo 
melhor.”
                                                                                                                                                      
                                              Chico Xavier
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Espaço da Poesia Mediúnica
A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. 
Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação 
desse “mais além” que polariza as esperanças da alma.
                (Emmanuel)

                      Bendito Sejas
                                                                         (Maria Dolores)
Bendito sejas, coração amigo,
Pelo pão que dás, à porta,
Ao companheiro que se desconforta,
na aflição da penúria sem abrigo!...

Deus te faça feliz pela roupa que ofertas
Aos torturados do caminho,
Que tantas vezes se vão ao desalinho
Das feridas que trazem descobertas...

Deus te conceda o premio da ventura
pela ternura sorridente
Com que cevas ao doente
O amparo do remédio e a esperança da cura.

Deus te guarde na fonte da alegria,
Para lenir, no esforço a que te dês,
A orfandade e a viúves
Que vivem para a dor de cada dia.

Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo,
Com a mais sublime recompensa,
Quando olvidas a intromissão da ofensa,
O golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo.

Deus te exalte no santo esquecimento
Do mal que te golpeia,
Reduzindo a extensão da chaga alheia
Sem cogitar do próprio sofrimento.

Bendito sejas, coração submisso,
Embora sábio entre os mais sábios,
Pela palavra boa de teus lábios,
No exemplo da bondade e do serviço,

Porque o amor transforma a sombra em luz
E o perdão, onde ampare, nunca erra,
Auxiliando a vida em toda a Terra
Para o Reino Divino de Jesus.

Fonte: livro Antologia da Espiritualidade, de Maria Dolores, psicografia Francisco Cândido Xavier.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Resgatando Nossa Memória
Nesta coluna o IDEM publica fotos dos primórdios do GEEDEM. 
Resgatando Nossa Memória trás imagens de como tudo começou, das abnegadas tare-
feiras que deram início a nossa Casa. É ao mesmo tempo, para juntarmos um acervo e 
também prestar uma homenagem aos pilares da construção e crescimento do GEEDEM, 
relembrando os que  partiram... para trilhar outros caminhos ou para a pátria espiritual.
Se você tem alguma foto antiga da Casa, e quer colaborar  entre em contato através do 
email:  idem@geedem.org.br  ou pelo Whattsapp 11 99122-6917.

Entrega das sacolinhas de Natal da ASIMD pelas tarefeiras do 
GEEDEM em 1.999
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Física Quântica e Espiritualidade
"O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. 
Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. "  
                         (Emmanuel, Nos Domínios da Mediunidade)

Você conhece o poder da oração? Associada antigamente apenas às crenças re-
ligiosas, o poder da oração para a saúde já é reconhecido atualmente até mes-
mo pela ciência. Para o psiquiatra americano e especialista no assunto, Harold 
G. Koenig, por exemplo, a oração ajuda a recuperar pacientes em estado grave, 

muitos até já desenganados pelos médicos.

É também o que mostram diversas pesquisas realizadas nos últimos anos sobre o poder da fé e da oração, 
comprovando o que os religiosos já dizem há muito tempo. Estudos mostram que pessoas religiosamente 
ativas tendem a ser mais saudáveis.

Para a física quântica, por exemplo, existe um campo vibracional em que tudo já está criado e aoração se 
torna um recurso para acessar esse campo vibracional.

Fatos que evidenciam o quanto esse contato com o sagrado pode ser poderoso para acalmar o coração, 
entrar em contato com a espiritualidade, alimentando a alma e trazendo mais equilíbrio interior.

Allan Kardec comenta no capítulo 4 de O Evangelho  Segundo  o  Espiritismo sobre  a  eficácia  da  prece: 
“Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito 
além dos limites de nossa esfera corpórea”.

E complementa quanto ao papel da oração na questão 659 de O Livro dos Espíritos: “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”.

André Luiz no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier também destaca o poder da oração 
como eficiente antídoto contra males: “A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabal-
hos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa 
origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores…”

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

                 O Poder da Oração 

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

                                                   15 de abril de 1864
                                                       Lançamento de 
                                      O Evangelho Segundo o Espiritismo     
     
No dia 29 de abril de 1864, Paris foi palco de mais um extraordinário lançamento. Vinha a lume, naquele 
dia, anunciado na Revista Espírita daquele mês e ano, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo.

Em Bibliografia – à venda – anuncia Kardec que a obra contém a explicação das máximas morais do Cristo 
em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida.

Destaca ainda a epígrafe: Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épo-
cas da Humanidade.

Em 9 de agosto de 1863, enquanto trabalhava nessa obra, Kardec indagou aos Espíritos, através do médi-
um Sr. d´A…, sobre o que pensava a Espiritualidade a respeito dela, recebendo a resposta de que: Esse livro 
de doutrina terá considerável influência, pois que explanas 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.(…)

Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos 
onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu 
e da Terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única in-
stituição verdadeiramente divina e humana.(…) 
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A 20 de outubro do mesmo ano,  tendo retornado Kardec de Sainte-Adresse e se retirado para  Ségur, a fim 
de, com mais tranquilidade, trabalhar na obra sobre o Evangelho, a  médium Senhorita V…, natural de Lyon, 
estando em Paris, o desejou visitar. Somente encontrou na Rua Sainte-Anne a Amélie, sua esposa.

Por sabê-la dotada de notável segunda vista, a Sra. Kardec sugere que a médium se transporte até onde 
ele se encontra, a fim de vê-lo. Ela descreve o que vê: Kardec se encontra em um aposento muito ilumi-
nado, no andar térreo. Descreve os jardins, árvores e flores que circundam o imóvel.

Melhor que tudo, diz: Está cercado [Kardec] por uma multidão de Espíritos que lhe conservam a boa saúde… 
alguns há que parecem muito elevados, e o inspiram; um deles especialmente parece ser superior a todos 
os demais, sendo-lhes objeto de deferências.

E adiante: Um momento… Vejo um Espírito que segura um livro de grandes proporções… abre-o e mostra-
me o que se acha escrito… leio: Evangelho.

Segundo Kardec, ele trabalhava no livro sobre os Evangelhos, mas o título ainda era segredo para todos. 
Descrevendo tudo com tantos detalhes, afirma ele que essa manifestação lhe constituiu numa prova do 
interesse que os Espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensam e a 
minhas atividades.

Na Revista Espírita, desse novembro de 1865, Kardec, em Notas Bibliográficas anuncia que se encontra 
no prelo, para aparecer em alguns dias: O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, 3ª edição, 
revista, corrigida e modificada.  Esta edição foi objeto de um remanejamento completo da obra. Além de 
algumas adições, as principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais 
cômoda das matérias, o que torna sua leitura e as buscas mais fáceis.

A tradução para nosso idioma foi feita a partir dessa terceira edição e se encarregou dela Guillon Ribeiro, 
que foi Presidente da Federação Espírita Brasileira – FEB, por duas vezes, entre os anos de 1920 e 1943, en-
genheiro civil, poliglota e vernaculista.

Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos haurir os meios de conformar com a moral do Cristo o 
respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às 
relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evan-
gélica, que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a 
compreenderá e se verá incessantemente impelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espiri-
tuais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer 
os homens e convidá-los à imitação do Evangelho.

Na Introdução da preciosa obra, o Codificador informa que acrescentou algumas instruções escolhidas, 
dentre as que os Espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns.

E quanto aos médiuns, escreve que se absteve de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a 
pedido deles próprios e, assim sendo, não convinha fazer exceções. Ademais, os nomes dos médiuns ne-
nhum valor teriam acrescentado à obra dos Espíritos. Mencioná-los mais não fora, então, do que satisfazer 
ao amor-próprio, coisa a que os médiuns verdadeiramente nenhuma importância ligam.
      
Fonte: http://www.mundoespirita.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O acolhimento e a integração dos simples, no ambiente dos centros espíritas, é tarefa de primordial importância.
[...] deveríamos refletir em unificação, em termos de família humana, evitando excessos de consagração das 
elites culturais na Doutrina Espírita, embora necessitemos sustentá-las e cultivá-las com respeitosa atenção, 
mas nunca em detrimento dos nossos irmãos em Humanidade, que reclamam amparo, socorro, esclarecimento e 
rumo. [...] Não consigo entender o Espiritismo, sem Jesus e sem Allan Kardec para todos, a fim de que os nossos 
princípios alcancem os fins a que se propõem.

Fonte: Trecho da entrevista de Chico Xavier, concedida a dirigentes da USE-SP, em 1977.
Antonio Cesar Carvalho por Chico Xavier – O homem e a obra. - Ed.USE
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Você Sabe Quem Foi?
                        
                             Anália Franco Bastos
Anália Emília Franco nasceu em Resende - então, conhecida como Freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição de Resende -, no estado do Rio de Janeiro, em 1º de 
fevereiro de 1853. Era filha do Sr. Antônio Mariano Franco Júnior e de Dona Teresa 
Franco.

Aos 16 anos de idade, entrou num Concurso de Câmara e conseguiu aprovação 
para exercer o cargo de professora primária. Trabalhou como assistente de sua 
própria mãe durante algum tempo. Em 1872, diplomou-se Normalista, em São 
Paulo. Após casar-se com Francisco Antônio Bastos, seu nome passou a ser Anália 
Franco Bastos.

À época, em 1871, acabara de ser sancionada a “Lei do Ventre Livre” no país, quan-
do todos os nascituros de escravas no Brasil Império a partir daquele momento 

eram considerados livres. Foi quando a verdadeira vocação de Anália Franco se exteriorizou: a literária. Já 
era notável literata, jornalista e poetisa; entretanto, chegou ao seu conhecimento que os recém-nascidos 
de escravas estavam previamente destinados à “Roda” da Santa Casa de Misericórdia.

Já perambulavam pelas estradas e pelas ruas, mendicantes, os negrinhos expulsos das fazendas por im-
próprios para o trabalho. Nessa ocasião, trocou seu cargo na Capital de São Paulo por outro no interior, a 
fim de socorrer as criancinhas necessitadas. Em um bairro de uma cidade do norte do Estado paulista, 
conseguiu uma casa para instalar uma escola primária.

Uma fazendeira rica lhe cedeu a casa escolar com uma condição, que foi frontalmente repelida por Anália: 
não deveria haver promiscuidade de crianças brancas e negras. Diante dessa condição humilhante foi re-
cusada a gratuidade do uso da casa, passando a pagar um aluguel. A fazendeira guardou ressentimento à 
altivez da professora; porém, naquele local, Anália inaugurou a sua primeira e original Casa Maternal.

Posteriormente, ela foi para a cidade e alugou uma casa velha, pagando de seu bolso o aluguel correspon-
dente à metade do seu ordenado. Como o restante era insuficiente para a alimentação das crianças, não 
hesitou em ir, pessoalmente, pedir esmolas para a meninada. Partiu de manhã, à pé, levando consigo o 
grupinho escuro que ela chamava, em seus escritos, de “meus alunos sem mães”.

Numa folha local anunciou que, ao lado da escola pública, havia um pequeno “abrigo” para as crianças 
desamparadas. Moça e magra, modesta e altiva, aquela impressionante figura de mulher, que mendigava 
para filhos de escravas, tornou- se um escândalo. Era uma mulher perigosa, na opinião de muitos. Porém, 
rugiu a seu favor um grupo de abolicionistas e republicanos, contra o grande grupo de católicos, escravo-
cratas e monarquistas.

Com o decorrer do tempo, deixando algumas escolas maternais no interior, foi para São Paulo. Lá entrou 
brilhantemente para o grupo abolicionista e republicano. Sua missão, porém, não era política. Sua preocu-
pação maior era com as crianças desamparadas, o que a levou a fundar, em 1898, uma revista própria, inti-
tulada Álbum das Meninas. O artigo de fundo, do primeiro número, tinha o título “Às mães e educadoras”.

Seu prestígio no seio do professorado já era grande quando surgiram a abolição da escravatura e a Pro-
clamação da República. O advento dessa nova era encontrou Anália com dois grandes colégios gratuitos 
para meninas e meninos. E logo que as leis o permitiram, ela, secundada por vinte senhoras amigas, fun-
dou o instituto educacional que se denominou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, no ano de 
1901 em São Paulo.

Em seguida, criou várias “Escolas Maternais” e “Escolas Elementares”, e, em 1902, o Liceu Feminino, com o 
curso de dois anos para as professoras de “Escolas Maternais”, e de três anos para as “Escolas Elementares”.

Anália Franco publicou numerosos folhetos e opúsculos referentes aos cursos ministrados em suas esco-
las, tratados especiais sobre a infância, nos quais as professoras encontraram meios de desenvolver as fac-
uldades afetivas e morais das crianças, instruindo-as ao mesmo tempo. O seu opúsculo “O Novo Manual 
Educativo” era dividido em três partes: Infância, Adolescência e Juventude.

Em 1º de dezembro de 1903, passou a publicar a revista mensal A Voz Maternal. Anália mantinha escolas e 
creches na Capital e no interior, além de bibliotecas, maternais, cursos profissionalizantes, etc., totalizando 
37 instituições.

Escreveu diversos livretos para a educação das crianças e para as Escolas, os quais são dignos de serem 
adotados nas escolas públicas. Era espírita fervorosa, revelando sempre inusitado interesse pelas coisas 
atinentes à Doutrina Espírita.

Em 1911, conseguiu, sem qualquer recurso financeiro, adquirir a “Chácara Paraíso”, na qual fundou a Colô-
nia Regeneradora D. Romualdo, internando ali sob direção feminina, os garotos mais aptos para a lavoura, 
a horticultura e outras atividades agropastoris, recolhendo, ainda, moças ‘desviadas’, conseguindo assim 
regenerar centenas de mulheres.

Em sua visão de futuro, Anália criou a Associação de molde a suprir previsíveis deficiências da época: já nos 
Estatutos incluiu a criação de Liceus para formarem suas professoras; ela própria escreveu os livros didáti-
cos e pedagógicos, raros em língua portuguesa, e montou uma tipografia para imprimi-los; Criou meios 
de subsistência para suas Instituições, de modo a não depender exclusivamente de auxílios e subvenções, 
procurou não só asilar o desprotegido, mas dar-lhe independência profissionalizando-o e devolvendo-o à 
sociedade como cidadão útil, pronto a colaborar, nunca a pedir.
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A vasta sementeira de Anália Franco consistiu-se em 71 escolas, dois albergues, uma colônia regenera-
dora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma Banda Musical Feminina, uma orquestra, um Grupo 
Dramático, além de oficinas para manufatura de chapéus, flores artificiais, etc., em 24 cidades do interior 
e da Capital Paulista.

Desencarne

Anália Franco morreu no dia 20 de janeiro de 1919, em São Paulo, aos 66 anos, vitimada pela gripe espa-
nhola. Sua desencarnação ocorreu precisamente quando havia tomado a deliberação de ir ao Rio de Ja-
neiro fundar mais uma instituição, o “Asilo Anália Franco” - ideia essa concretizada posteriormente pelo 
seu esposo.

Considerando a época em que viveu, na qual a mulher era preparada para as atividades do lar e o desem-
penho da maternidade, pode-se dizer que Anália Franco foi uma mulher ousada e que viveu além do seu 
tempo, ao realizar uma obra sem parâmetros, que proporcionou benefícios para milhares de órfãos, viúvas, 
crianças desamparadas e toda gama de desprotegidos da sorte.

O título “Grande Dama da Educação Brasileira”, criado em sua homenagem, evidencia que ninguém na 
história pátria mais o mereceu que Anália Franco. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, passando pelo 
norte, nordeste, sertão mineiro, sudeste, nos idos tempos do começo do século, no engatilhar da comuni-
cação escrita, sua fama correu de cidades grandes a pequenos burgos através do periódico A Voz Maternal, 
mensageiro de sua exemplar obra de educação e filantropia.

Nesta sublime caminhada fez-se empresária, empreendedora, escritora, jornalista, educadora, teatróloga, 
literata, feminista, republicana, abolicionista e espírita vigorosa, numa época de grande domínio clerical. 
Anália manteve tão profícuas e variadas atividades durante sua vida com seu talento multifacetário, seu 
coração inclinado à solidariedade humana e sua determinação pertinaz, que parece que seduzia a uns, 
mas afastava a outros, por se tratar de uma mulher que fugia totalmente aos padrões da época e por reali-
zar uma obra que muitos homens juntos não conseguiram.

Sua obra foi, incontestavelmente, uma das mais salientes e meritórias da história do Espiritismo.

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

Não temos que seguir pessoas, mas seguir o Cristo!
                                                                                       Orson Carrara

Pessoas humanas somos falíveis, sujeitos a equívocos e distrações, seduzidos muitas vezes pela vaidade ou 
pelas variadas paixões, manipulados por vontades alheias ou conduzidos por impressões e imperfeições 
que tanto nos caracterizam, que nos dão visão limitada e bem pequena da realidade que nos cerca, bem 
como dos objetivos maiores nas ocorrências e acontecimentos.

Isso vale para tudo, considerando nossa condição de aprendizes, onde muitas vezes o comportamento 
caracteriza-se incoerente com as informações já disponíveis.

Em considerando o movimento espírita (este composto por seres humanos adeptos do Espiritismo), que 
é uma representação pálida da Doutrina Espírita que o motiva, dada nossas fraquezas e limitações, carên-
cias e interpretações ainda repletas de nossas distorções pessoais e coletivas, o raciocínio é o mesmo.

Palestrantes, dirigentes espíritas, médiuns ou tarefeiros de qualquer natureza, constituímos imenso exér-
cito de treinandos para a sabedoria de viver, exercitando ainda a conquista de virtudes. Portanto, igual-
mente falíveis nessas atividades, em desdobramento natural da condição humana.

Não temos, pois, que seguir pessoas. Temos que seguir o Cristo. É um equívoco elegermos pessoas, sejam 
dirigentes ou palestrantes, médiuns ou outros tarefeiros de instituições espíritas, para seguir. Sujeitamo-
nos a decepções variadas, sem contar os prejuízos das interpretações que elejam como diretrizes – con-
forme nossas limitadas percepções humanas e que qualquer pessoa carrega consigo – e que podem estar 
completamente equivocadas, já que fruto das interpretações pessoais, nem sempre condizentes com a 
realidade.

Seguir o Cristo é nosso dever. Ele é o modelo e guia. E em termos de Doutrina Espírita, o raciocínio é o 
mesmo. Lideranças, médiuns e palestrantes podem estar completamente equivocados em suas ações. 
A segurança está em seguir a Codificação de Allan Kardec, para não cairmos nas raias do fanatismo e do 
ridículo. Isso constrói estabilidade, segurança, harmonia. Seguir pessoas cria instabilidades, desarmonia, 
insegurança. A história aí está para exemplificar isso, na história humana e, por consequência, também no 
movimento espírita. Daí as confusões reinantes. Pessoas... somos falíveis...

Fonte: institutochicoxavier.com
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do tra-
balho de Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele mesmo o diz, servir de 
complemento da Codificação.

Instruindo-se com a Revista Espírita  
Jornal de Estudos Psicológicos

 
                 ANO I
        »Dezembro 1858
  »Dissertações de além-túmulo  
A mulher é mais finamente burilada que o homem, o que indica, naturalmente, 
uma alma mais delicada. É assim que em condições semelhantes, em todos os 
mundos, a mãe será mais bela que o pai, por ser ela que a criança vê primeiro. É 

para a figura angélica de uma jovem senhora que a criança volta incessantemente o olhar. É pela mãe que 
a criança enxuga as lágrimas e nela fixa o olhar ainda fraco e incerto. A criança tem, assim, uma intuição 
natural do belo.

A mulher sabe fazer-se notada principalmente pela delicadeza de seus pensamentos, pela graça de seus 
gestos, pela pureza de suas palavras. Tudo que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa, que Deus 
fez bela.

Seus longos cabelos que se derramam sobre os ombros, são a imagem da doçura e da facilidade com que 
sua cabeça se dobra sem se partir sob as provas. Eles refletem a luz do sóis, como a alma da mulher deve 
refletir a luz mais pura de Deus. Jovens, deixai vossos cabelos flutuarem. Para isso Deus os criou. Tereis a 
aparência ao mesmo tempo mais natural e mais bela.

A mulher deve ser simples no vestir. Ela saiu suficientemente bela das mãos do Criador para dispensar os 
atavios. Que o branco e o azul se unam sobre vossas espáduas. Deixai também que flutuem os vossos ves-
tidos. Que se vejam as vossas roupagens estender-se atrás de vós numa longa esteira de gaze, como leve 
nuvem indicando imediatamente a vossa presença.

Mas o que representam os enfeites, o vestido, a beleza, os cabelos ondulados ou flutuantes, enrolados ou 
presos, se o sorriso tão doce das mães e das amantes não brilhar nos vossos lábios? Se os vossos olhos não 
semearem a bondade, a caridade e a esperança nas lágrimas de alegria que eles deixam correr, nos relâm-
pagos que se abrem desse braseiro de amor desconhecido?

Mulheres! Não temais deslumbrar os homens pela vossa beleza, por vossa graça, por vossa superioridade. 
Saibam, porém, os homens, que para se tornarem dignos de vós, devem ser tão grandes quanto sois belas, 
tão sábios quanto sois boas, tão instruídos quanto sois originais e simples. É necessário que saibam que 
vos devem merecer; que sois o prêmio da virtude e da honra, não dessa honra que se cobria com um ca-
pacete e um escudo e que brilhava nas justas e nos torneios, com o pé sobre a fronte de um inimigo der-
rubado. Não, mas da honra segundo Deus.

Homens! Sede úteis, e quando os pobres abençoarem o vosso nome, as mulheres vos serão iguais. Então 
formareis um todo: sereis a cabeça e elas o coração; sereis o pensamento benfeitor e elas as mãos liberais. 
Uni-vos, pois, não só para o amor, mas para o bem que podeis fazer a dois. Que os bons pensamentos e as 
boas ações realizadas por dois corações amantes sejam os elos dessa cadeia de ouro e diamantes chama-
da matrimônio. Então, quando os elos forem bastante numerosos, Deus vos chamará para junto dele e 
continuareis a ajuntar novos elos. Na Terra eles eram de metal pesado e frio. No Céu serão de fogo e de luz.

Fonte: Revista Espírita Ano 1 - Dezembro de 1858         
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O IDEM homenageia as mulheres pelo ao Dia Internacional da Mulher através da 
Revista Espírita.
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Obras Básicas em Foco
Para quem deseja compreender o Espiritismo, dando a saber do que se trata e internalizar 
os fundamentos do mestre Jesus, é preciso a leitura constante e atenta, além do estudo 
continuado das obras fundamentais da Doutrina Espírita.
Nesta coluna, o Idem publicará trechos de O livro do Médiuns, O Céu e o Inferno , A Gênese, 
além de Obras Póstumas, dando continuidade do estudo das Obras Básicas apresentadas 
nas colunas "O Que Disse Kardec" e "Desvendando o Evangelho Segundo o Espiritismo".

Obras Póstumas
   As cinco alternativas da humanidade

No pequeno ensaio filosófico publicado em Obras Póstumas, Kardec reflete sobre o futuro espiritual do 
homem, dizendo:
 
 - Bem poucos são aqueles que não cuidam do dia de amanhã. Se inquieta o que possa vir depois de um 
dia de vinte e quatro horas, com sobrada razão deve preocupar o que será depois do grande dia da vida, 
porque não se trata de alguns instantes, mas da eternidade.
- Viveremos ou não depois daquele dia? Não há que fugir; é questão de vida ou de morte, é a suprema 
alternativa!...
- Se se interroga o senso íntimo da quase universalidade dos homens, todos responderão: "viveremos".

A seguir, ele mostra que a humanidade possui cinco alternativas, ou cinco visões de mundo, para explicar 
a vida futura:
 
I. Doutrina materialista
     - O homem NADA É nem ANTES nem DEPOIS

 II. Doutrina panteísta
     - O Espírito sai do TODO UNIVERSAL e a ele retorna

III. Doutrina deísta
     - Independentes (Deus criou o mundo e o rege por suas leis) e Providencialistas (Deus criou o mun-
do, rege-o mediante suas leis e  intervém incessantemente na criação, mas não admite o culto exterior           
nem as posições dogmáticas).

IV. Doutrina dogmática

V. Doutrina espírita

Neste estudo, são examinadas as posições acima grifadas: materialista, dogmática e espírita.
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Missão do homem na Terra
 
Cada um de nós tem a sua missão providencial na grande colmeia humana e concorre para a obra co-
mum na sua esfera de atividade. ( A. Kardec, Obras Póstumas, A segunda vista)

Fonte: Site Recanto das Letras / Autoria: Antonio Carlos Guimarães (Reprodução parcial do Estudo)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Aprofundando o Conhecimento das Leis Naturais ou Divinas
O  objetivo desta coluna é ressaltar a importância do estudo e conhecimento das leis na-
turais ou divinas. O tema é tão vasto e valioso que sempre se poderá falar dessas leis, ines-
gotáveis em sua fonte de ensinamentos. 
Suas sublimes lições à vida  do  transeunte  na  jornada  terrena  são  repletas  de  preciosas  
instruções, merecedoras de reflexão e esforço para vivência cotidiana.

                                 
Viver num mundo onde tantas desigualdades são rotineiras nos faz as vezes questionar a justiça divina, 
nos perguntamos onde está a lógica de Deus ao permitir que uns nasçam num ambiente de tanta fartura 
enquanto outros mantém-se em situações degradantes onde nem os direitos fundamentais humanos 
são garantidos. Mas afinal, Deus é injusto? Qual a razão para que hajam tantas desigualdades se Ele é 
quem permite tudo?

Nesse artigo buscamos analisar esses fatos à luz da doutrina espírita. 

Analisemos primeiro a origem das desigualdades sociais. Entende-se na doutrina espírita que a desigual-
dade social é proveniente do próprio homem pois, para Deus, todos somos iguais.Vejamos o que dizem os 
espíritos, em o livro dos espíritos no capítulo IX:

  803. Perante Deus, são iguais todos os homens?
  “Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. 
  Dizeis freqüentemente: ‘O Sol luz para todos’ e enunciais assim uma 
  verdade maior e mais geral do que pensais.”
  Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da Natureza. 
  Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores  
  e o corpo do rico se  destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem 
  concedeu superioridade.

Dito isso, Kardec deixa claro, através desta resposta dada pelos espíritos a ele, que pela criação todos so-
mos iguais e viemos do mesmo ponto de partida. Porém vemos que muitos parecem estar em muito mais 
desvantagens, principalmente acerca da situação social. Disso os espíritos nos trazem no mesmo capítulo 
a seguinte resposta:

  806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais?
  “Não; é obra do homem e não de Deus.”

Então com isso temos que a realidade acerca da desigualdade é criada pelo próprio homem que em sua 
ganância de possuir bens materiais, de acumular e de explorar o próximo com fins de lucrar e angariar 
através do sacrifício de outrem, não sequer pensam na ética envolvida em se ter demais até do supérfluo 
e deixar o próximo ao abandono de não possuir o mínimo necessário.

807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais, para, em          provei-
to próprio, oprimir os fracos?
                “Merecem anátema! Ai deles! Serão, a seu turno, oprimidos: renascerão numa existência em 
que   terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros.”

       Lei de Igualdade
                Desigualdades Sociais
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         Na questão 807, os espíritos explicitam a situação de causa e efeito que é infalível nas questões mo-
rais daqueles que se dobram ao mau uso de suas condições sociais para ao invés de criar oportunidades 
– seja de emprego ou de chances de auxiliar aqueles que estão muito aquém de conquistarem algo por 
mérito próprio – acabam não dando bom uso da ferramenta que Deus lhes confiou na atual existência e, 
pondo tudo a perder, entregam-se aos prazeres e aos caprichos mais vis.

Entendemos que esse mau uso poderá ser pago pela “lei Karmica”  onde o indivíduo que antes oprimia, 
será amanhã o oprimido. Talvez possa soar um revanchismo desnecessário mas, muitas das vezes, esses 
indivíduos se tornam grandes nomes da luta pro igualdade social. Ao se ver aquele espírito na situação 
diferente da anterior, acorda para a necessidade da justiça social e acabam se tornando expoentes neste 
assunto.

A justiça divina age de forma perfeita e infalível. No livro dos espíritos o subitem da pergunta 806 diz :

  a) —Algum dia essa desigualdade desaparecerá?
  “Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? 
Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade 
do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de consid-
erar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o Espírito é mais ou menos puro e isso não depende da 
posição social.”

Daí temos a resposta definitiva: a desigualdade desaparecerá conforme a fraternidade reinar nos corações 
dos homens. Mais dia virá em que enxergaremos a verdade acerca de nós todos. somos todos espíritos 
com mais ou menos adiantamento moral conforme nosso merecimento e isso apenas serve para que 
aqueles que possuem mais auxiliem os que precisam.

Agora entendemos o fator principal das desigualdades. Deus infinito, justo e bom só permitiria algo se o efeito 
fosse benéfico para a nossa evolução moral. Com isso temos a seguinte resposta dos espíritos, ainda no capítulo 
IX:

814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros, a miséria?
 “Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pe-
los próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com freqüência.”

Aqui temos mais um fato: os próprios espíritos podem ter pedido a provação a fim de espiar ou aprender algo. 
Espíritos muito avarentos podem pedir uma existência com menos condições mateiras a fim de trabalharem a 
humildade e a capacidade do bom uso dos recursos disponíveis. Espíritos em provação de riqueza normalmente 
sucumbem à tentação do uso irregular dos meios que dispõe a fim da alimentação dos caprichos e das paixões.

  816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado,
  de mais meios de fazer o bem?
  “Mas, é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, 
suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente.”

A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e 
tão escorregadias como a desgraça, porque, quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que 
cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o po-
bre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer 
todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: 
“Em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no 
reino dos céus.”

Visto isso, entendemos que o espiritismo esclarece, através da revelação dos espíritos, que a desigualdade social 
é um momento da sociedade onde ainda estamos ligados ao egoismo e ao orgulho e isso nos impede de ser-
mos mais solidários o que cria este ciclo interminável de “oprimido-opressor” mas que conforme passam-se as 
encarnações e as experiências trazem novas mentalidades mais puras ao espírito, estes seres acabarão por fim a 
entenderem a importância da fraternidade na busca de um mundo melhor.

Nosso papel enquanto espíritas é o de auxiliar a todos os irmãos com menos condições, sejam materiais ou psi-
cológicas. com isto estaremos, por fim, colocando em prática aquilo que muito estudamos nas obras espíritas: 
Fora da caridade não há salvação!

Tenhamos todos a consciência voltada para a necessidade de cada um de nós fazer a nossa parte para que o 
mundo se torne mais justo e que o orgulho e o egoismo sejam erradicados, passo a passo, da nossa vida cotidiana. 
Sejamos humildes, justos e bons, assim como o Pai sempre foi para conosco! 

Fonte: Blog Espiritismo da Alma
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Julgamento das atitudes alheias
Por que,  em  determinadas  circunstâncias,  agimos   como  juízes   implacáveis  da  causa 
alheia, se, muitas vezes, sentimos que as pessoas que nos cercam são incapazes de nos 
compreender e nos julgar adequadamente? Por que somente nos é possível e válido o 
autojulgamento? Por que nos custa compreender que, quando criticamos negativamente 
alguém, nos obrigamos à adoção de um comportamento diferente, justamente para não 
não “errarmos” naquilo que temos por inconveniente no outro? “errarmos” naquilo que 
temos por inconveniente no outro?

Jesus asseverou:

 Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados; 
e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também

 Por que vês tú o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu 
próprio?

 Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens a trave no teu?

 Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro do olho 
de teu irmão.  (Mt 7:1-5) 1
     
Muito embora o Cristo também tenha ensinado que a verdadeira justiça repousa em Deus, em inúmeras 
situações nos comportamos como juízes implacáveis da causa alheia. Assim, ao avaliarmos os fatos e, 
principalmente, as pessoas, podemos rotulá-los como certos ou errados, bons ou maus, simpáticos ou an-
tipáticos, valorizando-os ou desconsiderando-os, em conformidade com os conteúdos moral, emocional e 
intelectual que, consciente e/ou inconscientemente, carregamos.
     

O Espírito Francisco de Paula Vitor anota:

  Como tem sido difícil encontrar os indivíduos ocupados com seus compromissos sem se per-
turbar com os compromissos dos outros!

  Comumente, deixa-se de atuar bem numa seara de responsabilidade pessoal para vigiar e 
interferir na seara de responsabilidade alheia.

  (...) Como é fácil observar, grande número de almas vive mais preocupado em notar os outros 
do que cuidar de si mesmo.

  Percebemos, sem embargo, que essa neurose geral de fiscalizar a vida e os compromissos 
dos outros apenas diz respeito ao que é negativo, ao que se mostra equivocado, ao que é imprestável 
ao progresso da pessoa.

  São poucos os que se aplicam ao bem por terem visto a dedicação ao bem de seus vizinhos.

  (...) Por mais que uma pessoa opine sobre a conduta de terceiros, interfira nas ações dos out-
ros ou altere a rota dos semelhantes, com ou sem acerto, não deverá esquecer que a administração 
que lhe toca mais de perto, diretamente, é sobre a sua própria existência no mundo. 2

Na vida, só é possível e válido o autojulgamento, porque somente o próprio indivíduo é capaz de avaliar 
tudo o que se passa em seu íntimo: o que lhe dói, o que lhe faz duvidar e sofrer, bem como o que lhe agra-
da e preenche o coração.

Se muitas vezes sentimos que as pessoas que nos cercam são incapazes de nos compreender e nos julgar 
adequadamente, como é que poderemos ser juízes imparciais das razões alheias? Assim, ao analisarmos 
alguém, é imprescindível ponderarmos que o seu comportamento é compatível com tudo aquilo que ele 
conseguiu aprender como sendo o mais correto e adequado, mesmo que a nós possa parecer completa-
mente errado e inconveniente.

E o mais interessante é que, quando criticamos negativamente alguém, estamos nos obrigando a nos 
comportar de maneira diferente, a fim de não “errarmos” naquilo que temos por inconveniente no outro. 
Com isso, nos determinamos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor.

Porém, se procurarmos agir de maneira mais empática e compreensiva, muitas ideias preconceituosas 
se afastarão de nossa mente. Ao deixarmos de sentir certo prazer em ficar avaliando o comportamento 
alheio, e, igualmente, comentando-o com as outras pessoas, não mais nos atormentaremos com suas im-
perfeições de caráter, aceitando o fato de que cada criatura oferece, tão somente, aquilo que tem, e realiza 
aquilo que sabe, como consequência do grau de maturidade e evolução que já conseguiu alcançar.

Contudo, a constatação dessa realidade não tem a finalidade de nos tornar superiores aos demais. Nós 
também, em virtude das limitações e dificuldades que ainda carregamos, apenas expressamos e propor-
cionamos aos demais tudo aquilo que o nosso grau evolutivo nos permite. Por conta disso, será que não 
estamos também deixando a desejar em muitas de nossas atitudes, decepcionando ou entristecendo 
aqueles que conosco convivem? Reflitamos sobre isso!

Existe um pensamento atribuído a Madre Tereza de Calcutá que reza: “Se você julga as pessoas, não tem 
tempo de amá-las”.
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16. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo 
homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso.

A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los; ao contrário, oculta-
os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma 
desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de at-
enuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido.

A indulgência não se ocupa jamais com os maus atos de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem 
ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos 
lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se 
deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais do que 
o culpado. Ó homens! Quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamen-
tos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando não abrireis os 
vossos olhos severos senão sobre vós mesmos?

Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última 
instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que 
censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que procla-
mais tão alto: anátema! tenhais talvez cometido faltas mais graves.

Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor de-
sencoraja, afasta e irrita. (José, Espírito protetor, Bordéus, 1863)
          
17. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que elas sejam; não julgueis com severidade 
senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para 
com os outros.

Sustentai os fortes: encorajai-os à perseverança; fortificai os fracos em lhes mostrando a bondade de Deus, 
que considera o menor arrependimento; mostrai a todos o anjo da arrependimento estendendo sua bran-
ca asa sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. 
Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não olvideis jamais de lhe dizer, pelos pensa-
mentos e, sobretudo, pelos vossos atos: “Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos 
ofenderam”. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras; não só sua letra é admirável, mas tam-
bém o compromisso que ela encerra.

(...) Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento so-
bre as suas faltas; esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos; levai-lhes o amor ao 
mesmo tempo que o perdão; fazei por eles o que pediríeis ao vosso Pai celeste fazer por vós. Substitui 
a cólera que conspurca, pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, 
que Jesus vos ensinou; pregai como ele o fez, enquanto viveu sobre a Terra, visível aos olhos do corpo, 
e como ainda, sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do espírito. Segui esse modelo 
divino; marchai sobre seus passos: eles vos conduzirão ao lugar de refúgio onde encontrareis o repouso 
depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente, o 
vosso calvário: no cume está a glorificação. (João, Bispo de Bordéus. 1862). [3]

Rferências
[1] BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999. [2] VITOR, Francisco de Paula (espírito); TEIXEIRA, José Raul (psicografado por). Quem é 
o Cristo? Niterói: Fráter, 1998. Cap. 12.[3] KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. Tradução de Salvador Gentile, revisão de Elias Barbosa. 195. ed. Araras, SP: IDE, 1996. Cap. 
X. Item 16 e 17.

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

A Mulher e o Espiritismo

                                           *Dora Incontri

Todas as tradições espirituais, em minha leitura de estudiosa de longa data de 
muitas delas, tocam em verdades atemporais, indicam caminhos válidos para a 
humanidade, quando falam de compaixão, solidariedade, justiça e outros valores, 
que gostaríamos de ver realizados nesse mundo.

Mas também todas as tradições espirituais são tecidas por seres humanos, em 
seus contextos históricos, embora até possamos considerar que foram inspiradas por Deus, anjos, ances-
trais, espíritos… E por conta disso, todas elas estão sujeitas a uma leitura crítica, contextualizada. Assim, 
podemos aceitar e nos beneficiar do que é transcendente, válido para sempre para todos os seres hu-
manos e podemos rejeitar o que já não se encaixa em nossos tempos e que muitas vezes ferem aqueles 
princípios universais.

Se formos analisar a Bíblia ou o Alcorão, nessa perspectiva, podemos nos libertar desse fundamentalismo, 
que nos finca no passado e colocam entraves aos necessários avanços sociais. Mas também podemos 
aproveitar as belezas de muitos ensinos, que edificam e consolam.

No espiritismo, temos a particularidade que Kardec não considerava suas obras como fontes sagradas 
e inquestionáveis. Ele as propunha como o resultado de uma pesquisa e de um diálogo igualitário com 
os espíritos, com quem se comunicava. E avisou explicitamente que o espiritismo poderia ser ajustado e 
modificado segundo a ciência ou as ideias que viessem avançar no tempo.

A  Indulgência
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Quando Kardec começou a pesquisa dos fenômenos mediúnicos, em meados do século XIX, justamente 
se iniciava o movimento de emancipação da mulher e essa questão é discutida por ele. 

Isso posto, examino neste artigo – no mês internacional da mulher – como se situa a questão do feminino 
e do feminismo no espiritismo de Kardec.

Na apreensão da filosofia espírita, em seus princípios fundamentais, há uma ideia clara, que salva o es-
piritismo de qualquer retrocesso de desigualdade: somos espíritos – e é no espírito que se radica o ser, 
a inteligência, a memória, a identidade, o sentimento, sendo o corpo apenas uma veste temporária  – e 
como espíritos podemos reencarnar como homens, como mulheres, como brancos, negros, amarelos, e 
em qualquer classe social e em qualquer nação. Ou seja, somos essencialmente iguais.

Mas o que diz especificamente o espiritismo a respeito da condição feminina no mundo?

Primeiro, como Rivail, ainda entre as décadas de 1830 e 1840, ele se casou com Amélie Boudet, uma mulher 
mais velha do que ele nove anos, o que era atípico, e uma mulher que era intelectualizada, havia escrito um 
livro – que é por muitos mencionado, mas até agora nenhum pesquisador localizou – e participou como 
parceira de seus projetos de educação. Ainda nesse período, os dois militam pela educação da mulher.

Depois, durante sua escrita das obras espíritas, a ideia da emancipação feminina aparece com frequência: 
na Revista Espírita, que ele dirigiu por 12 anos, ele defende o voto feminino e a possibilidade das mulheres 
se formarem em Medicina, por exemplo.

No Livro dos Espíritos, está escrito que “a emancipação da mulher segue o processo da civilização, sua 
escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os Espíritos 
podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem 
gozar dos mesmos direitos.” Mas nesse mesmo trecho bastante avançado para a época (questão 822a) há 
o reflexo ainda do contexto do século, onde se fala de “diferentes funções” e que “a mulher deve se ocupar 
do interior e o homem do exterior.”

Por outro lado, há pesquisadores, como Ann Braud, com sua obra ainda sem tradução em português Radi-
cal Spirits (Espíritos radicais), que consideram todo o movimento espírita do século XIX como uma forma 
de emancipação feminina, já que as mulheres que não tinham voz na sociedade, passavam a tê-la através 
da mediunidade. E os médiuns que trabalharam com Kardec eram predominantemente mulheres.

Já no Brasil, país onde o espiritismo criou raízes e disseminou-se, temos no movimento institucionalizado 
o predomínio de cargos ocupados por homens, de preferência idosos e conservadores. Houve, porém, à 
margem (como de costume) mulheres que se destacaram por sua participação nos movimentos sociais e 
por suas ideias libertárias. Cito aqui uma: Anália Franco (1853-1919).

Anália profissionalizou mulheres, acolheu mães solteiras (que eram párias sociais no virar do século XIX 
para XX) e trabalhou pela educação igualitária entre os gêneros. 

Então, nesse mês da mulher, é bom lembrarmos que em todas as tradições espirituais, somos de alguma 
forma escamoteadas, silenciadas – às vezes com discursos que pretendem justificar uma suposta inferiori-
dade ou um campo limitado de nossa ação no mundo – mas sempre existiram e existem aquelas mulheres 
que resistem, se destacam, se lançam à luta e deixam suas marcas. Lutemos todos e todas para que isso 
não seja mais uma exceção no campo da espiritualidade e em todos os outros campos de ação humana.

* Jornalista, educadora e escritora.Coordenadora geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita.
Fonte: doraincontri.com
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Coronavírus: A lição das epidemias

Pra começar, o espiritismo explica que as doenças fazem parte das 
provas e das vicissitudes da vida terrena. “Nos mundos mais adiantados, o organismo humano, mais depu-
rado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades.”

Iniciamos este ano com a notícia de uma epidemia causada pelo coronavírus, um grupo de vírus já conhe-
cido desde 1960 e que provoca doenças que vão de infecções leves a moderadas até as mais graves, como 
a pneumonia, e que podem levar à morte.

O vírus foi detectado inicialmente na China, em Wuran. Seu período de incubação é de 2 a 14 dias e apre-
senta como principais sintomas coriza, dor de garganta, febre, tosse e falta de ar. A transmissão acontece 
por meio de tosse ou espirro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto  de  mão;  e  contato  com 
objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Desde dezembro do ano passado, quando surgiram os primeiros casos na cidade chinesa de Wuhan, mil-
hares de pessoas  já foram infectadas e as mortes já passaram de 2 mil. Cidades são isoladas, aeroportos 
fiscalizados, mercado financeiro e turismo sofrem as consequências pelo medo do avanço da doença e o 
mundo, enfim, realmente se assusta, pois vários locais já foram atingidos  

Você já se perguntou por que as epidemias acontecem? E mais: Por que 
nem todos são contaminados? Por que uns morrem e outros não?

É preciso conhecer melhor o aspecto espiritual das doenças e saber como 
criamos as vulnerabilidades para que elas se manifestem. Você sabia que 
isso tem tudo a ver também com a nossa condição moral?

Independentemente de medidas urgentes a serem adotadas, visando es-
tancar a proliferação do vírus, vale refletir sobre alguns aspectos muito in-
teressantes a serem observados.
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A Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência global, advertindo também para a soli-
dariedade entre os países. 

Na Revista de julho de 1867, Kardec descreve a ‘terrível epidemia’ que devastava já há dois anos a Ilha Mau-
rício (antiga Ilha de França).

Em outubro de 1868, assinada pelo Espírito Clélie Duplantier, Kardec publica a seguinte comunicação na 
Sociedade Espírita de Paris: “Sem dúvida é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas, pelo fato 
de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los 
tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os seus resultados.

Para o materialista, é a morte horrível e o nada por consequência; para o espiritualista, e em particular 
para o espírita, que importa o que acontecer! Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre inaba-
lável; se morrer, o que conhece da outra vida fá-lo-á encarar a passagem sem empalidecer.

Preparai-vos, pois, para tudo, e sejam quais forem a hora e a natureza do perigo, compenetrai-vos desta 
verdade: A morte não é senão uma palavra vã e não há nenhum sofrimento que as forças humanas 
não possam dominar.”

O aspecto espiritual

Independentemente de medidas urgentes a serem adotadas, visando estancar a proliferação do vírus, vale 
refletir sobre alguns aspectos interessantes a serem observados: Por que nem todos são contaminados? 
Por que uns morrem (2% dos infectados, segundo a OMS) e outros não?

Inicialmente, o espiritismo explica que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida ter-
rena. “Nos mundos mais adiantados, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está 
sujeito às mesmas enfermidades”. 

 As condições de vida são muito diferentes da Terra. Também, “nos mundos felizes, as relações entre os 
povos são sempre amigáveis e nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela 
guerra”. Ora, em resumo, o mal ali não se faz presente, não havendo expiações.

 Isso significa que na Terra ainda vivemos uma infância espiritual de muitos contrários. “Tendes neces-
sidade do mal para sentir o bem. Da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde”, nos 
ensinam os espíritos superiores.

 Santo Agostinho, em 1862, em Paris, fez uma observação sobre as afinidades e desafios enfrentados pe-
los espíritos nos mundos expiatórios. A Terra lhes seria fornecida como um dos tipos desses mundos. “As 
va-riedades são infinitas, mas têm como caráter comum servir como local de exílio a Espíritos rebeldes 
à lei de Deus. Esses espíritos aí têm que lutar, de uma só vez contra a perversidade dos homens e a in-
clemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades 
do coração e as da inteligência”, explica em O Evangelho Segundo o Espiritismo.

 Não há acasos

 É claro que uma epidemia assusta, preocupa, mas é interessante que se tenha esses conceitos espirituais 
em evidência antes de se arriscar a fazer qualquer observação, pois Deus, em sua perfeição e misericórdia, 
atua através de leis também perfeitas e misericordiosas para que o progresso seja atingido em toda sua 
Criação. Por isso não há acasos.

 O pensamento materialista nos leva a conclusões precipitadas, que incluem percepções errôneas refe-
rentes a castigos, desarmonia, confusão, desleixo e fatalidade. A visão espiritualista, porém, nos colocando 
acima dos males do corpo físico, convida-nos ao trabalho e à confiança no futuro para superarmos as 
dificuldades. 

 O aprendizado é lento e mas contínuo. “Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde 
nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a 
impedir que, esperando que tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições 
atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, o espiritismo nos ensina a supor-
tar com resignação os nossos passageiros males”, esclarece o espiritismo.

 Outro ponto importante a ser observado é a mudança de estado dos Espíritos em evolução, ora encarna-
dos, ora desencarnados. Uns chegam e outros se vão todos os dias por motivos diversos. Alguns regressam 
ao mundo espiritual em desencarnes coletivos, como no caso das guerras, tragédias e epidemias. 

Emigração e imigração dos espíritos

Explica a doutrina espírita que, no intervalo de suas existências corporais, os Espíritos se encontram no 
estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nasci-
mentos, as duas populações, terrestre e espiritual, deságuam incessantemente uma na outra. Há, pois, 
diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele: é o 
estado normal.

Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por 
massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida 
simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. 
(...) Chegadas e partidas coletivas são meios providenciais de renovar a população corporal do globo. Na 
destruição de grande número de corpos nada mais há do que rompimento de vestiduras; nenhum Espírito 
perece; eles apenas mudam de ambiente; em vez de partirem isoladamente, partem em grupos, essa a
única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente têm que partir, cedo ou tarde.
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As renovações rápidas apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempos a 
tempos lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria.

É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de 
uma era de progresso de ordem física, intelectual, ou moral e, por conseguinte, no estado social das na-
ções que as experimentam. 

 A invasão microbiana

No livro Evolução em dois mundos, psicografia de Chico Xavier e Waldo Vieira, no capítulo 40, “Invasão 
microbiana”, pergunta-se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? A resposta: “Excetua-
dos os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões 
criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas 
vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo 
dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão deter-
minados campos de rutura na harmonia celular”.

 Isso quer dizer que nossos desajustamentos nos tornam passíveis de invasão microbiana, e dificultam a 
regeneração natural das células, instalando-se assim a doença, pela desarmonia causada por nossas esco-
lhas – conscientes ou não, de agora ou de ontem. 

E continua a resposta: “Geralmente, quase todos os processos de doenças surgem como fenômenos 
secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo, pelo 
desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem ruturas ou soluções de continuidade nos pontos de 
interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que 
sejamos mais particularmente inclinados”.

E aqui entra também, ainda conforme a resposta, a importância da transformação moral para uma vida 
realmente saudável. “Amparo aos  outros  cria  amparo  a  nós  próprios,  motivo  por que  os  princípios  
de 
Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-
nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, 
quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente 
na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-
nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus.”

Fonte: correio.news por Eliana Haddad - Correio Fraterno
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço! 
Ainda não sabemos, Amado Jesus, compreender a extensão do tra-
balho que nos confiaste! Permite, Senhor, possamos formar em nossa 
alma a convicção de que a Obra do Mundo te pertence, a fim de que a 
vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem!
Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e de-
sapego aos resultados que pertencem ao teu amor!
Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheça-
mos os teus santos objetivos!
Senhor Amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores.
Mestre Amoroso, concede-nos, ainda, as tuas lições,
Juízo Reto, conduze-nos aos caminhos direitos,
Médico Sublime, restaura-nos a saúde,
Pastor Compassivo, guia-nos à frente das águas vivas,
Evangelho Sábio, dá-nos teu roteiro,
Administrador Generoso, inspira-nos a tarefa,
Semeador do Bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas,
Carpinteiro Divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna,
Oleiro Cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração,
Amigo Desvelado, sê indulgente, ainda, para com as nossas fraquezas,
Príncipe da Paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de 
teu Reino!

Fonte: Livro Os Mensageiros - Cap 51 (André Luiz - Francisco Cândido Xavier)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Prece de Aniceto

“As almas afins se engrandecem constantemente repartindo as suas alegrias e os seus dons com a 
Humanidade inteira, não existindo limitações para o amor, embora seja ele também a luz divina a 
expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida.”

           Chico Xavier
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Informes GEEDEM

Agenda de Eventos 2020
Programe-se!

28ª Noite da Pizza: 07/03
6ª Noite dos Caldos: 09/05

Festa Julina: 26/07
29ª Noite da Pizza: 12/09


