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Editorial
Fazer

“M

estre, que farei para herdar a vida eterna?”, perguntou o doutor da lei a
Jesus, que devolveu a questão indagando: “Que está escrito na lei? Como
lês?”. Este, de pronto, esclareceu que a lei determina: “Amarás ao Senhor,
teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo
o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo”. Ouvindo isto, Jesus afirmou:
“Respondeste bem; faze isso e viverás”. O diálogo continuou, com o doutor da lei perguntando: “E quem é o meu próximo?”. Jesus, então, narrou a Parábola do Bom Samaritano, a qual levou o doutor da lei a reconhecer que o “próximo daquele que caiu nas
mãos dos salteadores” foi “o que usou de misericórdia para com ele”. Concluiu Jesus:
“Vai e faze da mesma maneira.”1
Este diálogo do doutor da lei com Jesus, aqui resumido, destaca a importância, em
nossas vidas, do verbo fazer, constantemente citado no Evangelho.
Em outra parábola, referindo-se aos justos, o Mestre afirma: “[...] todas as vezes que
isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o
fizestes”.2
O Evangelho é, para nós, consolação, orientação e bálsamo: demonstra a nossa imortalidade, fortalece a nossa esperança e a nossa fé, mostra-nos o caminho a seguir, desvenda a bondade e a justiça de Deus junto a nós, mas deixa claro, também, que a felicidade e a paz que pretendemos alcançar dependem, fundamentalmente, da nossa vontade e da nossa ação direta na execução da Lei de Amor, que emana de Deus.
Na questão 642 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: “Para agradar a Deus
e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal?” E os
Espíritos superiores afirmam: “Não; cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças,
porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem”.3
(Negritamos.) Diante deste alerta, é importante permanecermos atentos para com as
nossas tarefas na Seara Espírita, uma vez que poderemos estar fazendo tão-somente
uma pequena parte do bem que temos condições de fazer, sentindo, posteriormente, a
falta do que deixamos de fazer.
Tem sido comum, nas reuniões mediúnicas, a manifestação de espíritas desencarnados que muito realizaram aqui na Terra, mas que lamentam não terem feito tudo quanto podiam e deviam. Realmente, muitas vezes estudamos as leis que nos regem, reconhecemos e agradecemos a bondade divina, emocionamo-nos com os ensinos do Evangelho,
mas não realizamos, plenamente, toda a cota de bem que poderíamos e deveríamos fazer.
Não é sem razão que o Bom Mestre insiste, no seu Evangelho: “Se sabeis essas coisas,
bem-aventurados sois se as fizerdes”.4
É importante meditarmos sobre isto neste ano em que se comemora o Centenário de
Nascimento de Chico Xavier que, para nós, é um bom exemplo e uma boa referência.

1

LUCAS, 10:25-37.
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Trad. Guillon Ribeiro. 129. ed. Rio de Janeiro: FEB
2009. Cap. 15, item 1.
3
Idem. O livro dos espíritos. Trad. Guillon Ribeiro. 91. ed. 1. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2008.
4
JOÃO, 13:17.
2
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Espiritismo –
marco de um
novo tempo
J U VA N I R B O R G E S

A

chegada do Consolador
ao mundo, anunciado por
Jesus e enviado muitos séculos após, por razões que hoje
podemos compreender, inaugura
o início de uma Nova Era para a
Humanidade.
Reafirmando todos os ensinos
e exemplos deixados pelo Cristo,
que não puderam ser entendidos
quando o Mestre Incomparável
esteve na Terra, pela incapacidade
dos homens de então, agora vivemos um novo tempo, com considerável avanço dos conhecimentos humanos, reunindo e reafirmando verdades antigas, ao lado
de revelações novas trazidas pela
Espiritualidade superior.
Mas a presença do Consolador
entre os homens é também o marco de um novo tempo, em que
o atual planeta de “expiações e
provas” se transformará em um
mundo regenerado, conforme as
previsões que nos vêm como desígnios do Alto.

DE

SOUZA

A regeneração de um mundo
habitado por bilhões de Espíritos
imperfeitos, como o nosso, embora pareça impossível para muitos
pensadores e religiosos, é perfeitamente admissível de acordo com
as leis divinas, entre as quais a lei
do progresso.
Todas as leis de Deus, todos os
ensinos do Cristo, todos os esclarecimentos e novos conhecimentos trazidos pela Doutrina Espírita, além das conquistas das ciências e das realizações do bem, têm
um sentido perfeitamente definido, que é a evolução em toda a
criação divina.
O tempo necessário para o desenvolvimento progressivo, seja
de um Espírito, seja de um mundo, é que é variável e de difícil
entendimento por nós, em virtude de nossas limitações.
A Nova Era prevista para o
nosso mundo não é de fácil
compreensão, quando deparamos, na atualidade, com tantas

incompreensões, guerras entre
nações, violências, maldades e
ignorância no seio das sociedades humanas, com a tendência
para o mal em grande número
de criaturas.
Entretanto, na população da
Terra, tanto de encarnados quanto de desencarnados, vivendo em
diferentes esferas espirituais deste
planeta, encontram-se também,
em proporção considerável, aqueles que já compreenderam e aceitaram as lições de Jesus, como
caminho que conduz ao conhecimento da verdade e da vida.
São os que já sentem a necessidade da vivência do Bem e do
Amor, reconhecendo a reencarnação, enquanto necessária, como meio e impulsora da evolução e do progresso, individual e
coletivo.
A quantidade dessas criaturas
cresce sempre, tornando-se reconhecidas a Deus e ao Cristo, o Governador espiritual deste orbe.
Fevereiro 2010 • Reformador
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Dentro dessas realidades decorrentes das leis divinas, não se torna difícil compreender que, tanto
os indivíduos quanto o mundo em
que vivem, não permanecem estáticos, mas evoluem sempre, embora não haja um prazo ou tempo
preestabelecido para ser alcançada
a nova condição evolutiva, já que
as causas determinantes do progresso são variáveis.
Quais os objetivos do Espiritismo na Terra, identificado como o Consolador Prometido?
Seria somente o de revelar aos
homens o mundo invisível dos
Espíritos?
Ou o de tornar patente a comunicação entre “mortos” e “vivos”?
Ou o de trazer o conhecimento das leis naturais estabelecidas
por Deus, diante das quais o homem toma conhecimento de sua
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verdadeira natureza, da vida
eterna e das consequências dessas
realidades?
Sem dúvida que a Doutrina Consoladora responde afirmativamente a todas essas indagações, mas
vai muito além, propondo-se a indicar aos homens o caminho de
sua redenção, roteiro que passa
pelos ensinos do Cristo de Deus e
por sua Doutrina de Amor.
Assim, o Espiritismo visa também a transformação da Humanidade, gradual e paulatinamente,
através do progresso moral e intelectual dos indivíduos.
Para tanto, não basta a crença
na existência dos Espíritos e a sua
comunicação com os homens,
mas torna-se necessária uma vasta programação intelecto-moral e
educacional, a ser desenvolvida
através de séculos.
Os desígnios da Providência
Divina, visando o bem de todos, não têm prazo predeterminado para sua efetivação. Todos

sabemos das dificuldades para se transformar os indivíduos rebeldes em criaturas
fraternas.
A moral evangélica, ou seja, os ensinos do Cristo sem os
desvios interpretativos das instituições humanas, é o ponto essencial para o encontro de todos que desejam um mundo
melhor, onde o bem seja a preocupação permanente.
Assim, o Espiritismo cristão e
humanitário, na expressão de
Kardec, constitui-se como o sinal
e a âncora para uma nova era da
Humanidade.
Com essas diretrizes aqui resumidas, todo o mal será combatido de forma constante, restando
aos seres rebeldes ao chamamento amoroso a transferência para
outro mundo compatível com
seus sentimentos.
O Evangelho de Jesus, entendido
à luz do Consolador por Ele enviado para complementar seus ensinos,
contém as verdades já conhecidas
e também previsões para o futuro.
O mundo contemporâneo é
muito diferente daquele que os
séculos e milênios deixaram para
trás, com seus usos e costumes e
com suas limitações pela falta de
conhecimentos de que dispomos.
Torna-se instintivo e de fácil entendimento que o mundo futuro
será também diverso do atual, pelo
progresso que se impõe como lei
natural, embora possa haver estagnações passageiras.

Tudo obedece às leis imutáveis
do Criador, entre as quais a da
evolução, nada havendo de milagroso ou de sobrenatural.
Apenas não podemos calcular
um tempo certo para as transformações futuras, uma vez que elas
dependem de fatores diversos que
não nos é possível prever.
Por isso é lógica e natural a informação da Espiritualidade de
que a Terra, que é atualmente um
mundo de expiações e provas, onde imperam o orgulho, o egoísmo,
os preconceitos e suas consequências diversas, inclusive o fanatismo
religioso, que é uma contradição
evidente, se transformará um dia
em um mundo ditoso, de regeneração, no qual o mal, que prevalece em grande parte da população,
será substituído pelo reinado do
bem, como finalidade e preocupação permanente de seus habitantes.
Para que ocorra essa transformação prevista e esperada para a
Terra, torna-se necessário que os
Espíritos que a povoem, encarnados e desencarnados, aspirem e
vivenciem o bem.
Nesse caso, os rebeldes, inclinados ao mal, serão removidos para
outros mundos compatíveis com
suas condições morais.
Essa é também uma decorrência lógica que se coaduna perfeitamente com a referida transformação.
Todas essas previsões ocorrerão
de forma natural, sem nenhum
cataclismo que perturbe a ordem
natural das coisas.
Para isso, serão utilizadas as reencarnações, tanto com a vinda de

Espíritos regenerados para a Terra, como pela remoção dos inclinados ao mal para outros mundos.
A época atual é de transição,
iniciada com a chegada do Consolador, com as novas revelações e
reafirmação das lições do Cristo.
Tudo se fará gradualmente, de
conformidade com as leis divinas,
que Jesus interpretou e esclareceu
de forma perfeita, mas nem sempre entendidas pelos homens nas
suas reais significações.
Criados para a eternidade, os
Espíritos ainda imperfeitos, como
o são os que habitam este planeta,
inclinam-se a julgar que suas
ideias, conhecimentos e crenças,
de uma determinada época, ofereçam solução a todos os problemas, mesmo àqueles acima e
além de seus domínios, até que
surja uma retificação superior.
Exemplo dessa pretensão é a evolução das crenças religiosas. Houve época em que praticamente toda a Humanidade desconhecia a
verdade da existência de um Deus
único, dedicando-se ao politeísmo
como convicção generalizada.
Com o decorrer do tempo, todos os povos desprezaram o culto
aos múltiplos deuses e reconheceram a unicidade do Criador, trazida pelos hebreus e confirmada
pelo Cristo.
A Era Nova já se iniciou, embora não percebida pela grande
maioria da população terráquea,
na qual predominam as religiões
impregnadas de desvios e enganos interpretativos das antigas
revelações, o materialismo expresso nas organizações sociais e

nas ciências e o prazer cultuado
a qualquer preço pelas gerações
novas.
Mas o conhecimento da verdade e da vida, indicado pelo Cristo
há cerca de dois mil anos, complementado pelos novos esclarecimentos do Consolador, que
Ele prometeu e enviou, estão no
mundo.
Compete aos próprios homens
despertarem para o sentimento
inato do bem, baseado nas verdades reveladas pelo Cristo e pelo
outro Consolador, o Espiritismo.
A mudança das mentalidades,
com a aquisição dos conhecimentos novos, em substituição aos antigos, não é tarefa fácil, demandando tempo indeterminado,
trabalho constante e divulgação
dos novos valores, tudo auxiliado
pelas novas gerações que chegam
com as reencarnações sucessivas.
Convencer Espíritos atrasados,
que negam a existência de Deus e
de qualquer poder superior ao que
podem perceber, opor-se às propensões instintivas para as paixões inferiores e aos sentimentos
antifraternos de ódio, de orgulho,
de egoísmo, de cupidez, demanda
o cultivo da fé, da coragem e da
paciência, com confiança no poder de Deus e nos ensinos e exemplos do Mestre Jesus.
Essa é a tarefa de todos que já
têm a consciência de que o Consolador, o Espiritismo, é a senda, o
caminho que conduz à esperada
renovação, quaisquer que sejam
os obstáculos a remover.
A Era Nova entre os homens pode demorar, mas é uma certeza.
Fevereiro 2010 • Reformador
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Coragem e
responsabilidade
Q

uando o ser humano descobre o Espiritismo é tomado por especial alegria
de viver, passando a compreender
as razões lógicas da sua existência,
os mecanismos que trabalham em
favor da felicidade, experimentando grande euforia emocional.
Quando o Espiritismo
penetra na mente e no
sentimento do ser humano, opera-se-lhe
uma natural transformação intelecto-moral para melhor,
propondo-lhe radical
alteração no comporta-

8
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mento que enseja a conquista de
metas elevadas e libertadoras.
Quando o indivíduo mantém
os primeiros contatos com a Doutrina Espírita, vê-se diante de um
mundo maravilhoso, rico de bênçãos que pretende fruir, deixando-se fascinar pelas propostas iluminativas de que é objeto.
Quando o Espiritismo encontra guarida no indivíduo, logo se
lhe despertam os conceitos de responsabilidade, coragem e fidelidade à nova conquista.
Nem todos, porém, alteram a
conduta convencional a que se
acostumaram. Ao entusiasmo
exagerado sucede o convencionalismo do conhecimento sem a
sua vivência diária, aguardando recolher conve-

niências e soluções para os problemas afligentes, sem maior
esforço pela transformação moral. Não se afeiçoando ao estudo
correto dos postulados espíritas e
neles reflexionando, detêm-se nas
exterioridades das informações
que recolhem, nem sempre verdadeiras, tornando-se apenas beneficiários dos milagres que esperam
lhes aconteçam a partir do momento da sua adesão.
Com o tempo e a frequência às
reuniões, acomodam-se ao novo
ritualismo da participação sem
realizações edificantes, ou entregam-se à parte da assistência social, procurando negociar com
Deus o futuro espiritual em razão
do bem e da caridade que acreditam estar realizando.
O conhecimento do Espiritismo de forma natural e consciente
desperta os valores enobrecidos
da responsabilidade e da coragem
indispensáveis à existência ditosa.
Todo conhecimento nobre liberta o ser humano da ignorância, apresentando-lhe a realidade
desvestida dos formalismos e das
ilusões, na sua face mais bela e
significativa, por ensejar a con-

quista dos valores legítimos que
devem ser cultivados.
O homem livre da superstição e
dos complexos mecanismos da tradição da fé imposta redescobre-se e
exulta por compreender que é o autor de todas as ocorrências que lhe
sucedem, exceção ao nascimento e à
desencarnação, e mesmo essa, dependendo muito do seu comportamento durante a vilegiatura física,
podendo antecipá-la ou postergá-la.
Adquire a responsabilidade moral pelos atos, não mais se
apoiando nas bengalas psicológicas de transferir
para os outros a razão
dos insucessos que lhe
ocorrem, dando lugar aos sofrimentos e suas inevitáveis consequências.
Co m p re e n d e
que uma excelente filosofia não
basta para proporcionar uma existência feliz, mas sim a
vivência dos seus ensinamentos, que se tornam
responsáveis pelo que venha a ocorrer-lhe na área do
seu comportamento moral.
É comum a esses adeptos precipitados, passado algum tempo,
apresentarem-se decepcionados e
tristes, informando que esperavam muito mais do Espiritismo e
que encontraram pessoas confusas e perversas, insensatas e desequilibradas no seu Movimento.
Da alegria exagerada passam à
crítica contumaz, à maledicência,
ao azedume.

Afinal, essa responsabilidade
não é do Espiritismo, mas daqueles que o visitam levianamente e
não incorporam à vida espiritual
os ensinamentos excepcionais de
que se constitui a sã doutrina.
De igual maneira que esses neófitos não se preocuparam em conseguir a autoiluminação o mesmo sucedeu com outros adeptos
que o precederam, acostumados que

estavam ao ócio espiritual, à leviandade religiosa, aguardando
sempre receber sem a menor preocupação em contribuir.
O Movimento Espírita não é o
Espiritismo. O primeiro é constituído pelos indivíduos, bons e
maus, conhecedores e ignorantes
das verdades do mundo espiritual, ativos ou ociosos, que se de-

veriam integrar de corpo e alma
ao serviço de renovação interior e
da divulgação pelo exemplo. No
entanto, para esse cometimento é
necessária a coragem da fé, essa
robustez de ânimo que enfrenta
as dificuldades de maneira lúcida
e clara, com destemor e espírito
de ação, para remover-lhes os
obstáculos e alcançar os patamares mais elevados de harmonia e
de bem-estar.
Em muitos, que permanecem
na irresponsabilidade do comportamento e na falta de
coragem para arrostar
as consequências da
sua conversão ao Espiritismo, demorando-se na dubiedade, nas incertezas que procuram não esclarecer, receando
os impositivos da
fidelidade pessoal
à doutrina, instalam-se as justificativas infantis para prosseguirem sem alteração,
esperando que os Espíritos
realizem as tarefas que lhes
dizem respeito.
Outros ainda, viciados na conduta da inutilidade, esperam ter resolvido todos os problemas de saúde, família, economia, surpreendendo-se, quando convocados aos
fenômenos existenciais das enfermidades, dos desafios domésticos
e financeiros, sociais e profissionais,
que desejavam não lhes ocorressem em decorrência da sua adesão
ao Espiritismo…
Fevereiro 2010 • Reformador
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Só mesmo a mente insensata
pode elaborar conceito dessa
magnitude: a adesão a uma doutrina feliz basta para que tudo lhe
ocorra a partir de então, de maneira especial e magnífica!
O Espiritismo enseja a compreensão dos fatores existenciais,
dos compromissos que a cada qual
dizem respeito, do esforço que deve ser envidado em favor da construção do próprio futuro. Elucida
as situações dolorosas, explicando as suas causas e oferecendo os
instrumentos para a sua erradicação, com a consequente construção
dos dias felizes do porvir.
Eis por que se impõe, logo após
a adesão aos seus postulados, de
par com a responsabilidade da conduta, a coragem para as mudanças
interiores que devem acontecer ao
largo do tempo, com a vigilância
indispensável à produção de fatores elevados para o desenvolvimento intelecto-moral que aguarda o candidato às suas fileiras.
Tomando como modelar a conduta de Jesus, o Espiritismo trá-lo
de volta, desmistificado das fábulas com que o envolveram através
dos tempos, real e companheiro
de todos os momentos, ensinando
sempre pelo exemplo de que as
suas palavras se revestem.
O espírita sincero, que se redescobre através do conhecimento
doutrinário, transforma-se em
verdadeiro cristão, conforme os
padrões estabelecidos pelo Mestre galileu.
Não se permite justificativas
infantis após os insucessos, levanta-se dos erros e recomeça as ati-

10
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vidades tantas vezes quantas ocorram, tem a coragem para o autoenfrentamento, libertando-se dos
inimigos de fora para vencer aqueles de natureza interna, sempre disposto a servir e a amar.
Evocando os mártires do Cristianismo primitivo, enfrenta hoje
valores decadentes da ética e da
moral, graves problemas sociais e
morais, que lhe exigem sacrifício
para uma existência honorável
sem os conchavos com a indignidade, a traição e o furto legalizado.
Torna-se alguém intitulado como portador de comportamento
excêntrico, porque tem a coragem
de manter a vida saudável, mantendo-se digno em todas as cir-

cunstâncias, responsável pelos pensamentos, palavras e atos, incompreendido e, não poucas vezes, perseguido, mesmo nos locais em que
labora doutrinariamente, em face da
conduta doentia dos acostumados
à leviandade e ao ócio.
Sem qualquer dúvida, a adesão
ao Espiritismo impõe a consciência de responsabilidade e de coragem, para tornar-se verdadeiramente espírita todo aquele que
lhe sinta a sublime atração.

Vianna de Carvalho
(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, no dia 10 de agosto de
2009, na cidade do Rio de Janeiro.)

O primeiro
Therezinha Radetic
Quem segue pela estrada da existência,
semeando a doce bênção da bondade;
quem traz no coração a caridade,
em sua pura e divinal essência;
quem passa pela vida com clemência,
fiel, sempre, aos anseios da verdade;
quem sabe espargir a claridade
do amor, em sua nobre quintessência;
Será pelo Senhor o mais querido,
o primeiro nos céus, o escolhido,
entre os humildes servos de Jesus.
Sempre subindo, firme e altaneiro,
com fé, com compreensão, amor e luz,
Será do Cristo o doce mensageiro.
Fonte: RADETIC, Therezinha. Catedrais. Editado por J. P. Jornalismo e Promoções,
p. 21.

Entrevista

J O S E F J AC K U L A K

Espiritismo ressurge
em países da

Europa Central
Josef Jackulak, dirigente da Sociedade para Estudos Espíritas Allan Kardec,
de Viena (Áustria), comenta as perseguições contra o Espiritismo na segunda
metade do século XX e o seu ressurgimento em países da Europa Central
Reformador: Como surgiu a Sociedade Espírita, em Viena?
Josef: A Sociedade para Estudos
Espíritas Allan Kardec (Verein für
spiritistische Studien Allan Kardec
– VAK), de Viena, teve seu início
em 1987, quando dois irmãos
brasileiros espíritas, Túlio e Lena,
que estudavam em Viena, sentiram saudade do Movimento Espírita de seu país, e começaram a
estudar as obras básicas de Allan
Kardec. Casualmente, nós os conhecíamos, e fomos convidados a
participar desses estudos. Embora católico, aceitamos o convite
pela curiosidade, pois a questão
dos Espíritos sempre nos interessou. No outono do mesmo ano, os
dois irmãos viajaram a Paris para se
encontrar com o orador Divaldo
Pereira Franco, e convidaram-no
para vir à Áustria. No verão de
1988, em companhia de Nilson
de Souza Pereira, Divaldo Franco

veio proferir a primeira palestra
espírita, depois da 2a Guerra
Mundial, em Viena. Desde então,
apoia a formação do grupo, visitando-nos anualmente. Em agosto de 1989, visitou-nos o orador
José Raul Teixeira, apoiando-nos
também. Os irmãos Túlio e Lena
voltaram para o Brasil e, apesar
de nos sentirmos despreparados,
continuamos os estudos em nossa casa em companhia de amigos
brasileiros e austríacos. Quando
nos sentimos mais seguros, em dezembro de 1999, registramos oficialmente a Sociedade e realizamos a primeira assembleia no
dia 29 de abril de 2000.

várias vezes, O Livro dos Espíritos,
O Evangelho segundo o Espiritismo
e O Livro dos Médiuns, comple-

Reformador: Quais são as atividades do VAK?
Josef: Desde o começo, a Sociedade dedica-se ao estudos das obras básicas do
Espiritismo. Estudamos,
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mentando-as com O Céu e o Inferno e A Gênese, e estudando
também obras psicografadas por
Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e José Raul Teixeira. Durante estes anos tivemos
diferentes formas de organizar
nossas atividades. Realizamos semanalmente: a reunião “ponto de
luz”, que consiste de breve leitura
e comentário do Evangelho, de
orações em favor dos necessitados, por acontecimentos do momento e pela paz mundial. Ela
serve, ao mesmo tempo, como preparação para a reunião mediúnica, que se inicia em seguida; reunião para estudo mediúnico, em
que adotamos o livro Qualidade
na Prática Mediúnica, do Projeto
Manoel Philomeno de Miranda
(Editora LEAL). Segue-se a palestra pública, cujo tema é referente
ao estudo de O Livro dos Espíritos, e da obra de Joanna de Ângelis, O Despertar do Espírito. Após
a palestra há aplicação de passes. A terceira reunião contempla
o atendimento fraterno, seguido
de palestra pública sobre O Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o livro Amor Imbatível Amor,
de Joanna de Ângelis. Duas vezes
por mês, oferecemos um encontro para as crianças, a fim de
atender os futuros adultos e, quem
sabe, nossos futuros frequentadores e trabalhadores. No último
sábado de cada mês, depois da
palestra, realizamos o encontro
fraterno, onde oferecemos lanche. Temos visitado os países
vizinhos: a República Tcheca e a
Eslováquia.
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Reformador: Vocês têm apoiado a
formação inicial de grupos em países vizinhos?
Josef: O VAK colabora com países
vizinhos. No verão de 1989, ainda no tempo da “cortina de ferro”, durante a estada de Divaldo
Franco e de Nilson de Souza Pereira, planejamos visitar a antiga
Tchecoslováquia no ano seguinte.
Pensávamos em reunir, em Praga, um grupo de pessoas na casa de um amigo para falar sobre o
Espiritismo. Seria um teste da coragem, pois como tcheco, refugiado
do comunismo, conhecia o risco e
sabia da capacidade da polícia secreta da antiga Tchecoslováquia.
Felizmente, com a queda do comunismo em novembro de 1989,
pudemos, sem preocupações, visitar Praga em 1990. Foi um momento histórico. Alugamos, através de uma amiga, a sala de um
cinema, e organizamos palestras
nos dias 2 e 3 de junho. A partir
desta data, voltamos, a cada ano, a
Praga. Em 1992 organizamos uma
palestra na cidade de Brno (República Tcheca) e, em 1994, visitamos pela primeira vez a cidade de
Bratislava, agora capital da Eslováquia. Anualmente, organizamos
palestras nessas três cidades, convidando Divaldo Pereira Franco,
José Raul Teixeira, Juan Antonio
Durante e, recentemente, o diretor do CEI e da FEB Cesar Perri.
Em 2003 organizamos, junto com
os amigos da Hungria, a primeira
palestra em Budapeste, por Divaldo Pereira Franco. Em 2006 visitamos, com o mesmo orador,
pela primeira vez, Varsóvia, capi-

tal da Polônia. No outono de
2003, formamos um núcleo espírita em Bratislava (Eslováquia),
junto com Rejane Spiegelberg-Planer, o qual visitamos mensalmente. Em 2005, com Rejane, formamos outro grupo na cidade
de Brno (República Tcheca), que
também visitamos mensalmente.
Em ambas as cidades estudamos
as obras de Allan Kardec, com o
objetivo de criar sociedades espíritas autônomas. Não podemos
visitar Praga mensalmente, mas já
organizamos algumas visitas para seminários e palestras na cidade. Nestas ocasiões tivemos,
em nossa companhia, a amiga
Edith Burkhard, da Suíça. Aguardamos o dia de podermos criar
em Praga uma célula espírita. O
VAK está apoiando a formação de
novos grupos na Áustria. Em
2007, promovemos a primeira palestra de Divaldo Franco, em Debant, no Tirol. Além desses países,
o VAK organizou, sob a liderança
de Rejane Spiegelberg-Planer, palestras sobre o Espiritismo junto à
Organização das Nações Unidas.
Como fruto destas palestras, foi
efetuada, em 2007, a primeira palestra espírita em Istambul, na
Turquia, proferida por Divaldo
Pereira Franco.
Reformador: Com os regimes políticos anteriores houve dificuldades
para o Espiritismo?
Josef: Os regimes políticos anteriores acabaram com o Espiritismo, que pulsava livremente antes da 2a Guerra Mundial na antiga Tchecoslováquia. O pouco que

sobreviveu ao nazismo foi destruído pelo comunismo. Nesse período de regime totalitário, havia
vigilância em todas as atividades,
através da sua bem formada polícia secreta. As religiões não eram
bem vistas e eram consideradas
inimigas do regime opressor utopista e materialista. As casas espíritas foram confiscadas e qualquer
atividade espírita era proibida;
algumas pessoas foram encarceradas, ou constantemente vigiadas.
No entanto, a fé foi sempre mais
forte do que o medo, e os espíritas
continuaram a se encontrar ilegalmente, nas suas casas, onde a
privacidade permitia, ou nos passeios na natureza e florestas. Conhecemos ainda alguns sobreviventes dessa opressão, que são
verdadeiros heróis.
Reformador: Tem algum exemplo
de lutas desse período anterior?
Josef: Ouvi falar de vários casos,
mas pessoalmente conheço somente alguns. Entre estes, tenho
contato, até hoje, com Vladimir
Sláde/ek, que chamamos carinhosamente Vlado. Nosso amigo é
verdadeiro exemplo de coragem.
Apesar de ser constantemente perseguido e ter sofrido várias agressões da polícia, nunca abandonou
o seu ideal espírita. Escondeu no
sótão as obras de Kardec, que foram depois roubadas pela própria
polícia, que se utilizou da doença
de sua esposa, aplicando-lhe remédios e injeções, no hospital, fazendo-a louca, provocando seu ódio
contra o marido e obrigando-a a
denunciá-lo. O casamento e a famí-

lia foram destruídos. Vlado fala
muito bem alemão e esperanto, de
forma que já no tempo comunista
começou a traduzir ilegalmente livros espíritas. Hoje, conta com
mais de 100 livros traduzidos, incluindo os psicografados por Divaldo Pereira Franco e Francisco Cândido Xavier, entre outros. Contou-nos Vlado que, no período comunista, recebeu em forma de cartas
os livros Depois da tempestade e
Grilhões partidos, psicografados
pelo médium Divaldo Pereira
Franco, traduzidos em forma de
resumo por sua amiga Helena
Stavelová, que viveu no Brasil. Resolveu então juntar as páginas,
datilografá-las e copiá-las em casa, para poder distribuí-las gratuitamente. Foi por meio desta senhora, com a qual eu mantinha correspondência, através de Divaldo,
que conhecemos Vlado, e o convidamos para a primeira palestra de
Divaldo Franco em Praga. Desde
então, Vlado ajudou-nos na propagação das palestras, gravando-as,
transcrevendo-as e distribuindo-as pelo correio para seus amigos.
Vlado, hoje, está com 80 anos,
praticamente paralisado, vive numa casa para idosos, mas continua traduzindo os livros e servindo à Humanidade, um exemplo
para todos nós.
Reformador: Quais as necessidades espirituais do povo da Europa
Central?
Josef: Acredito que, em geral, as
necessidades do ser humano são
iguais no mundo inteiro. A vida
espiritual é oprimida pela vida ma-

terial. Vivemos numa época de
rápido e grande desenvolvimento nas áreas tecnológica e científica, demonstrando o grande
potencial do intelecto no ser
humano. Até bem pouco tempo
atrás, na Europa Central, tivemos guerras terríveis, como na
antiga Iugoslávia, comparáveis à
barbaridade nazista, provocando
sofrimentos que até hoje sentimos. Há falta de desenvolvimento moral. A lição cruel da 2 a
Guerra Mundial não foi suficiente. Apesar da religiosidade e
das várias religiões existentes na
Europa Central, não foi possível
manter a paz. Na parte oriental
da Europa a ideia comunista
oprimiu a vivência da religião,
mas não ofereceu nada para
substituí-la e alimentar o espírito, criando pessoas materialistas. O ideal seria despertar para a
vida espiritual. Isso não é possível no momento, na forma que
desejaríamos, mas seria bom se
as pessoas vivessem bem a sua
religião, a essência da mensagem
do Cristo.
Reformador: Qual o impacto da
mensagem espírita em sua vida?
Josef: O Espiritismo criou em mim
outro tipo de fé, que se baseia na
razão, em vez de ser cega. Assim,
sou muito grato ao Espiritismo
por ter-me orientado, e devo-lhe
muito. Em nome do VAK, desejamos expressar aos leitores de Reformador e aos irmãos espíritas, no
mundo, muita paz e felicidade na
semeadura do bem, em nome do
nosso Mestre Maior, Jesus.
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Chico Xavier
e o ideal de União
A N TO N I O C E S A R P E R R I

A

o ensejo do Centenário de
Chico Xavier, torna-se
oportuno o destaque a um
assunto de sua vida e obra que é
muito pouco lembrado: o apoio
do dedicado médium a esforços
de união dos espíritas e de unificação do Movimento Espírita.
De início, são significativas algumas considerações obtidas da
lavra mediúnica de Chico Xavier.
O citado médium foi convidado, mas não podendo comparecer ao I Congresso Brasileiro de
Unificação Espírita, realizado em
São Paulo (SP), no período de
31 de outubro a 5 de novembro
de 1948, gentilmente enviou mensagem de Emmanuel, por ele
psicografada:
Reunidos, assim, em grande
conclave de fraternidade, que
os irmãos do Brasil se compenetrem, cada vez mais, do espírito de serviço e renunciação, de solidariedade e bondade pura que Jesus nos legou.
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DE

C A RVA L H O

O mundo conturbado pede,
efetivamente, ação transformadora. Conscientes, porém,
de que se faz impraticável a
redenção do Todo, sem o burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de
amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e
sacrifício que caracterizou a
atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em
seu exemplo de abnegação,
para que todos sejamos um,
em sintonia sublime com os
desígnios do Supremo Senhor.1

A referida mensagem é um
marco histórico: a primeira sobre o tema, psicografada por
Chico Xavier.
Dois anos depois, como consequência da assinatura do Pacto Áureo, companheiros idealistas efetivaram visitas aos dirigentes e lideranças dos Estados

do Nordeste e Norte, constituindo a chamada “Caravana da
Fraternidade”. Ao final, encerraram a jornada com uma visita
ao médium, em Pedro Leopoldo. Chico Xavier psicografou
duas mensagens destinadas aos
“caravaneiros”, no dia 11 de dezembro de 1950, as quais têm sido pouco divulgadas:
[...] Cultuemos, acima de tudo, a solidariedade legítima.
Nossa união, portanto, há de
começar na luz da boa vontade. Guardemos boa vontade
uns para com outros, aprendendo e servindo com o Senhor, e felicitando aos companheiros que se confiaram
à tarefa sublime da confraternização, usando o próprio
esforço.2
[...] Unamo-nos, irmãos,
[enquanto fulge o dia,
Guiando o arado à frente, em
[plena primavera,

Algumas das obras psicografadas por Chico Xavier,
editadas pela FEB

Pela Fraternidade, a fé nobre e
[sincera
Edifica, entre nós, o Reino da
[Harmonia.3

No ano de 1963, Chico psicografou a mensagem “Unificação”,
em que Bezerra de Menezes propõe uma clara diretriz para o
trabalho de unificação do Movimento Espírita:
[...] Seja Allan Kardec, não
apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base é
difícil forjar o caráter espírita-cristão que o mundo conturbado espera de nós pela
unificação.4

Entre muitas outras alusões ao
tema em várias obras psicográficas de Chico Xavier, há um capítulo em Fonte Viva intitulado
“União fraternal”:

A união fraternal é o sonho
sublime da alma humana, entretanto, não se realizará sem
que nos respeitemos uns aos
outros, cultivando a harmonia, à face do ambiente a que
fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização “procurando
guardar a unidade do espírito
pelo vínculo da paz”.5

Além dos textos psicográficos,
há entrevistas e alguns fatos interessantes na vida do médium.
O lançamento de sua obra psicográfica inaugural e de várias
outras consideradas clássicas foi
efetivado, pela Federação Espírita Brasileira, a partir do contato
inicial estabelecido por Manuel
Quintão e o continuado apoio,
principalmente, do presidente
Antônio Wantuil de Freitas. A
contínua correspondência entre
este presidente e Chico Xavier foi
comentada na obra Testemunhos de
Chico Xavier,6 permitindo acompanhar a opinião do médium

sobre muitos episódios do Movimento Espírita nacional.
Em entrevista concedida no
ano de 1971, o médium respondeu a uma questão sobre confraternizações de Mocidades
Espíritas:
[...] acreditamos que as reuniões e confraternizações de
Mocidades Espíritas – que a
nosso ver deveriam ser também
acompanhadas de reuniões e
confraternizações de adultos
espíritas [...] são um movimento sério que nós devemos acatar
e estimular com todas as energias ao nosso alcance.7

Em outra resposta, específica
sobre movimentos de unificação,
ele afirmou:
[...] Os nossos amigos espirituais dão extraordinário relevo
a esses movimentos e esperam
que nós todos, os companheiros do Espiritismo, venhamos
a encorajá-los por todos os
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modos que surjam dentro das nossas possibilidades, de vez que é pela
reciprocidade, na permuta de nossas experiências, que chegaremos a conclusões e a
realizações do mais alto
interesse para o movimento espírita agora e
no futuro.7

Chico Xavier foi amigo
pessoal de vários dirigentes da União Espírita Mineira, notadamente da ex-presidente Maria Philomena Aluotto Berutto.
Dentro de nossa trajetória no trabalho de unificação tivemos mais contato com
lideranças do Estado de São Paulo.
Temos conhecimento de alguns
episódios e fomos testemunha de
outros, no relacionamento com
Chico Xavier.
O ex-presidente da União das
Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo (USE-SP), Luiz Monteiro de Barros, visitou muitas vezes o
médium mineiro. Em 1977, os diretores da USE-SP, Merhy Seba,
Antonio Schilliró e Nestor João
Masotti (presidente), entrevistaram Chico Xavier, em Uberaba,
de onde extraímos o trecho:
[...] 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 respei-
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Chico Xavier na União Espírita Mineira

tosa 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.8
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Presença de Chico Xavier

Missão do Espiritismo
A
missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do Cristianismo, não será destruir as
escolas de fé, até agora existentes.
Cristo acolheu a revelação de Moisés.
A Doutrina dos Espíritos apoia os princípios
superiores de todos os sistemas religiosos.
Jesus não critica a nenhum dos Profetas do Velho
Testamento. O Consolador Prometido não vem para
censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer
em Deus.
O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos.
Há milênios, a mente humana gravita em derredor
de patrimônios efêmeros, quais sejam os da precária
posse física, atormentada por pesadelos carnais de variada espécie. Guerras de todos os matizes consomem-lhe as forças. Flagelos de múltiplas expressões situam-lhe a existência em limitações aflitivas e dolorosas.
Com a morte do corpo, não atinge a liberação.
Além-túmulo, prossegue atenta às imagens que a ilusão lhe armou ao caminho, escravizada a interesses
inconfessáveis. Em plena vida livre, guarda, ordinariamente, a posição da criatura que venda os olhos e
marcha, impermeável e cega, sob pesadas cargas a lhe
dobrarem os ombros.
A obstinação em disputar satisfações egoísticas,
entre os companheiros da carne, constitui-lhe deplorável inibição e os preconceitos ruinosos, os terríveis
enganos do sentimento, os pontos de vista pessoais,
as opiniões preconcebidas, as paixões desvairadas, os
laços enfermiços, as concepções cristalizadas, os propósitos menos dignos, a imaginação intoxicada e os
hábitos perniciosos representam fardos enormes que
constrangem a alma ao passo vacilante, de atenção
voltada para as experiências inferiores.
A nova fé vem alargar-lhe a senda para mais elevadas formas de evolução. Chave de luz para os ensina-

mentos do Cristo, explica o Evangelho não como um
tratado de regras disciplinares, nascidas do capricho
humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida.
Aparece-nos, então, Jesus, em maior extensão de
sua glória. Não mais como um varão de angústia,
insinuando a necessidade de amarguras e lágrimas e
sim na altura do herói da bondade e do amor, educando para a felicidade integral, entre o serviço e a
compreensão, entre a boa vontade e o júbilo de viver.
Nesse aspecto, vemo-lo como o maior padrão de
solidariedade e gentileza, apagando-se na manjedoura, irmanando-se com todos na praça pública e
amparando os malfeitores, na cruz, à extrema hora,
de passagem para a divina ressurreição.
O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, a
força do Cristianismo em ação para reerguer a alma
humana e sublimar a vida.
O espaço infinito, pátria universal das constelações e dos mundos, é, sem dúvida, o clima natural de
nossas almas, entretanto, não podemos esquecer que
somos filhos, devedores, operários ou companheiros
da Terra, cujo aperfeiçoamento constitui o nosso trabalho mais imediato e mais digno.
Esqueçamos, por agora, o paraíso distante para ajudar na construção do nosso próprio céu. Interfiramos
menos na regeneração dos outros e cogitemos mais de
nosso próprio reajuste, perante a Lei do Bem Eterno,
e, servindo incessantemente com a nossa fé à vida que
nos rodeia, a vida, por sua vez, nos servirá, infatigável,
convertendo a Terra em estação celestial de harmonia
e luz para o acesso de nosso espírito à Vida Superior.
Pelo Espírito Emmanuel
Fonte: XAVIER, Francisco C. Roteiro. 13. ed. Rio de Janeiro: FEB,
2008. Cap. 38.
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Bioética espírita –

uma abordagem

filosófica

J O Ã O LU I Z RO M Ã O

P

ara podermos falar de Bioética espírita, precisamos antes entender o que é Ética e
Bioética.
Etimologicamente, a palavra Ética origina-se do termo grego ethos,
que significa modo de ser, caráter,
hábitos. É um ramo ou disciplina
da Filosofia. Ou, ainda, é o estudo
do comportamento moral e da vida
em sociedade. Os filósofos da ética
querem saber o que significa ser
uma pessoa, e como se pode e se
deve agir. Um ato ético é o que é
certo de se fazer. É a filosofia do
agir ou a ciência da moral. O campo da ética é uma área filosófica
vital, na atualidade, como veremos
posteriormente, em especial nos
exemplos práticos da atuação da
Bioética espírita.
A Ética sempre foi tratada ou
estudada por renomados pensadores-filósofos, bastando citar algumas obras clássicas (antigas, modernas ou contemporâneas) escritas sobre o tema:
• Ética a Nicômaco e Ética a Eudemo – Aristóteles (filósofo grego);
• Ética – Baruch Spinosa (filósofo holandês);
• Ética – George Edward Moore
(filósofo inglês);
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• Ética prática – Paul Singer (filósofo australiano).
Entre outras.
Partindo para nossa próxima
definição, podemos afirmar que
Bioética é a ética da vida. Ou ainda, a Bioética é um campo transdisciplinar entre Biologia, Medicina, Filosofia (ética) e Direito, que
estuda as dimensões morais e sociais das técnicas resultantes do
avanço do conhecimento nas
ciências biológicas e médicas. Reflexão que faz uma ponte entre os
conhecimentos científicos e os valores e princípios filosóficos.
Algumas informações históricas e conceituais vão nos ajudar a
entendê-la melhor. Surgiu, em
1970, pelas mãos de Van Rensselaer Potter (1911-2001), doutor
em Bioquímica e pesquisador em
Oncologia (cancerologista), o
conceito de um neologismo derivado das palavras gregas bios (vida) e ethike, ethos (ética):
Nós temos uma grande necessidade de uma ética da terra, uma
ética de populações, uma ética
do consumo, uma ética internacional [...]. Todas elas envolvem a Bioética.

Porém, Albert Schweitzer (1875-1965), médico e filósofo francês,1
ganhador do Prêmio Nobel da Paz
de 1952, é considerado por muitos
como o precursor da Bioética, fundamentando o pensamento bioético
em seu texto Ethics of Reverence for
Life, de 1923, que influenciou não só
Potter como outros autores da área.
De acordo com Reich (em 1978)
na obra Encyclopedia of Bioethics,
a Bioética abarcaria a ética médica,
mas não se limitaria a ela, estendendo-se muito além dos limites tradicionais que tratam dos problemas
deontológicos (deonto, dever, “tratado dos deveres”) que decorrem das
relações entre os profissionais de saúde e seus pacientes. Para Álvaro Valls:
A Bioética surgiu como área de
conhecimento e prática científica,
com base filosófica, mas essencial-

1

N. da R.: 1875 a 1918 – nacionalidade
alemã. (Período em que a Alsácia, onde ele
nasceu, estava incorporada à Alemanha, em
consequência da guerra franco-prussiana
de 1870, vencida pela Prússia de Bismarck.)
1919 a 1965 – nacionalidade francesa. (Retorno da Alsácia à França em 1919, graças
ao tratado de Versalhes, tratado de paz assinado pelas potências europeias e que encerrou oficialmente a 1a Guerra Mundial.)

mente interdisciplinar e se concentrou sobre o meio ambiente
e a área de saúde. (Da obra, Da
ética à bioética, Ed. Vozes, p. 56.)

Sendo assim, podemos partir para nossa definição seguinte, a que
nos interessa mais de perto. A Bioética espírita (do ponto de vista filosófico) é essencialmente a reflexão
sobre a vida e a morte não só do ser
humano, mas de todo ser vivente,
levando em conta, no seu bojo de
análise e reflexão, categorias como
“Espírito ou alma”, “imortalidade”,
“reencarnação”, “perispírito”, “mediunidade”, entre outras, aplicando essas reflexões às diversas situações da vida em sociedade e no trato com as diversas formas de vida
(humana, animal e vegetal).
De acordo com a Carta de Princípios de uma Bioética Espírita, o paradigma (modelo) central é o personalismo espírita, no qual se contempla
a dignidade ontológica (onto, ser), a
partir do zigoto, que é onde se esta-

belece o início da vida. E, igualmente, de acordo com a questão 344 de
O Livro dos Espíritos, o ser espiritual
se liga ao corpo físico na concepção.
Outro ponto importante, que
podemos e devemos considerar na
abordagem da Bioética espírita, é
questão da moral. Através do termo
latino mos, moris (que mantém o significado de ethos, dos quais derivam,
no plural, moralis, mores), que significando costumes ou bons costumes,
deu origem à palavra moral em português. Para muitos autores, na área
de filosofia, moral e ética seriam
sinônimos; para outros, teriam significados distintos. E para a Bioética
espírita? Na análise conceitual a partir da Doutrina Espírita a posição é
bem clara, definindo-se moral como
“a regra de bem proceder, isto é, de
distinguir o bem do mal. Funda-se
na observância da lei de Deus”(questão 629, de O Livro dos Espíritos). Em
suma, moral é a ação preceitual de se
fazer o bem e não o mal. Dessa forma, a conduta ética (ou moral) é a

de bem agir em benefício de todos
os seres viventes. Saber discernir entre o bem e o mal, entre o que deve
ou não realizar, para gerar, em sua
estrutura espiritual íntima, hábitos
salutares e dignos. É o senso ético-moral. Poderemos chamá-lo igualmente de ética prática espírita ou
mesmo cristã, já que a moral espírita é a mesma moral do Cristianismo do Cristo. Ou, na definição
de Joanna de Ângelis:
[...] nobilitante comportamento
com que [o homem] se liberta
das constrições primitivas e se
põe em sintonia com as vibrações sutis da Espiritualidade,
para onde ruma na condição de
Espírito imortal que é. (Da obra,
Estudos Espíritas, cap. 22.)

Podemos citar, a título de exemplo, dez questões significativas e
atuais de Ética e Bioética que pedem respostas filosóficas e científicas (seja na área da Saúde, do
Fevereiro 2010 • Reformador

57

19

Direito, da Política etc., porque
muitas vezes os cientistas se tornam filósofos da ética e da moral,
o eticista):
1. Quais os direitos dos que –
ainda – não existem (fisicamente falando)?
2. O que é vida? Como, quando
e onde começa a vida? O que é
pessoa? É possível falar de dignidade e de respeito humano
sem apelar para a pessoa?
3. É eticamente válida, no âmbito da clonagem humana, a escolha do sexo dos embriões?
Quais são os fins últimos da
manipulação genética? E quem
está legitimado a tomar decisões nesses assuntos? Até onde
podemos ir ou dirigir os processos de mudança?
4. Decifrando o genoma humano, o candidato a um emprego
deve apresentar sua ficha genética, para que os empregadores
calculem se vale a pena contratá-lo, tendo em vista o desenvolvimento de futuras doenças?
5. É eticamente válida a pesquisa com seres humanos e animais? Quem deve receber os
benefícios da pesquisa e suportar pelos seus encargos ou por
eles responder?
6. É viável, confiável ou necessária a criação de clones humanos? Homens-máquinas com
inteligências artificiais? Computadores biológicos com redes neurais?
7. Há um dever ético-moral de
ajudar os necessitados?
8. Deve-se efetivar a eutanásia,
ortotanásia ou a distanásia?
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O que seria cada uma dessas
categorias? O que se deve entender por morte digna?
9. Já pôde a Ciência estabelecer
critérios de segurança para
diagnosticar a morte encefálica e assim autorizar a retirada de órgãos e tecidos a serem transplantados?
10. Estaria o homem querendo
brincar de Deus?
São perguntas tão simples de fazer
quanto complexas para responder.
Igualmente, vários ramos de pesquisa e atuação surgem, na contemporaneidade, no âmbito dessa perspectiva no binômio ética-bioética:
1. A Ética das virtudes;
2. Ética empresarial (ou da Responsabilidade social);
3. Ética das (ou nas) profissões;
4. Ética do cuidado;
5. Ética discursiva (consciência
moral e agir comunicativo);
6. Ética biomédica;
7. Genética (Engenharia genética);
8. Comitês de Ética e Pesquisa;
9. Metaética;
10. Ética procedimental;
11. Ética ecológica (Desenvolvimento sustentável e Biodiversidade);
12. Ética educacional;
13. Ética antropocêntrica e Ética
centrada na vida.
A nosso ver, o estudo e a abordagem da Bioética, espírita ou laica,
está apenas se iniciando, desafiando os estudiosos, pesquisadores e
mesmo interessados no seu aprendizado e difusão, para o desenvolvimento de suas teses e postulados
e, como afirmamos no início desse

artigo, a sua aplicabilidade às diversas situações da nossa existência, constituindo, dessa forma,
imenso terreno investigativo no
campo da moral e da ética prática.
Como já afirmava o filósofo
Aristóteles: “A ética é para ser vivida” (em, Ética a Nicômaco). Ou
como enfatiza o imperativo categórico do filósofo Kant: “Age moralmente” (em, Fundamentação
da metafísica dos costumes).
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Esf lorando o Evangelho
Pelo Espírito Emmanuel

Apliquemo-nos

É

“E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras,
nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos.”
– PAULO. (TITO, 3:14.)

preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmo-nos com
ela, no serviço de elevação.
É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos, nos trabalhos

de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório.
Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação, entretanto, se nos

não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista.
Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as
situações.
É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas
obras; é justo se nos dilate a esperança, diante do futuro, à frente da sublimidade dos
outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da
hora que passa.
De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas
figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática.
A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais
frutificam; o céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem
qualquer benefício à terra sedenta.
As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações
dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo
aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor
fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca.
Fonte: XAVIER, Francisco C. Vinha de luz. Ed. especial. Rio de Janeiro: FEB, 2005. Cap. 25.
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A verdade

de cada

um

C A R LO S A B R A N C H E S

N

ão adianta esconder a própria verdade. Ela escapa
por entre os dedos, revelando-se a quem tem olhos de ver.
Verdade que se oculta, demora na revelação.
Há quem olhe para fora, à
procura de respostas que na
verdade estão dentro, na intimidade de si mesmo.
Uma história ilustra bem essa
realidade.
Narra Mansour Chalita1 que
Mullah Nasrudin, o homem santo sufista, exímio gracejador,
atravessava frequentemente a

1
MANSOUR, Chalita. Os mais belos pensamentos de todos os tempos. 2. ed. São
Paulo: Ed. Acigi.
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fronteira entre a Turquia e a Grécia, montado em seu cavalo.
Sempre que cruzava a fronteira, levava uma sacola com
pedras preciosas e outra com
poções medicinais, pois tinha
permissão legal para transportá-las.
Quando o guarda perguntava
qual era o seu negócio, ele respondia: “Sou contrabandista”.
Todas as vezes, o guarda o revistava e nunca encontrava nada incomum. A cada viagem,
Nasrudin ficava mais rico, e o

guarda, cada vez mais desconfiado. Apesar de todas as revistas, feitas a cada vez com mais
riqueza de detalhes, nunca encontrava nada.
Finalmente, o viajante se
aposentou. Um dia, encontrou-se em uma reunião social com
o mesmo guarda da fronteira,
que lhe perguntou:
– Nasrudin, agora que você
se aposentou e não pode ser
processado, conte-me o que
contrabandeava, que nunca encontramos e que lhe trouxe tanta riqueza.
Nasrudin respondeu tranquilamente:
– Eu negociava cavalos!

l

Um segredo fica mais
bem escondido quando é
óbvio, e pode ser descoberto quando você para
de pensar que ele está
oculto.
Assim acontece com
nossa saúde. É fácil dizer
“tudo vai bem”, mesmo
que o que esteja por trás
das aparências não seja
algo tão bom assim. E
isso passa a ser um risco,
quando está em jogo
uma solução que precisa
ser rápida, que preserve
a vida e a integridade da
pessoa.
Há quem esconda tanto a
própria realidade, que acaba perdendo contato com a verdade
que mora dentro de si.
Emmanuel alerta sobre esse
aspecto, quando afirma:

[...] que esses reflexos menos
felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à
loucura manifesta, pelas quais
os reflexos daqueles companheiros [...] nos atingem com
sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos
de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo
quando no jogo das aparências possamos aparecer como
pessoas espiritualmente sadias”. 3

Os reflexos dos sentimentos
menos dignos que alimentamos
voltam-se sobre nós mesmos,
depois de convertidos em ondas
mentais, tumultuando o serviço
das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na
medula e no tronco cerebral,
desempenham as mais avançadas funções técnicas [...]. 2

Mais adiante, na mesma página, o Benfeitor esclarece
2
XAVIER, Francisco C. Pensamento e vida.
Pelo Espírito Emmanuel. 18. ed. 1. reimp.
Rio de Janeiro: FEB, 2009. Cap. 15, p. 67.

Um dia, entenderemos que a
manutenção da saúde não depende
de remédios e drogas, mas de uma
decisão interior, que nos remeta
3

Idem, ibidem.

a um estado íntimo de saúde
emocional. Para quem decidir
viver nessa faixa psíquica, “cair
de cama” será uma exceção, e não
uma regra.
As verdades de nosso corpo
espelham nossas opções mentais. Fugir da própria realidade
pode ser uma solução passageira,
mas, com o tempo, essa escolha
silenciosamente vai impor uma
solução melhor.
É mais interessante encontrar
uma maneira de ser saudável,
do que apenas estar saudável.
A decisão é nossa. Está em jogo nossa felicidade.
A questão é definir claramente o que podemos fazer para
acionar nossos próprios mecanismos de melhoria, sem precisar depender de “remédios”
que nem sempre estão ao nosso
alcance.
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Preparemos o
amanhã feliz

O

tempo que passa nos encontra atados aos deveres, às lutas, às realizações,
enfim, como um fardo pertinente à condição expiatória do nosso
mundo. É por demais comum
esse modo de pensar.
Quase sempre se assevera que
o nosso é um mundo de dores e
de lágrimas sofridas, ou que, na
Terra, tudo tem odor de tragédia e de lamentação.
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Pensa-se, comumente, que a situação provacional do planeta imponha aos seus habitantes a convivência obrigatória com as frustrações contínuas, com as decepções ou desencantos com que
tantos se enredam pelos caminhos.
Acresce-se, no rol de agruras
atribuídas ao Orbe, que a cada
dia vai se tornando mais difícil
ter amigos verdadeiros, nessa
escalada crescente de perfídias e
de insinceridades.
Lamentam-se as situações
desastrosas em que se chafurdaram tantas instituições familiares, dando a
impressão de que o lar
está falido como construção social de base.
Entretanto, fazemos
coro com outros inumeráveis corações que
têm o olhar voltado para
o hemisfério da esperança e que se ajustam às polaridades do otimismo.
Sem contestação, encontramos pelas avenidas planetárias toda essa
onda de dores, de lágrimas sofridas como os
nefastos episódios das

traições, do abandono, do desmazelo para com o bem, o que
configura um contexto por demais preocupante, no que se refere às visões do mundo futuro.
Não deveremos enganar-nos
com relação a esses quadros lamentáveis, desenhados com as
cores fortes das expiações e dos
negativos comprometimentos.
O que precisaremos considerar
é que foi Jesus, o Cristo, que nos
falou das bem-aventuranças alcançadas pelos que sofressem
todas as agrestias terrestres com
nobreza, embora os esporões de
todas as árduas pelejas.
O futuro traria as bênçãos de
felizes conquistas: de justiça,
de fortuna moral, de consolo e de
paz para todos os que conseguissem enfrentar com galhardia as torturantes provações
com suas carências gerais.
Quando acompanhamos, com
os olhos de ver, os acontecimentos
humanos, conseguimos verificar a
existência de famílias honradas,
bem estribadas na ética do amor e
do trabalho, oferecendo excelentes
exemplos para toda a sociedade.
Achamos amigos plenamente
identificados com a honestidade

da convivência, estabelecendo
parcerias embelezadas pelo sentimento da fraternidade.
Deparamos homens e mulheres operosos, dinâmicos, dedicados às leis de Deus de tal maneira
que conseguem influenciar positivamente todos quantos se movimentem ao seu redor.
l

O mundo que experimentamos na atualidade é o mesmo
que elaboramos com nossos feitos e não-feitos, com nossa luz e
nossa sombra, sem que nos déssemos conta de que deveríamos
retornar aos seus proscênios,
mais cedo ou mais tarde, a fim
de operar as correções cabíveis
em nosso roteiro.
O conhecimento haurido nas
fontes do Espiritismo dá-nos a
certeza de que ninguém é vítima
sobre o solo planetário, senão
de si próprio.
Urge substituamos as longas
horas de lamentação, de lamúrias,
de desesperação ou de depressão,
pelas atitudes que sejam capazes
de ensementar a terra complexa
dos corações com as sementes formosas da dignidade de viver, da
boa vontade no agir, da responsabilidade perante toda e qualquer
atitude tomada.
Deus não instalaria os seus
bem-amados filhos num campo
juncado de misérias ou de deficiências e necessidades, se isso não
fosse importante e indispensável
ao seu progresso, se tudo não fosse exigência da lei de causalidade,
em sua divina perfeição.

Quando olharmos o nosso
mundo, embora toda a sombra
que sobre ele se espalha, vejamo-lo como o nosso lar planetário, belo e próprio para que
possamos dar conta dos compromissos que engendramos em
tempos propínquos ou longínquos, embasados em nosso livre-arbítrio.
A Terra é uma das moradas do
Pai a mover-se na imensidão. Tratemos de fazer o nosso melhor
trabalho, abraçando os nossos irmãos que se encontrem em nosso

derredor, a fim de que, juntos,
unificados no amor e no anseio
de crescer, logremos construir as
pontes da fraternidade entre os
corações, transformando em regenerador o tempo de dores expiatórias em que nos encontramos na Humanidade.

Olympia Belém
(Mensagem psicografada por Raul Teixeira, em 6/11/2009, durante a Reunião Ordinária do Conselho Federativo Nacional da
FEB, em Brasília, DF.)

Homem de Bem
(Em louvor a Chico Xavier)
Trabalhador, amigo e companheiro,
Foco de amor, que nas Minas Gerais
Serviu ao bem e doando sempre mais
A cada irmão, amou a Deus primeiro.
Irmão de luz, dedicado seareiro,
Na caridade mostrou-se capaz
De incentivar fraternidade e paz,
Nos passos do Celeste Pegureiro.
Ante o mundo que sofre é nobre intento
Apresentá-lo como um grande alento,
Após viver o seu duro fadário.
Grandioso é ver o Chico ser lembrado
– Homem de bem, coração renovado –,
Nas evocações do seu Centenário.

Sebastião Lasneau
(Mensagem captada por psicoaudiência pelo médium Raul Teixeira, em 7/11/2009, durante a Reunião Ordinária do Conselho Federativo Nacional da FEB, em Brasília, DF.)
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Capa

Em dia com o Espiritismo

Saúde e

Espiritualidade
M A RTA A N T U N E S M O U R A

A

creditamos que já está ocorrendo a aliança entre a Religião e a Ciência, “[...] as
duas alavancas da inteligência humana [...]”,1 nas palavras de Allan
Kardec, que complementa assim
as suas considerações:
[...] uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo
moral. Ambas, porém, tendo o
mesmo princípio, que é Deus, não
podem contradizer-se. [...] A incompatibilidade que se julgou
existir entre essas duas ordens
de ideias provém apenas de uma
observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito
que deu origem à incredulidade
e à intolerância.1

Como se tivessem firmado um
acordo mútuo, cientistas e religiosos da atualidade estão empenha-
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dos em construir pontes de entendimento, em substituição aos muros do desprezo e intransigência
construídos ao longo dos séculos.
É verdade que ainda há um longo
caminho a ser percorrido, a fim de
que se estabeleça a definitiva união
entre as duas partes. Entretanto,
vemos com redobrado otimismo
as inúmeras publicações científicas relacionadas à temática saúde
e religião, ou saúde e espiritualidade, surgidas em diferentes partes do mundo, e desenvolvidas por
competentes autoridades, nas academias e institutos de ciência espalhados no Planeta.
Jeff Levin, professor e epidemiologista estadunidense, é uma
referência no assunto, não só pela
importância e confiabilidade de
suas pesquisas, mas pela repercussão obtida nas comunidades leigas e científicas, a ponto de seus
trabalhos científicos serem objeto

de matéria de capa em revistas de
abrangência mundial (Time, Reader’s Digest e Maclean’s), ou transformados em destacados artigos,
publicados em periódicos de renome como Newsweek, USA Today e The New York Times.
Em seu livro Deus, fé e saúde,
publicado entre nós pela editora
Pensamento-Cultrix, ele explora
com segurança e sensibilidade a
conexão espiritualidade–cura. Trata-se de uma obra na qual o autor
“[...] empreende uma jornada por
expressões cada vez mais profundas e pessoais da religião e de espiritualidade”,2 condições que permitem ao professor Levin afirmar:
“[...] as evidências científicas das
ligações entre o corpo, a mente e o
espírito desafiam as nossas suposições a respeito do que significa ser
um ser humano, de como ficamos
doentes e de como recuperamos a
saúde”.3 Ainda perplexo com os

Capa
resultados das pesquisas, próprias
e de outros colegas, o cientista considera que a Ciência precisa refazer
as tradicionais concepções relativas ao ser humano e, igualmente,
rever processos terapêuticos e psicoterápicos. Propõe, inclusive, a edificação de uma nova prática médica, denominada “medicina teossomática”, regida por sete princípios. As suas palavras, reproduzidas no texto que se segue, esclarecem a respeito dos resultados das
pesquisas que tratam do assunto.
As evidências apresentadas aqui
indicam que, para termos saúde,
é preciso mais do que ter apenas
bons genes ou a atitude correta.
[...] Eu dei a essa nova perspectiva que reconhece os fatores espirituais determinantes da saúde o
nome de “medicina teossomática”. Essa expressão significa, literalmente, uma visão dos fatores determinantes da saúde com
base nas ligações aparentes entre Deus ou o espírito – ou a fé em
Deus – e o bem-estar do corpo.3

Os sete princípios da medicina teossomática são assim enumerados:4

beneficiam a saúde ao promover comportamentos e
estilos de vida saudável.
2. A frequência regular a uma
congregação religiosa beneficia a saúde ao oferecer
apoio que ameniza os efeitos
do stress e do isolamento.
3. A participação no culto e na
prece beneficia a saúde graças
aos efeitos fisiológicos das
emoções positivas.
4. As crenças religiosas beneficiam a saúde pela sua semelhança com crenças e com
estilos de personalidade que
promovem a saúde.
5. A fé, pura e simples, beneficia
a saúde ao inspirar pensamentos de esperança e de otimismo e expectativas positivas.
6. As experiências místicas [mediúnicas] beneficiam a saúde
ao ativar uma bioenergia ou
força vital ou estado alterado
de consciência que promovem a cura.
7. A prece a distância em favor
de outras pessoas é capaz de
curar por meios paranormais
ou por intervenção divina.

incalculáveis, pois têm o poder de
derrubar o paradigma mecanicista, tradicionalmente utilizado
pela saúde e pela educação, que
considera o homem apenas como
alguém dotado de razão (intelecto), ignorando que o ser humano
é também um ser sensível, emocional, que possui crenças, sentimentos e percepções. Em termos
práticos e operacionais, essas pesquisas já estão promovendo mudanças significativas na conduta
e procedimentos médicos, nos serviços de enfermagem e nas abordagens psicoterápicas, no mundo
inteiro, mudanças nomeadas com
o jargão técnico “cuidado espiritual”.5, 6, 7
Sabemos que o Espiritismo, antecipando-se às publicações científicas, considera, necessariamente,
a dimensão espiritual do ser, existente e sobrevivente à morte do
corpo físico, as influências espirituais, o auxílio de benfeitores, o

As consequencias dessas e outras contribuições científicas são

1. A afiliação religiosa e a participação como membro de
uma comunidade religiosa
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Capa
valor da prece, o apoio do passe
e da água magnetizada, entre outros. Neste sentido, o espírita esclarecido evita qualquer tipo de
conduta que lhe possa comprometer a saúde, ciente de que os
males que afetam o cosmo orgânico têm raízes espirituais. O Espírito Manoel Philomeno de Miranda lembra, a propósito, os cuidados devidos à prevenção de
doenças, considerando que “a saúde é compromisso de alta relevância e responsabilidade ainda mal
conduzida por aqueles que a desfrutam e, menoscabando-a, perdem-na, a fim de se afadigarem
pela sua recuperação mais demorada e mais difícil”.8
Outros instrutores espirituais ensinam também que, dentro de uma
visão mais ampla, saúde pode ser
entendida como “[...] o pensamento em harmonia com a lei de Deus.
Doença é o processo de retificá-lo,
corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou
hoje, diante dela”.9 No sentido mais
restrito, esclarecem que saúde
[...] é reflexo da harmonia espiritual [...].
A escravização aos sintomas
e aos remédios não passa, na
maioria das ocasiões, de fruto
dos desequilíbrios a que nos
impusemos.10

Referências:
1

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o

espiritismo. Trad. Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2008. Cap. 1,
item 8, p. 60.
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LEVIN, Jeff. Deus, fé e saúde. Trad. Newton
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Retorno à Pátria Espiritual

Jonas da Costa Barbosa
Desencarnou em Belém (PA),
no dia 13 de dezembro de 2009, o
confrade Jonas da Costa Barbosa, dedicado trabalhador do Movimento Espírita brasileiro. Ele
esteve na direção da União Espírita Paraense por 53 anos, sendo
seu presidente nos períodos de

1960 a 1971 e de 1979 a 30/4/ 2006.
No velório e sepultamento de seu
corpo, além do comparecimento
da família espírita paraense e de
incontáveis amigos, recebeu homenagens de todo o Estado, registrando-se a presença de representante do Governo.

Vanderlei Marques
Registramos a desencarnação,
nos Estados Unidos da América,
em 15 de dezembro de 2009, do
confrade Vanderlei Marques, 2o tesoureiro do Conselho Espírita Internacional (CEI). Foi ele um dos
fundadores do Conselho Espírita

dos Estados Unidos, e trabalhou
incansavelmente em favor do Movimento Espírita daquele país, onde residia há mais de 20 anos.
Aos seareiros do Consolador,
que retornam à Pátria Espiritual,
rogamos as bênçãos de Jesus.

Eventos espíritas

na Alemanha e Espanha
Alemanha

Espanha

Nos dias 28 e 29 de novembro,
realizou-se em Berlim o VII Encontro dos Grupos Espíritas da
Alemanha, promovido pela União
Espírita Alemã, tendo como tema central “O aspecto religioso
do Espiritismo”. No evento estiveram presentes representantes
dos diversos grupos integrados
à União Espírita Alemã. Nestor
João Masotti, secretário-geral
do Conselho Espírita Internacional e presidente da FEB, discorreu sobre “Orientações para
o Funcionamento dos Grupos e
Centros Espíritas”. Em seguida,
foi apresentado um panorama
geral das atividades do CEI, por
Fernando Quaglia, da equipe da
Editora do Conselho Espírita
Internacional (EDICEI). Sob a
coordenação da presidente da
União Espírita Alemã, Maria
Gekeler, foram desenvolvidas
palestras por companheiros daquele país. No último dia ocorreu a Assembleia Geral da União
Espírita Alemã. Informações:
<kontakt@spiritismus-dsv.de>;
página eletrônica: <www.spiritis
mus-dsv.de>.

A Federação Espírita Espanhola
promoveu o XVII Congreso Espírita Nacional, em Calpe, nos dias 6,
7 e 8 de dezembro, tendo como tema central “Vida antes y después
de la Vida”. Na cerimônia de abertura o presidente da Federação Espírita Espanhola, Salvador Martín,
fez a saudação inicial, seguida de
saudação de Nestor João Masotti;
Divaldo Pereira Franco proferiu
a conferência, subordinada ao tema central. Estavam presentes oito
membros da Comissão Executiva
do Conselho Espírita Internacional
que, posteriormente, também realizaram reunião específica. O programa do Congresso foi desenvol-

vido com atuação de 12 expositores
do Movimento Espírita espanhol.
Simultaneamente houve um trabalho com crianças e jovens, parentes dos participantes do evento. Na
cerimônia de encerramento, Divaldo Pereira Franco realizou um seminário sobre o tema “La inmortalidad es el triunfo de la vida” e o
diretor da FEB e do CEI Antonio
Cesar Perri de Carvalho fez a saudação final, enfatizando o Centenário de Chico Xavier e os Congressos
Brasileiro e Mundial, programados
para 2010, proferindo a prece de
encerramento. O evento transcorreu no Hotel Diamante Beach. No
total compareceram 410 inscritos.
Informações: <www.espiri
tismo.cc>.

Cesar Perri, Nestor Masotti e Divaldo Franco, expositores
no Congresso Espírita da Espanha
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A FEB e o Esperanto

A Bíblia em esperanto
L
ázaro Luís Zamenhof, o iniciador do esperanto,
tinha plena consciência do valor das traduções
para o enriquecimento e consequente fortalecimento da língua.
Vertendo obras significativas da literatura mundial, evidenciou a aptidão da Língua Internacional
Neutra para a plena expressão das belezas e sutilezas
do pensamento artístico, com o que motivou talentosos tradutores que, ao longo dos anos, têm oferecido ao Movimento Esperantista textos preciosos no
mesmo nível das obras originais.
Já nos referimos aqui, em outra oportunidade, à
rica e fecunda atividade de Zamenhof nesse campo,
de que resultou uma prodigiosa produção composta
por obras de Shakespeare, Gogol, Schiller, Goethe,
Molière, Dickens, Orzeszkowa, Sholem Aleichem e
Andersen.
Mas a um imponente monumento lítero-religioso
ele dedicaria parte significativa de seu tempo como
mentor dos trabalhos pioneiros em torno do esperanto: a língua não poderia prescindir de uma digna
versão daquela que é inegavelmente a mais universal
das obras literárias de nossa civilização: a Bíblia.
Já desde 1907, quando o esperanto completava o
20o ano de existência, a conceituada editora francesa
Hachette publicava regularmente, no periódico esperantista La Revuo (A Revista), traduções, capítulo
a capítulo, de alguns livros do Velho Testamento,
feitas por Zamenhof. Assim foram dados a lume os
textos dos livros Eclesiastes (1907), Salmos (1908) e
Provérbios (1909).
Naquele ano de 1907, um dos resultados do 3o
Congresso Universal de Esperanto, em Cambridge,
Inglaterra, foi o surgimento de uma Comissão para
acelerar os trabalhos em torno das Escrituras, cujo
primeiro fruto foi a versão do Novo Testamento,
anunciada em 1909 durante o Congresso Britânico
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de Esperanto e publicada em 1912. A maior parte do
trabalho coube ao pastor anglicano John Cyprian
Rust, poliglota, profundo conhecedor do hebraico e
do árabe, entre outros idiomas.
Certamente instigado por tão significativo empreendimento, Zamenhof, evidenciando modéstia e
humildade invulgares, escreve uma carta ao pastor,
dizendo-lhe do seu propósito de iniciar uma tradução sistemática do Velho Testamento, mas se submetendo à autoridade do pastor:
[...] antes de iniciar a tradução, dirijo-me ao senhor
com o pedido de opinar sobre a minha intenção.
[...]
Esteja certo de que uma resposta negativa não me
causará nenhuma dor, pois eu muito desejaria que
pudéssemos ter uma boa tradução da Bíblia, e, com
grande prazer, cederia para outras pessoas o cometimento, se assim for útil, segundo o seu critério.

Rust e, com ele, toda a Comissão Bíblica aprovam
o projeto de Zamenhof que, sobre o tema, dá divulgação através da mesma La Revuo, num prefácio ao
livro Gênese, nele apresentando sólidos argumentos
em favor da iniciativa, dos quais tentamos um resumo:
– Ninguém pode negar, nem mesmo o maior inimigo da religião, que a obra mais importante da literatura universal é a Bíblia, sendo de extraordinária
importância para o Esperanto dela possuir uma digna tradução;
– As principais razões dessa importância são:
• não havendo no mundo livro mais conhecido
do que a Bíblia, sua versão em esperanto seria
uma poderosa propaganda do idioma;

• ela representaria, para a sua literatura, uma
conquista muito mais valiosa do que possuir
uma enorme quantidade de outras obras;
• muitas pessoas, que nunca leram a Bíblia em
suas línguas nacionais, certamente a leriam
numa boa tradução em esperanto;
• a Bíblia foi a base por excelência para o desenvolvimento da maior parte das línguas de cultura, principalmente para a formação de sua
literatura, o que também aconteceria ao esperanto, enriquecendo-o com palavras e expressões de caráter universal;
• como todos possuem a Bíblia em sua língua
materna, a comparação do texto com a versão
em esperanto possibilitaria um estudo aprofundado da Língua Internacional Neutra.
Em carta de 23/7/14, dirigida a um devotado
pioneiro esperantista inglês, Harold Bolingbroke
Mudie, que havia atraído com sucesso a Sociedade Bíblica para a edição da obra, Zamenhof
declara ceder plenamente a tradução, renuncia
a qualquer direito de também publicá-la por
conta própria, concede ao pastor Rust plenos poderes para fazer todas as alterações necessárias
no texto, desde que não fossem em nome dele,
Zamenhof.
Em 3/3/15, Zamenhof escreve ao pastor, dando-lhe notícia de que a tradução estava concluída e
toda datilografada. Mas as últimas páginas só foram
enviadas em 1917, algumas semanas antes de sua
desencarnação.
A 1a edição de La Sankta Biblio – Malnova kaj
Nova Testamentoj (A Bíblia Sagrada – o Velho e o
Novo Testamentos), baseada nas línguas originais
(hebraico e grego, respectivamente), veio a lume em
1/8/26, durante o Congresso Universal em Edimburgo, Escócia, em solene ofício religioso na Catedral de
Saint Giles. Duas fervorosas esperantistas, as irmãs
Algerina e Priscilla Peckover, financiaram a quase
totalidade do empreendimento.

Finalizamos nosso artiguete evocando duas manifestações do saudoso Ismael Gomes Braga, especialmente significativas para nós e ligadas à Bíblia em
esperanto.
A primeira é de uma carta que Ismael nos enviou
em 14/7/65, quando havíamos encerrado o estudo
do Esperanto sem Mestre, de F. V. Lorenz. Transcrevemos apenas os pequenos trechos pertinentes:
Com prazer recebi sua carta de 9 deste e felicito-o
fraternalmente por já ter vencido o estudo do Esperanto. D’agora em diante só lhe cumpre gozar a língua, aperfeiçoando-se sempre pela leitura atenta.
[...]
Só a Bíblia fornece Zamenhof para muito tempo.
(Grifo nosso.)

A segunda está num cartão postal de 30/9/66, que
conservamos colado à capa de nosso exemplar de La
Sankta Biblio, oferecido por meu pai em 8/7/66.
Vamos transcrever boa parte do texto, por julgá-lo
sempre útil a todos os que querem se aperfeiçoar no
esperanto:
Congratulo-me pelo seu progresso na querida língua: seu estilo já é fluente, claro, correto. A leitura de
La Sankta Biblio lhe será de grande utilidade.
Leia primeiramente a frase em Esperanto, procurando compreendê-la sem auxílio de qualquer tradução. Preste atenção no modo de se exprimir em
Esperanto.
Em seguida, compare com a mesma frase na
tradução em português. Você observará que o
mesmo pensamento se expressa em formas diferentes. Aprenda então a maneira de redigir o
pensamento em Esperanto, para não cair nas construções da língua nacional. Leia devagar, com
paciência.

A Bíblia em esperanto pode ser adquirida na Liga
Brasileira de Esperanto: <www.esperanto.org.br> e
<bel@esperanto.org.br>.
Existem também edições que contêm apenas o
Velho ou o Novo Testamento.
Fevereiro 2010 • Reformador
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Comemorações
do Centenário de

Chico
Xavier
início Pedro Leopoldo
têm

em

O “Projeto Centenário de Chico Xavier”,
coordenado pela Federação Espírita Brasileira, foi iniciado com
comemorações em Pedro Leopoldo (MG), terra natal do médium.
Na manhã do dia 1o de
janeiro, houve alvorada com apresentação da
Banda da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, na Praça Chico
Xavier. Numa promoção conjunta da Fede- Presidente Nestor (falando), ladeado por Célia Diniz Rodrigues e Marival Veloso de Matos
ração Espírita Brasileira e da União Espírita Minei- do apresentação de grupo mu- ra de poema pelo presidente da
ra (UEM), na noite do mesmo sical da UEM, prece de abertura UEM, foram lidas as mensagens
dia ocorreu a abertura das co- por Juselma Maria Coelho (de psicografadas por Wagner Gomemorações no Centro Espírita Belo Horizonte), saudação pelo mes da Paixão: “Mediunidade
Luiz Gonzaga, fundado pelo presidente da UEM, Marival Ve- sublimada”, de Irmão X e “Sob a
médium. A Mesa foi coordena- loso de Matos, e a palestra pro- tutela de Ismael”, de Manuel
da pela dirigente deste Centro, ferida pelo presidente da FEB, Quintão, as quais serão publiCélia Diniz Rodrigues, ocorren- Nestor João Masotti. Após leitu- cadas em próximas edições de
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Reformador. A prece de encerramento, com manifestações de gratidão a Chico
Xavier, foi proferida por
Jaques Albano da Costa (diretor do Centro-sede de
1971 a 1988). Integraram a
Mesa o vice-presidente da
FEB Altivo Ferreira, os diretores da FEB Antonio
Cesar Perri de Carvalho e
João Pinto Rabelo, o presidente da Fundação Cultural
Chico Xavier, os presidentes
das Alianças Municipais Espíritas das cidades de Pedro
Leopoldo e Uberaba, e Wagner
Gomes da Paixão.
Na manhã do dia 2 houve uma
caminhada, coordenada pelo presidente da Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo, John
Harley Marques, saindo da Praça Chico Xavier e visitando a
Casa de Chico Xavier (sua residência de 1948 a 1958, agora
um museu), o Centro Espírita
Luiz Gonzaga, o Centro Espírita Meimei (também fundado
por Chico Xavier). Neste local,

onde estava montada uma mostra de fotos sobre o médium,
houve saudação pelo dirigente
Eugênio Eustáquio dos Santos e

apresentação sobre a
campanha publicitária
do Centenário e do 3o
Congresso Espírita
Brasileiro, feita por
Ricardo Mesquita, assessor da FEB. Às 18
horas do mesmo dia,
os visitantes compareceram à reunião que
habitualmente se realiza
na Casa de Chico Xavier, e,
às 20 horas, ocorreu um sarau
musical no Lar Espírita Chiquinho Carvalho, local em que
Chico Xavier, muitas vezes,
participava da confraternização de passagem de
ano. Em vários locais
compareceram sobrinhos do homenageado e, neste último
evento, esteve presente sua irmã Cidália Xavier de Carvalho. Informações sobre o Centenário de
Chico Xavier e o 3o Congresso
Espírita Brasileiro:
<www.febnet.org.br>;
<www.100anoschicoxavier.com.br>.

Início da caminhada na Praça Chico Xavier
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Cristianismo Redivivo

História da Era Apostólica
Ainda a Síntese Cronológica
“Desde já, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos
para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. [...] e ao
pedantismo dogmático, ou literário, de todos os tempos, recorremos ao
próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o espírito vivifica” 1

HAROLD O DUTRA DIAS

A

tendendo ao alvitre de Simão Pedro, Barnabé convidou Paulo para os trabalhos promissores na Igreja de
Antioquia. No artigo anterior [publicado em jan. 2010, p. 33-35],
concluímos que, da data de sua conversão em Damasco até sua chegada em Antioquia, transcorreram
seis longos anos (primeiro trimestre do ano 36 d.C. até o verão do
ano 42 d.C.), nos quais o Apóstolo
dos Gentios consolidou as profundas transformações que o encontro com Jesus lhe provocou.
Consoante os informes de Emmanuel e Irmão X:

[...] Ainda, aí, entrou a compreensão de Pedro para que não
faltasse ao tecelão de Tarso o
ensejo devido. Observando as
dificuldades, depois de indicar
Barnabé para a direção do núcleo do “Caminho”, aconselhou-o a procurar o convertido
de Damasco, a fim de que sua
capacidade alcançasse um campo novo de exercício espiritual.
[...]
Pressuroso e prestativo, Saulo
de Tarso em breve se instalava
em Antioquia, onde passou a
cooperar ativamente com os
amigos do Evangelho. [...]2
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Onze anos após a crucificação do
Mestre, Tiago, o pregador, filho
de Zebedeu, foi violentamente
arrebatado por esbirros do Sinédrio, em Jerusalém, a fim de
responder a processo infamante. (Grifo nosso.)
[...]
O antigo pescador e aprendiz de
Jesus é atado a grande poste e, ali

Com efeito, daí a meses, um
portador da igreja de Jerusalém

1

XAVIER, Francisco C. Paulo e Estêvão.
Pelo Espírito Emmanuel. 44. ed. 2. reimp.
Rio de Janeiro: FEB, 2009. Breve notícia,
p. 10.

chegava apressadamente a Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa
missiva, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam. Escrevia na data
em que Tiago, filho de Zebedeu,
sofrera a pena de morte, em
grande espetáculo público. [...]3
(Grifo nosso.)

2

Idem, ibidem. P. 2, cap. 4, p. 388.

3

Idem, ibidem. p. 395.

Tiago, filho de Zebedeu, por Benvenuto Tisi de Garofalo

já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. As autoridades haviam efetuado a prisão
do ex-pescador de Cafarnaum,
logo após a dolorosa execução
do filho de Zebedeu. [...]5

mesmo, sob a alegação de que
Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos.4
Imensas surpresas aguardavam
os emissários de Antioquia, que

6

Nos capítulos 11, 12 e 13 do livro Atos dos Apóstolos encontra-

4

XAVIER, Francisco C. Contos desta e
doutra vida. Pelo Espírito Irmão X. 2. ed.
2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2009.
Cap. 23. p. 111-112.

mos uma descrição parcial dos fatos ocorridos durante a permanência do Apóstolo em Antioquia, entre eles a mudança do nome dos seguidores de Jesus, que
passaram a se chamar “cristãos”,
um ano depois da chegada de
Paulo (Atos, 11:26); as previsões
do profeta Ágabo a respeito dos
martírios em Jerusalém (Atos,
11:28); o martírio de Tiago, filho
de Zebedeu, e irmão de João
Evangelista (Atos, 12:2); a prisão
de Simão Pedro, a morte de Herodes (Atos, 12:3 e 23) e a viagem
de Paulo e Barnabé a Jerusalém
(Atos, 12:25).
Essa descrição parcial é bastante enriquecida com os dados trazidos pelo Benfeitor Emmanuel,
no romance Paulo e Estêvão, permitindo-nos organizar um quadro razoavelmente detalhado do
período.
Desse modo, conjugando as
informações, é possível determinar que o martírio de Tiago
ocorreu, segundo o relato do Espírito Irmão X, onze anos após
a crucificação. Em publicações
anteriores demonstramos que a
crucificação de Jesus se deu em
abril/maio do ano 33 d.C., 6
portanto, Tiago morreu no ano
44 d.C.,7 data em que Simão
Pedro escreveu a missiva para
Consultar o artigo intitulado “A crucificação de Jesus”, publicado na revista
Reformador, ano 126, n. 2.154, set. 2008,
p. 33(351)-35(353).

7
5

Idem. Paulo e Estêvão. Pelo Espírito
Emmanuel. 44. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2007. P. 2, cap. 4, p. 396.

Consultar o artigo intitulado “A Igreja de
Antioquia”, publicado na revista Reformador, ano 127, n. 2.167, out. 2009, p. 34(392)-36(394).
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Barnabé, que se encontrava em
Antioquia.
Herodes Agripa I, filho mais
novo de Herodes Magno (Herodes, o Grande), foi condecorado
com o título real pelo imperador
romano Calígula no ano 37 d.C.,
mas somente reinou, efetivamente, a partir do ano 41 d.C. Os historiadores divergem quanto à data da sua morte, especulando que
ela tenha ocorrido entre setembro/outubro de 43 d.C. e fevereiro de 44 d.C.
Harold Hoehner, em sua tese
de doutorado intitulada Chronology of the Apostolic Age,8 postula que

Herodes morreu no ano 44 d. C.,
apresentando diversas evidências
documentais e arqueológicas bastante convincentes. Ademais, sua
data se harmoniza perfeitamente
com aquela informada pelo Espírito Irmão X.
Após o recebimento da carta de
Simão Pedro, Paulo e Barnabé dirigiram-se a Jerusalém, onde foram surpreendidos pela ausência
do próprio Simão, que havia se
retirado da cidade, em função da
sua anterior prisão.
Não obstante, Barnabé e Paulo
entregaram a coleta de donativos
ao apóstolo Tiago, regressando a

8

O leitor não deve confundir essa tese de
doutorado, não publicada, com outro livro
de Harold Hoehner intitulado Chronological Aspects of the Life of Christ, publicado
pela Editora Zondervan, de caráter estritamente religioso. Sua tese de doutorado
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reúne todos os requisitos que uma obra
acadêmica deve apresentar para ser aceita
pelos especialistas da área, ao contrário do
seu livro, acima citado, que foi dirigido ao
público religioso.

Antioquia profundamente impressionados com as mudanças
ocorridas na Igreja de Jerusalém,
que perdera suas características
de simplicidade e independência.
O resumo das datas mencionadas neste artigo e no anterior
pode ser conferido na tabela acima, enriquecida com outros eventos mencionados no livro Atos
dos Apóstolos.
9

Consultar o artigo intitulado “A crucificação de Jesus”, publicado na revista
Reformador, ano 126, n. 2.154, set. 2008,
p. 33(351)-35(353).

10

Consultar o artigo intitulado “O primeiro Mártir”, publicado na revista
Reformador, ano 127, n. 2.158, jan. 2009,
p. 29(27)-31(29).

11

Consultar o artigo intitulado “A Igreja
de Antioquia”, publicado na revista
Reformador, ano 127, n. 2.167, out. 2009,
p. 34(392)-36(394).

Inveja nos e
entre os médiuns
ORSON PETER CARRARA

D

esgosto pelo bem alheio ou
desejo de possuir o que outro tem estão entre as situações geradoras da inveja. Sentimento originário das paixões negativas
e fomentador de angústias, situa-se
distante de comportamento ou postura que classifique seu possuidor
como da classe dos bons Espíritos,
conforme indicação da “Escala espírita” (questões 100-113 de O Livro
dos Espíritos).1 De acordo com a Escala, informa a citada obra básica:2
Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus
semelhantes. Não os movem o
orgulho, nem o egoísmo, ou a
ambição. Não experimentam
ódio, rancor, inveja ou ciúme e
fazem o bem pelo bem.2

Breve pesquisa no subtítulo
“O egoísmo” – capítulo XII, Parte
Terceira, questões 913 a 917 da
obra em referência – permite en1

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.
Trad. Guillon Ribeiro. 91. ed. 1. reimp. Rio
de Janeiro: FEB, 2008.
2

Idem, ibidem. Q. 107.

tender com facilidade que a inveja
é derivada daquele que é considerado como o vício mais radical,
verdadeira chaga da sociedade:
exatamente o egoísmo. Referidas
questões oferecem vasto material
para reflexões. Em toda a obra, o
sentimento de inveja ou a própria
palavra são citados inúmeras vezes pelo Codificador e nas respostas dos Espíritos.
Sendo um sentimento humano, próprio da condição atual em
que estagia a Humanidade, a ser
superado com a inevitável evolução a que nos destinamos, também está presente naqueles que
nos aproximamos da Doutrina
Espírita, por razões de diferentes
origens. E, como não poderia deixar de ser – até pela nossa própria
condição humana de seres imperfeitos –, está presente também no
uso e exercício da mediunidade.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo – capítulo V, item 13, no subtítulo “Motivos de resignação” –,
Kardec pondera: “[...] com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da

sua curta existência”,3 entre outras
citações constantes da mesma obra.
Em O Livro dos Médiuns igualmente há o destaque de que dentre os defeitos morais que afastam
os médiuns da assistência dos
bons Espíritos está a inveja, conforme se pode encontrar no capítulo XX, Parte Segunda – “Da influência moral do médium”. Muito claro entender as razões.
A Revista Espírita, na moderníssima edição da Federação Espírita Brasileira, cujo volume do
Índice Geral (1858-1869)4 permite
pesquisar com grande facilidade
os temas desejados, informa o termo inveja com cinco indicações
de pesquisa naquela publicação
fundada por Kardec.
Dentre as inúmeras possibilidades de abordagem, em face do extenso material disponível nas publicações referidas, optamos pela
comunicação assinada pelo Espírito
3

Idem. Trad. Guillon Ribeiro. 129. ed. Rio
de Janeiro: FEB, 2009.

4

SOBRINHO, Geraldo Campetti (Coord.).
Revista Espírita 1858-1869: índice geral.
Rio de Janeiro: FEB, 2008.
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Luos, que foi enviada pelo Sr. Ky...,
correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em
Carlsruhe. Referida mensagem foi
incluída por Kardec na Revista Espírita de abril de 18615 com o título “Sobre a inveja nos médiuns”,
acrescida de comentário pessoal
do Codificador, em texto inspirador
da presente abordagem.
Comenta o Espírito autor do
texto:

des nenhum motivo para vos glorificardes de vós mesmos. Há
tantos médiuns, ah! que se tornam vãos, em vez de humildes,
à medida que seus dons se desenvolvem! Isso é um atraso no
progresso, pois no lugar de ser
humilde e passivo, muitas vezes o médium repele, por vaidade e orgulho, comunicações
importantes dadas a lume por
outros mais merecedores. [...]6

Sede humildes de coração, vós a
quem Deus permitiu participásseis de seus dons espirituais. Não
atribuais nenhum mérito a vós
mesmos [...]. Lembrai-vos bem
de que não passais de instrumentos de que Deus se serve para
manifestar ao mundo o seu Espírito onipotente, e que não ten-

Depois dessas importantes considerações estimuladoras da humildade, o autor espiritual adentra na
questão da inveja e afirma:
No médium a inveja é tão temível quanto o orgulho; prova a
mesma necessidade de humildade. [...] Não é mostrando inveja dos dons do vosso vizinho
que recebereis dons semelhan-

5

KARDEC, Allan. Revista espírita: jornal
de estudos psicológicos, ano 4, p. 195. Trad.
Evandro Noleto Bezerra. 3. ed. 1. reimp.
Rio de Janeiro: FEB, 2007.
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6

Idem, ibidem. p. 195.

tes, porquanto,
se Deus dá muito a uns e pouco a
outros, ficai certos
de que, assim agindo,
tem um motivo bem
fundado. A inveja exaspera o coração; abafa
mesmo os melhores sentimentos. É, pois, um inimigo
que só se poderia evitar com
muito cuidado, pois não dá nenhuma trégua, uma vez que se
apoderou de nós. Isto se aplica
a todos os casos da vida terrena.
Mas eu queria falar principalmente da inveja entre os médiuns,
tão ridícula quanto desprezível
e infundada, e que prova quão
fraco é o homem quando se deixa escravizar pelas paixões.7

Notem a conclusão do Espírito,
referindo-se às paixões. Nesse sentido, para ampliar o entendimento, é de muita utilidade uma pesquisa em O Livro dos Espíritos, nas
respostas às questões 907 a 912.
Na abordagem específica, constante da Revista Espírita, aqui em
destaque, Kardec comenta a mensagem, acrescentando a reação do
grupo diante da sua leitura, em
virtude da comparação sobre a inveja dos médiuns com a dos sonâmbulos. O texto merece ser lido
na íntegra, no original da obra, mas
o objetivo aqui é abordar exata-

7

Idem, ibidem. p. 196.

mente a inveja. O comentário lúcido de Allan Kardec se faz presente
com precisão:

[...] como discutir comunicações com médiuns que não admitem a menor controvérsia,
que se ofendem com uma observação crítica, com um simples
comentário, e ficam contrariados quando não são aplaudidos
pelas coisas que recebem, mesmo aquelas eivadas das mais grosseiras heresias científicas? [...]
Essa imperfeição, em médiuns
assim atingidos, é um enorme
obstáculo ao estudo. [...] não
podemos nos eximir de discutir, mesmo com o risco de desagradar aos médiuns. [...]9

[...] Um médium tem inveja de
outro médium porque está em
sua natureza ser invejoso. Esta
falha, consequência do orgulho
e do egoísmo, é essencialmente
prejudicial à boa qualidade das
comunicações [...]. Os Espíritos
simpatizam com ele em razão
de suas qualidades ou de seus
defeitos. Ora, os defeitos mais
antipáticos aos bons Espíritos
são o orgulho, o egoísmo e a
inveja. [...]8

Ora, eis, portanto, diretriz para o caminho do equilíbrio no
intercâmbio com os bons Espíritos: o libertar-se desses sentimentos contrários à própria proposta
do Espiritismo.
Quantos prejuízos não são advindos da inveja nos médiuns e
entre os médiuns? Quantas decepções e contrariedades não podem ser evitadas, desde que nos
disponhamos a exercer com humildade o mandato mediúnico?
Não é por acaso que o Codificador, em seu Discurso de 1o de
abril de 1862, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em precioso texto disponível na Revista
Espírita, de junho de 1862, declara com muita propriedade:

8

KARDEC, Allan. Revista espírita: jornal
de estudos psicológicos, ano 4, p. 197,
abril 1861. Trad. Evandro Noleto Bezerra.
3. ed. 1. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2007.

Observações lúcidas e extremamente atuais, não é mesmo?
Verifiquemos o detalhe da
inveja:

[...] Alguns levam a sua susceptibilidade a ponto de se escandalizarem com a prioridade dada à leitura das comunicações
recebidas por outros médiuns.
Quando é que uma comunicação é preferida à sua? [...].10

A clara e fraterna advertência
de Kardec, cabível nas dificuldades humanas atuais, é um convite para vencermos esses obstáculos à boa sintonia com os benfeitores espirituais que nos cercam
de carinho e estímulos ao bem.
Vencendo-os, teremos reuniões
mais produtivas, com resultados
seguros, promovendo o bem e o
progresso da equipe envolvida,
nas bênçãos próprias da atividade mediúnica orientada pelo Espiritismo.

9

Idem. Ano 5, p. 233-234. Trad. Evandro
Noleto Bezerra. 3. ed. 1. reimp. Rio de
Janeiro: FEB, 2007.

10

Idem, ibidem. p. 234.

Aos Colaboradores
Aos nossos prezados colaboradores solicitamos o obséquio
de enviarem suas matérias, de preferência, digitadas no programa Word, fonte Times New Roman, tamanho de fonte 12, régua
15, justificado. O texto, para ser devidamente ilustrado, deve
conter: até 30 linhas (1 página), até 80 linhas (2 páginas) e até
110 linhas (3 páginas).
Nas citações, mencionar as respectivas fontes (autor, título
da obra, edição, local, editora, capítulo e página), em nota de
rodapé ou referência bibliográfica.
Em face da grande quantidade de artigos recebidos, a Redação não se compromete com a publicação de todos, arquivando os não publicados, independentemente de comunicação
aos seus autores.
Agradecemos o apoio e a compreensão de todos, e que
possamos continuar unidos na tarefa de divulgação da Doutrina Espírita.
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Paz no lar,

paz no mundo!
D AV I L S O N S I LVA

F

alando-se em paz, remetemo-nos logo a países sem lutas, sem violência e tumulto
de toda a sorte. Há colóquios de
paz pelo desarme de grandes nações que, vez por outra, acabam
em insultos e ameaças, resultantes
da falta de base do verdadeiro
sentido de fraternidade. Entende-se também por paz o direito de se
respirar em clima de perfeita
quietude, longe dos demais transtornos da esfera social.
Paz, sinônimo de concórdia,
de entendimento entre criaturas
humanas, começaria essencialmente num reduto doméstico.
Lar, esse bendito recesso da conjuntura consanguínea, significa
sublime fonte da educação para
o êxito dos valores morais e intelectuais ante os transes complexos da existência; se bem conhecidos e compreendidos, esses valores ajudam sobremaneira a
criatura humana a superá-los.
Em tese, lar é um espaço onde se
dariam por princípio as primeiras noções de convivência proveitosa em prol de uma sociedade mais humana, fraterna, segura e justa.
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Âmbito em louvor ao exercício
da perfeita dignidade, cada núcleo
doméstico se caracteriza pela conduta de seus membros. Quis Deus
que, na ambiência familial, as virtudes conduzidas pela firmeza de
caráter fossem levadas a efeito pela crença nos vínculos interpessoais saudáveis segundo lei do
bem irrestrito, sobretudo em relação aos mais próximos, incluindo
nesse bem qualquer ser vivo organizado, dotado de sensibilidade,
com ou sem movimento, afora o
conjunto de condições peculiares
e de influências atuantes em nosso meio ambiente. Quem de verdade ama a Deus sobre todas as
coisas e ao próximo como a si
mesmo ama o ar que respira, rios,
mares, plantas, animais.
Mais que um aglomerado de
pessoas, o instituto de convivência foi estabelecido para o auxílio
em comum entre a parentela consanguínea. Sendo, ainda, importante grupo de reeducandos, os
lares terrenos deveriam ser primorosos recintos de nobre tradição moral com base na solidariedade e respeito fraternos entre os
seus indivíduos.

Por isso, Deus, a eterna e suprema bondade e justiça, fez as
criaturas associarem-se em regime de reparação através do meio
palingenésico, tendo em vista o
exercício da boa convivência em
favor do progresso espiritual. Mas
a família consanguínea, não se
iluda, segundo o Espírito Emmanuel, é formada “[...] de agentes
diversos, porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para
os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino”.1 (Grifo nosso.) Cada lar representa a
garantia da sobrevivência dos valores morais de interesse do próprio gênero humano, e não dá para estabelecer o bem em nossa sociedade sem essa garantia.
Por exemplo, enchemo-nos
de dó ante lastimoso padecer de
mães afligidas por filhos viciados
em drogas, leves ou pesadas, principalmente, se estes se transformaram em criminosos cruéis, alguns
dos quais homicidas a partir da
1

XAVIER, Francisco C. Vida e sexo. Pelo
Espírito Emmanuel. 26. ed. 1. reimp. Rio
de Janeiro: FEB, 2009. Cap. 2, p. 19.

infância... Muitos infortúnios não
ocorreriam, se certos pais combatessem, desde cedo, em seus filhos o princípio das más tendências: o egoísmo, filho do orgulho,
que “é o causador de todas as misérias do mundo terreno”.2 Cobrando explicação de si mesmos
ou do Criador, é comum aquela
patética e famosa pergunta: Onde foi que eu errei?! A maior parte de pais e mães considera os filhos propriedade exclusiva e, ao
colherem o que semearam, ou
seja, a falta de respeito, a ingratidão, julgam-se os maiores “coitadinhos”...3
Concluindo, a paz entre as potências do mundo só será realmente obtida com base na fraternidade pura, com responsabilidade e respeito mútuos, sem restrição, e não apenas à custa de manifestações públicas de gesticulações, exibições de símbolos, de
cartazes e de anúncios na TV. Paz
verdadeira não depende de eventos de caráter diplomático, as
mais das vezes sem nenhum efeito
positivo, notabilizados por atitudes teatrais de sorrisos, abraços e
apertos de mão para sair no noticiário. Não adianta: paz, exatamente, tem de começar primeiro
em casa, e ponto final.
Como vimos, lar não é apenas uma construção em certo
espaço de terreno, limitada

por paredes e tetos, com sala, quarto, cozinha, demais dependências,
e o carro na garagem... Quando
nos referimos à família, não falamos de um grupo de pessoas do
mesmo sangue, reunidas num
mesmo endereço destinado a repastos, descanso e lazer, nem nos
referimos a indivíduos que não
costumam dirigir cumprimentos
nem pedir licença, desculpas, um
não sabendo onde o outro está,
se volta cedo ou tarde, ou se não
volta... Fiquemos, portanto, com
estas brilhantes palavras da veneranda Joanna de Ângelis, sublime
especialista em ciência dos fenômenos psíquicos e do conjunto

de reações da individualidade
encarnada:
A Doutrina Espírita, atualizando a lição evangélica, descortina na família esclarecida espiritualmente a Humanidade ditosa do futuro promissor.
Sustentá-la nos ensinamentos
do Cristo e nas lições da reta
conduta, apesar da loucura generalizada que irrompe em toda parte, é o mínimo dever de
que ninguém se pode eximir.4
4

FRANCO, Divaldo P. Estudos espíritas. Pelo
Espírito Joanna de Ângelis. 8. ed. 1. reimp.
Rio de Janeiro: FEB, 2008. Cap. 24, p. 179.

2

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Trad. Guillon
Ribeiro. 129. ed. Rio de Janeiro:
FEB, 2009. Cap. 11, item 11.
3

Idem, ibidem. Cap. 5, item 4.
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Seara Espírita
Amazonas: Encontro de Trabalhadores
O presidente da FEB, Nestor João Masotti, proferiu
palestra pública em Manaus, no dia 22 de janeiro,
para abertura das comemorações do Centenário de
Chico Xavier no Estado e dos 106 anos da Federação
Espírita Amazonense. Nos dois dias seguintes o
Presidente participou do Encontro de Trabalhadores, abordando o tema “Comprometimento e Autotransformação no Trabalho do Bem”. Informações:
<www.feamazonas.org.br>.

Prêmio Observatório Espírita
A Associação dos Divulgadores do Espiritismo de
Campinas (SP), através de sua emissora Rádio
Espírita de Campinas, instituiu o I Prêmio Observatório Espírita – Os destaques da Imprensa Espírita
em 2009. Na categoria Popularização do Espiritismo,
foi premiado o artigo “Evolução e evolucionismo,
biológico e metafísico”, de Nadja do Couto Valle,
publicado em Reformador de julho de 2009. A entrega do Prêmio será realizada em 6 de fevereiro na sede
da USE Internacional de Campinas.

Áustria e República Tcheca: Palestras do
Conselho Espírita Internacional
A Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec
(VAK), sediada em Viena, foi visitada pelo diretor da
FEB e do CEI Antonio Cesar Perri de Carvalho e sua
esposa Célia Maria Rey de Carvalho, onde proferiram palestras no período de 28 de novembro a 1o de
dezembro. Esta Sociedade mantém apoio a grupos
em formação na República Tcheca e na Eslováquia, e
incluiu Praga e Brno na programação de palestra dos
citados expositores, respectivamente, nos dias 2 e 3
de dezembro, com o apoio e tradução do dirigente
do VAK Josef Jackulak, para o idioma tcheco. Informações: <spiritist@spiritist.org>.

Anencéfalos: Audiência na Câmara dos
Deputados
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara
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dos Deputados promoveu audiência pública no dia
10 de dezembro sobre a questão dos fetos anencéfalos (cujo cérebro não está completamente formado).
A FEB esteve representada por Jaime Ferreira Lopes,
diretor da Federação Espírita do Distrito Federal, o
qual reforçou o caráter constitucional e de fundamentação espírita do direito à vida, fazendo considerações no sentido de que esta tem início no
momento da concepção. Informações:
<www2.camara.gov.br/agencia/noticias/143941.html>.

Pará: Feira do Livro Espírita
A União Espírita Paraense promoveu a XX Feira do
Livro Espírita de Belém, no período de 5 a 13 de
dezembro, na Praça da República, em Belém. Além
de lançamentos, a promoção contou com literatura
variada, como: livros clássicos, históricos, romances, infantis, mensagens, palestras, seminários e
novelas em DVD e CD. A novidade foi a exposição
de obras espíritas em francês e esperanto. Informações: <www.paraespirita.com.br>.

O Livro dos Espíritos: Lançamento em
áudio-livro
O ator Carlos Vereza lançou no dia 14 de dezembro,
no Rio de Janeiro, a versão áudio-livro de O Livro dos
Espíritos. Ao lado da filha Larissa Vereza, que também emprestou a sua voz, o ator narra o texto da
citada obra, mantendo fidelidade ao original. O lançamento ocorreu na Livraria da Travessa, do Barra
Shopping. Informações:
<www.audiolivrodosespiritos.com.br>.

Piauí: Livro Espírita em Praça Pública
A 23a Feira do Livro Espírita movimentou o centro
de Teresina. Instalada na Praça Pedro II, a Feira apresentou mais de cinco mil títulos da literatura espírita, com publicações de diversas editoras, entre as
quais a Federação Espírita Brasileira. O evento estendeu-se do dia 7 ao dia 30 de dezembro. Informações: <www.fepiaui.org.br>.

