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E d i t o r i a l

Fe d e r a ç ã o es p í r i ta d o ri o Gr a n d e d o su l 3

“Mas aquele Consolador, o santo espírito que o pai enviará eM Meu noMe, esse vos ensina-
rá todas as Cousas e vos fará leMbrar de tudo quanto vos tenho dito.”

Jesus (João, 14:26)

“espíritas, aMai-vos! este o priMeiro ensino! instrui-vos, este o segundo.”

(Cap. vi, iteM 5)

Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens, à medida que se acentua o pro-
gresso da Humanidade.

Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa.

Quanto pudermos, porém, não os restrinjamos ao amparo de superfície.

Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde, se não lhe resguardarmos 
a limpeza no nascedouro.

Educação e reeducação constituem a síntese de toda obra consagrada ao aprimoramento do mundo.

Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para 
despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio 
conflagrado.

Espantamo-nos, diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se Em tragédias de todos os tipos, e 
pouco realizamos, a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de 
espírito.

Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos 
por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento, com que nos candidatamos ao controle da obsessão.

Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração 
pela ausência de valores morais e, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na 
carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos de-
veres que a vida nos preceitua.

Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente 
extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança que, muitas vezes, preparam a delinquên-
cia e a enfermidade por crises agudas de ignorância.

Para isso e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa é que o Espírito de Verdade, nos 
primórdios da Codificação Kardequiana, nos advertiu claramente: “Espíritas, instruí-vos”.

O Livro da Esperança - Emmanuel por Francisco Cândido Xavier

Espíritas, Instruí-vos!
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4 a re e n c a r n a ç ã o  446

No livro Obras Póstumas, que é o resultado de vários documen-
tos e demais textos escritos por Allan Kardec e encontrados depois de 
sua desencarnação em seu escritório, temos uma breve observação 
sobre a origem de O Evangelho Segundo o Espiritismo, onde teve como 
título original, na primeira edição, Imitação do Evangelho.

Somente na sequência da primeira impressão, por influência de 
seu editor, o Sr. Didier, entre outras pessoas, passou ao nome que 
temos hoje.

Na expressão Imitação do Evangelho, vemos o desejo do Codifi-
cador em evidenciar que o original estaria preservado e que não era 
de seu interesse provocar alterações nele.

Existe uma nota na obra citada, onde Allan Kardec aponta para 
o fato de que o novo trabalho ao qual se dedicava (O Evangelho Segun-
do o Espiritismo) não era de conhecimento de ninguém. A nota diz: “Eu 
não havia dito a ninguém o assunto do livro no qual eu trabalhava; 
conservava o título tão secretamente, que o editor, Sr. Didier, só o co-
nheceu quando da impressão”.  

Ainda com relação ao nascimento da notável obra, temos um 
diálogo entre os Espíritos e Allan Kardec, onde, falando da obra (até 
então secreta), ele questiona:

“O que pensais da nova obra em que trabalho neste momento?”

O Evangelho Segundo o 
Espiritismo

150 anos de lucidez
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Roosevelt Andolphato Tiago
Palestrante Espírita e Autor da Editora Francisco Spinelli

Fe d e r a ç ã o es p í r i ta d o ri o Gr a n d e d o su l 5
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6 a re e n c a r n a ç ã o  446

A resposta mostra que o projeto da obra, para os Espíritos, nada tinha de secreto: 
“Este livro de doutrina terá uma influência considerável; aí abordas questões capitais, 
e, não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessá-
rias, mas a vida prática das nações nele haurirá excelentes instruções. Fizeste bem em 
abordar as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos 
interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída; a Terra e suas 
populações civilizadas estão prontas; já há bastante tempo que os amigos de além-tú-
mulo a arrotearam, lança, pois, a semente que te confiamos, porque já é tempo que a 
Terra gravite na ordem irradiante das esferas, e que saia, enfim, da penumbra e dos 
nevoeiros intelectuais. Termina tua obra, e conta com a proteção do teu guia, o guia de 
todos nós, e com o auxílio devotado de teus mais fiéis espíritos, em cujo número queira 
sempre incluir-me”.
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Antes de seguirmos com o diálogo, o 
texto acima descreve a finalidade e a grande-
za de O Evangelho Segundo o Espiritismo, tanto 
para a vida religiosa quanto, ou principalmen-
te, para a condução da vida prática.

Quanto mais se estuda essa obra, mais 
lhe identifica a grandeza e a atualidade do 
seu conteúdo, porém, cento e cinquenta anos 
para medirmos o adiantamento dos mundos 
e das civilizações é irrisório e numericamente 
insignificante, o que evidencia que essa obra 
muito ainda tem a fazer.

Allan Kardec, diante do que já havia 
experimentado com O Livro dos Espíritos e re-
conhecendo a dominação religiosa da época, 
volta a perguntar aos Espíritos:

“Que dirá o clero?”

“O clero gritará: heresia, porque verá 
que nele atacas decididamente as penas eter-
nas e outros pontos sobre os quais ele apoia 
sua influência e seu crédito. Ele gritará tanto 
mais, quanto se sentirá muito mais ferido do 
que pela publicação de O Livro dos Espíritos, 
do qual, a rigor, podia aceitar os dados prin-
cipais; mas, agora, vais entrar num novo ca-
minho em que ele não poderá seguir-te.” “(...) 
Por outro lado, os Espíritas verão seu número 
aumentar em razão dessa espécie de perse-
guição, sobretudo vendo os padres acusarem 
de obra absolutamente demoníaca uma dou-
trina cuja moralidade brilhará como um raio 
de sol, pela publicação mesma do teu livro, e 
daqueles que se seguirão. (...)”

Na sequência da resposta, encontramos o anún-
cio da proposta da obra em tirar o véu dos ensina-
mentos de Jesus: “Eis que se aproxima a hora em que 
te será necessário declarar abertamente o Espiritismo 
tal como ele é, e mostrar a todos onde se encontra a 
verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo; aproxima-se 
a hora em que, à face do céu e da Terra, deverás pro-
clamar o Espiritismo como a única tradição realmen-
te cristã, a única instituição verdadeiramente divina 
e humana”. 

Após a beleza da resposta, que coloca a obra no 
altar do bom senso, ele traça o perfil que fez com que 
Allan Kardec fosse o eleito para a tarefa: “Escolhendo-
-te, os Espíritos sabiam da solidez das tuas convicções, 
e que a tua fé, como um muro de aço, resistiria a todos 
os ataques”.

E o perfil do Codificador segue sendo desenha-
do pelo Espírito comunicante: “(...) eis que a hora das 
dificuldades chegou. Sim, caro Mestre, a grande bata-
lha se prepara; o fanatismo e a intolerância, sustenta-
dos pelo êxito de tua propaganda, vão atacar-te, e aos 
teus, com armas envenenadas. (Kardec é chamado de 
mestre pelo Espírito, lembrando que a única autorida-
de respeitada por eles é a moral). E finalizando a res-
posta, a conclusão destaca os cuidados de Jesus com 
Allan Kardec: “Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé 
em ti, como tens fé em nós, e porque tua fé é daquelas 
que transportam montanhas e fazem caminhar sobre 
as águas. Coragem, pois, e que tua obra se complete. 
Conta conosco, e conta sobretudo com a grande alma 
do Mestre de todos nós, que te protege de uma ma-
neira muito particular”.
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8 a re e n c a r n a ç ã o  446

Desde esse início, O Evangelho Segundo o Espiritismo segue cumprindo 
seu papel de esclarecimento e libertação, mesmo que ainda o possamos con-
siderar um desconhecido, pois que muitos creem que sua simples leitura seja 
suficiente para absorver-lhe a profundidade e a plenitude.

Convenhamos que uma obra que nasce destinada a fornecer as dire-
trizes para a edificação da alma humana, e consequentemente promover o 
adiantamento do mundo, possui verdades que se revelam na medida em que 
crescemos em espírito, moralidade e intelectualidade.

Diferente de uma obra que pode ser lida simplesmente, O Evangelho 
Segundo o Espiritismo deve caminhar ao lado do Espírita, corrigindo sua con-
duta e iluminando sua vida, independente dos outros livros ele esteja lendo...

Uma verdade
acima da verdade

É difícil calcular um método didático para fazer com que uma verdade 
possa atender as necessidades de várias gerações e as variadas capacidades 
de entendimento.

Assim é o Evangelho estruturado por Allan Kardec, e que reflete uma 
grande obra, que, em verdade, é dos Espíritos. 

Vemos em seu estudo, além da beleza de seu conteúdo, uma grandiosa 
forma de apresentação, onde os que pouco sabem se confortam vendo o que 
necessitam no texto, os que se dedicaram a estudar as bases da Doutrina Es-
pírita com afinco e vontade, e por isso sabem mais, encontram questões que 
atendem as suas necessidades. Da mesma forma, os que muito sabem do Es-
piritismo (embora que em Mundo de Expiações e Provas, ninguém sabe mui-
to), ou observam os problemas sociais com maior profundidade, absorvem 
respostas e apontamentos com a mesma grandeza de suas dúvidas e anseios. 

Temos relatos que nos chegam, tendo a mediunidade como veículo, de 
que em esferas superiores Espíritos prosseguem a estudar o Evangelho pela 
riqueza de suas informações, que, lembramos, se apresenta na medida em 
que pode entender aquele que se destina a estudá-la.

Quanto mais adquirimos esse entendimento, mais temos que olhar 
com paciência e até caridade para os companheiros que alimentam a ideia 
de que O Evangelho Segundo o Espiritismo estaria ultrapassado. 
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Somente a ignorância diante do que nos é gran-
de demais poderia justificar ideias contrárias a uma 
obra que apenas conhecemos na superficialidade. O 
Evangelho apenas estará superado quando sua apli-
cabilidade for algo praticado por todos os integrantes 
que ele deve orientar.

No entanto, se uma obra possui a finalidade de 
promover transformações morais ao nosso planeta, 
podemos com relativa facilidade, perceber que muito 
ainda falta para que essa reforma se estabeleça, o que 
evidencia que a finalidade da obra está apenas no co-
meço, mesmo com tantos benefícios já apresentados.

Quando lembramos das passagens registradas 
nas antigas escrituras, onde Jesus destacava seus dis-
cípulos ao trabalho de divulgação e implantação da 
Boa Nova, gera-nos a impressão de que eles foram 
privilegiados pela presença do Mestre, propiciando o 
chamado pessoal.

No entanto, por meio do Evangelho, Jesus pros-
segue a convocar as almas despertas para o mesmo 
trabalho. Assim como no passado Sua voz ecoava nos 
corações dos que estavam prontos para segui-lo, hoje 
o Evangelho é a sempre atual voz de Jesus.

Fe d e r a ç ã o es p í r i ta d o ri o Gr a n d e d o su l 9
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10 a re e n c a r n a ç ã o  446

No capítulo: “Muitos os chamados, poucos os 
escolhidos”, item 12, lemos: “Quem quer que conheça 
os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente 
culpado (...)”, desta forma, o contato com as diretrizes 
apresentadas no Evangelho deve provocar profundas 
transformações comportamentais, não permitindo 
que o homem siga sendo o mesmo.

Assim, Jesus chamou e prossegue chamando a 
muitos, e escolhendo os que apresentam maiores dis-
ponibilidades em servir e, servindo, promovem em si 
mesmos as modificações necessárias em sua estrutura 
moral.

Como vemos, O Evangelho Segundo o Espiritismo 
é o caminho mais seguro para as aquisições da alma, 
e sua observação cuidadosa, uma necessidade cons-
tante.

Crer em uma vida feliz, sem a substituição dos 
valores medíocres e marcados pela inferioridade, é ilu-
são.

O Evangelho é uma obra de primeira grandeza e 
que aguarda, pacientemente, que o homem desperte 
para a necessidade de sua aplicação. Seu conteúdo é 
de origem divina e que ofusca os olhos que apenas 
concebem a materialidade.

Tudo o que acontece a nossa volta tem como gê-
nese a condição de adiantamento ou não do Espírito, 
que, caminhando pela imortalidade, armazena experi-
ências e aprende sempre, depurando-se e tendo como 
norte a perfeição relativa.

Com Jesus na condição de Governador do plane-
ta, o Evangelho é o manual de conduta, que orienta a 
criatura humana sobre as regras, as leis e, acima de 
tudo, sobre sua destinação.

Sem o Evangelho, nos faltaria a segurança com 
relação à estrutura da vida e, sem a capacidade de 
entender, nem sequer poderíamos viver. Seríamos im-
pulsionados a uma vida fútil e a uma reencarnação 
quase estéril.

Na expressão de Jesus “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida”, somos forçados a entender que o 
Evangelho traduz passo a passo esse caminho, essa 
verdade, e que nos leva para a vida.

Hoje existem muitas obras Espíritas que au-
xiliam a caminhada do homem, porém, todas elas 
nasceram das verdades trazidas anteriormente pelo 
Evangelho, cujas ideias estão popularizadas de várias 
formas, aguardando que o homem lhe reconheça a 
grandeza e se felicite em aplicá-las.

Lembramos ainda que o Evangelho traça o perfil 
de Jesus, nele estão contidos as ideias, o comporta-
mento e o caráter do Mestre. Estudar o Evangelho é 
aproximar-se do Cristo e reconhecê-lo com o próprio 
coração.

Nesta data, em que levantamos homenagem aos 
150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, deseja-
mos que nossa adesão ao bem seja a manifestação de 
nossa gratidão, pois essa obra é prova da confiança de 
Jesus no futuro do homem.
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O Sesquicentenário de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo assinala de forma 
marcante os eventos do ano de 2014. Em 
eventos variados a efeméride já vem sendo 
comemorada em vários estados, obviamen-
te com o estímulo à leitura, ao estudo e à 
difusão da Codificação Espírita.

O ponto alto é o 4º Congresso Espírita 
Brasileiro, de maneira inédita realizado si-
multaneamente em cidades das quatro re-
giões do País, e tendo como tema central “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo: 150 anos 
de esclarecimento e consolação”. A FEB Edi-
tora está lançando alguns títulos alusivos à 
importante Obra Básica de Kardec. 

Antônio Cesar Perri de Carvalho
Presidente da Federação Espírita Brasileira e 1º Secretário do Conselho Espírita Internacional

Evangelho

e

simplicidade
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O curso sobre O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
implantado na FEB há mais de dois anos, tem susci-
tado interesse não apenas dos participantes, mas de 
várias localidades do País. O NEPE – Núcleo de Estudo 
e Pesquisa do Evangelho da FEB tem estimulado estu-
dos e já foram constituídos Núcleos similares em duas 
Federativas Estaduais.

Mas uma característica deve marcar todas as 
formas de difusão do Evangelho à luz do Espiritismo: 
a simplicidade!

Se historicamente esse é um fato inconteste, a 
simples observação mais ampla dos frequentadores 
dos Centros Espíritas e alguns dados estatísticos so-
bre o perfil dos espíritas, apontam para a realidade 
de que, usualmente, a frequência às reuniões espíritas 
está concentrada em pessoas da faixa social média e, 
em algumas regiões, com ligeira tendência para pata-
mares superiores. Ou seja, os integrantes das faixas 
sociais menos dotadas geralmente comparecem mais 
como assistidos e, proporcionalmente, são menos re-
presentativos até como espíritas declarados.

É chegado o momento de avaliarmos as causas 
que levam a esse cenário. Quais as razões pelas quais 
o Espiritismo não tem sido efetivamente difundido 
e/ou não se comunica mais facilmente entre os mais 
simples? Por que há poucos ou inexistem Centros Es-
píritas nos bairros mais periféricos? Sugerimos que 
sejam analisadas a adequação e a compatibilidade dos 
Centros Espíritas para com o atendimento da Diretriz 
1 do “Plano de Trabalho para o Movimento Espírita 
Brasileiro (2013-2017)”, onde há a recomendação: “Di-
fundir a Doutrina Espírita, pelo seu estudo, pela sua 
divulgação e pela sua prática, colocando-a ao alcan-
ce e a serviço de todas as pessoas, indistintamente, 
independentemente de sua condição social, cultural, 
econômica ou de sua faixa etária”.1

A base da pirâmide populacional de nosso país 
é simples e não teve ou não tem acesso à cultura em 
geral. Para tanto, sem floreios de intelectualismo, o 
grande trabalho é se comunicar com a maioria dos 
simpatizantes que chegam aos centros espíritas, inte-
ressados em uma mensagem libertadora, que fale ao 
coração e de paz.

Se há companheiros em 
condições de pesquisar e de 
aprofundar no estudo do Evan-
gelho e há eventos que estimu-
lam a ação de multiplicadores, 
a grande maioria dos centros 
espíritas tem como público-alvo 
pessoas carentes de acolhimen-
to, consolo, orientação e esclare-
cimento! 

Ponderamos também que, para esclarecimentos 
evangélicos à luz do Espiritismo direcionados a pesso-
as simples, livros com lições ensinadas pelo Mestre – 
no estilo de Jesus no Lar2 – são oportunos para o enten-
dimento da mensagem cristã. As parábolas – ensino 
adotado pelo Cristo – representam um potencial forte 
para os esclarecimentos de ordem moral e espiritual.

Sem qualquer ideia de proselitismo, entende-
mos que o acolhimento dos simples no ambiente das 
reuniões espíritas é tarefa de primordial importância 
nos tempos que vivemos. Lembramos que o Espiritis-
mo está no momento preciso para cumprir seu papel – 
de consolo, apoio, esclarecimento e contribuição para 
a libertação espiritual –, notadamente na etapa da 
grande transição que já vivemos: “[...] o Consolador, 
que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu 
nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar 
tudo o que vos tenho dito”.3
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Há espaço para estudiosos e para a ampla ação 
de difusão da mensagem do “Guia e Modelo da Huma-
nidade”.

O próprio Codificador destaca na Introdução da 
obra citada: “É, finalmente e acima de tudo, o roteiro 
infalível para a felicidade vindoura, o levantamento 
de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura”, 
e ainda comenta que “essa parte é a que será objeto 
exclusivo desta obra”.4

Motivados pelo tema central do Congresso Bra-
sileiro que destaca a obra de Kardec que focaliza o en-
sino moral, trabalhemos pelo esclarecimento e a con-
solação fundamentados no Evangelho de Jesus à luz 
do Espiritismo!

Referências

1) Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Bra-
sileiro (2013-2017). Portal da FEB: http://www.feb-
net.org.br/wp-content/uploads/2012/11/Plano-de-
-Trabalho.pdf; acesso em 20/2/2014. 

2) XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Neio Lú-
cio. Jesus no Lar. Brasília: FEB, 2013. 

3) João, 14:26.

4) KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 
Cap. Introdução. Brasília: FEB. (Falta o ano de edi-
ção.)
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Somente a obra da evolução – hoje completa-
mente esquadrinhada pelo Espiritismo, da Codificação 
elaborada por Allan Kardec até os documentos revela-
dores e seguros intermediados por Chico Xavier – res-
ponde pela capacitação intelecto-moral dos seres que 
habitam a Terra, para que, dotados de instrumentos 
de racionalidade e sentimento, pudessem compreen-
der em profundidade as balizas espirituais contidas 
nas lições de Jesus, em seu Evangelho de sabedoria 
cósmica e amor santificado.

A reencarnação é o “instituto universal” da Jus-
tiça, operando, sob a Lei de Causa e Efeito, o progres-
so das almas que, de condição a condição, de prova a 
prova, alcançam o supremo desenvolvimento de suas 
potências interiores, para efetiva integração ao Uni-
verso criado por Deus.

A chegada de Jesus Cristo ao mundo obedeceu 
à harmonia dos ciclos preparatórios da mentalidade 
humana e constituiu o “selo” da “maioridade” em ter-
mos de responsabilidade diante da vida e do porvir, 
pois os aspectos morais de seus ensinos implementa-
riam uma “nova ordem de trabalhos e realizações”, ao 
terreno consciencial das criaturas em evolução.

O Espírito Emmanuel assinala que aquela 
“maioridade espiritual implicava (...) agravo de respon-
sabilidade e deveres para a solução de grandes problemas 
educativos do coração”.1

Se a Revelação de Moisés expressava o alicerce, 
Jesus ergueria o edifício da Fraternidade Humana, a 
caminho da angelitude em Deus, quando todas as po-
tências do Espírito se revelariam plenas de possibili-
dades para gestão da vida universal, em regime inter-
dependente ou de solidariedade.

Wagner Gomes da Paixão
Médium e expositor espírita mineiro, é membro do Núcleo de

Estudos e Pesquisas do Evangelho da Federação Espírita Brasileira.

Evangelho: caminho, 
verdade e vida
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Todas as lutas de superação espiritual 
encontrariam balizamento nos exemplos do 
Excelso Enviado, como caminho “salvador” 
a todos os que, em peleja, defrontassem as 
próprias limitações, consoante advertência 
do próprio Cristo na singela Casa de Betâ-
nia, entre Lázaro e suas irmãs: “os pobres, 
sempre os tendes convosco...”.2

A Missão de Jesus não seria compreen-
dida de pronto, a não ser por diminuto gru-
po de almas, mais dotado de discernimento 
e nobres aspirações. Salienta-se a multipli-
cação gradativa dos que aderiram de cora-
ção aos seus apelos sábios e amorosos: os 
doze discípulos, os quinhentos da Galileia, 
integrantes da Humanidade em sua história 
até nossos dias...

A obra de nossa inserção espiritu-
al no Divino pede “saturação” dos desejos 
e ambições pessoais em relação aos meios 
“materiais e transitórios” do mundo em que 
vivemos: 

“Tenho-vos dito isto, para que em 
mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, 
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.”3

Todo o cipoal de desejos e realizações 
no campo terreno, da matéria mais densa, 
representa fecundo exercício interior do 
ser para que alcance justa compreensão da 
Vida. As vicissitudes aprimoram-lhe as fa-
culdades e a resultante é sempre a experiên-
cia que galvaniza certezas – fundamentos 
da fé que transcende nossa estrutura frágil 
e mutante de personalidades transitórias.

Como se trata de obra evolutiva, Pro-
vidências Superiores pavimentariam a con-
tinuidade desse processo eminentemente 
educativo, daí o Mestre proclamar entre os 
seus primeiros seguidores: 

Referências:

1. XAVIER, F. Cândido. A Caminho da Luz. Pelo Espírito Em-
manuel. 38. Ed. FEB. 2013. Cap. 15. A Manjedoura.

2. João, 12:8

3. João, 16:33

4. João, 14:26

5. KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Prefá-
cio, 124ª ed. FEB. (Falta o ano de edição.)

6. Idem, Introdução, I – Objetivo desta Obra.

“Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai en-
viará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos 
fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito”.4

Assim, o Espírito de Verdade, encarregado de anunciar 
os novos tempos da Regeneração para o mundo e resgatar 
os Tesouros do Cristo desviados pelo interesse político dos 
homens de seu roteiro de simplicidade e pureza, anuncia no 
Prefácio da obra que comemora o seu sesquicentenário de 
publicação neste ano – O Evangelho Segundo o Espiritismo:

“Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos 
em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu ver-
dadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgu-
lhosos e glorificar os justos”.5

O futuro nos acena pela obra dos que já empreende-
ram sua evolução no Planeta e alcançaram posições destaca-
das na Vida Espiritual indene das paixões e dos vícios. Seus 
ensinos remontam à mais pura e mais santa moral já recebi-
da pela família humana: os ensinamentos de Jesus. 

Eis que os Evangelhos, resgatados em espírito e ver-
dade pelo Espiritismo que nos fornece a “chave que nos fa-
culta apreender o seu verdadeiro sentido”6, sem os erros e 
as interpolações tendenciosas dos homens, é o Caminho da 
redenção, a Verdade divina e inalterável e a Vida abundante 
no seio do Criador e Pai.
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Rogério Coelho
Escritor, expositor e articulista espírita de Muriaé/MG

Evangelho, Espiritismo
& Evolução:

A alegria do bem praticado
é o alicerce do Céu

“O Evangelho de Jesus está para a nossa evolução espiritual as-
sim como o Sol está para a sustentação de nossa vida física.”

Francisco C. Xavier
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O Livro dos Espíritos, que é a “espinha dorsal” do Espiritismo, 
é composto de 1.019 perguntas feitas por Allan Kardec aos Espíritos 
Superiores.

Esse livro veio a lume no dia 18/4/1857. Esta é, portanto, a 
data do advento do “Consolador” prometido por Jesus há dois mi-
lênios (João, 14:16), vez que a Doutrina Espírita encaixa-se perfeita-
mente no perfil desenhado pelo Mestre: faz-nos recordar o que Ele 
ensinou e ensina todas as coisas que a Seu tempo não puderam ser 
reveladas. (João, 14:26 e 16:12).

O Livro dos Espíritos explica-nos com uma lógica contundente 
e insofismável a nossa origem, o que estamos fazendo aqui e para 
onde vamos, bem como mostra a perfeita equanimidade das Leis 
de Deus que esparzem a Justiça Divina – distributiva –, dando “a 
cada um segundo as suas obras” (Mateus, 16:27).

O Livro dos Espíritos está dividido em quatro partes, que, por 
sua vez, deram origem a outros quatro livros: A Gênese, O Livro dos 
Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno.

A Gênese – Disserta sobre o início do mundo, 
mostra o verdadeiro caráter da Revelação Espírita, afir-
mando de maneira clara e objetiva que o Espiritismo 
traz Jesus de volta em Espírito e Verdade.

O Livro dos Médiuns – Desvela o Mundo Espiritual 
(de onde viemos e para onde voltaremos) bem como 
ensina as técnicas de comunicabilidade entre os dois 
planos da Vida: A Terra e o Mundo Espírita.

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Esmiúça as 
Leis Morais, explicando o Evangelho de Jesus em es-
sência, sem os prejuízos da “letra que mata”, realçan-
do, portanto, “o Espírito que vivifica”. Alija, impiedo-
samente, as interpolações ali contidas que visaram os 
interesses subalternos dos ecônomos infiéis da Idade 
Média e que, até hoje, prejudicam muitas criaturas, 
ocultando-lhes ou desfigurando-lhes as Verdades re-
veladas pelo Cristo, entre elas a insofismável realidade 
da Reencarnação.

O Céu e o Inferno – fala das esperanças e conso-
lações futuras, mostrando os mecanismos da Justiça 
Divina e os testemunhos de Espíritos das mais varia-
das classes e condições evolutivas sobre o que lhes 
aconteceu após a morte.
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Esses cinco livros são as obras básicas do 
Espiritismo, que possui três aspectos distintos: 
Filosofia, Ciência e Religião. Parafraseando Paulo, 
podemos afirmar: esses aspectos permanecem, 
porém, dos três, “o mais excelente é o aspecto reli-
gioso”, porque “religa” as criaturas a Deus. E esse 
aspecto está profunda e amplamente estudado no 
livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, que está 
completando 150 anos neste 2014.

Na questão nº 625 de O Livro dos Espíritos, 
os Benfeitores Espirituais informam que o nosso 
“Modelo e Guia Mais Perfeito” é Jesus.

Perfeitamente sintonizado com Jesus e 
Kardec, Chico Xavier declarou:

“Respeito os estudos sobre o Apocalipse, 
mas não tenho largueza de pensamento para in-
terpretá-lo como o fazem e situam determinados 
técnicos. Mas, acima do próprio Apocalipse, eu 
creio na Bondade Eterna do Criador, que nos in-
suflou de vida Imortal. Então, acima de todos os 
Apocalipses, eu creio em Deus e na Imortalidade 
da Alma, e essas duas realidades preponderarão 
em qualquer tempo. Dentro da visão espírita, Céu, 
Inferno e Purgatório começam dentro de nós mes-
mos. A alegria do bem praticado é o alicerce do 
Céu. A má intenção já é um piso para o purgatório 
e o mal devidamente efetuado, positivado, já é o 
remorso que é o princípio do inferno.

“Aprendi desde muito cedo a venerar Nosso 
Senhor Jesus Cristo, na fé que minha mãe me trans-
mitiu desde os dois anos de idade. Um dia, tendo 
perguntado a ela como orientar minhas preces, 
minha mãe ensinou-me a considerar Jesus como 
Nosso Senhor e Mestre. Nas rodopias do tempo, eu 
fui compreendendo que Jesus é realmente o Guia 
Espiritual da Humanidade, perante Deus, a quem 
nós chamamos, segundo o ensinamento d’Ele 
mesmo, de Pai Nosso que está nos Céus.

“Tenho aprendido com os Benfeitores 
Espirituais que ‘a paz é doação que podemos ofe-
recer aos outros sem tê-la para nós mesmos’. Isto 

é, será sempre importante renunciar, de boa von-
tade, as vantagens que nos favoreceriam, em fa-
vor daqueles que nos cercam. Em razão disso, se-
ríamos todos nós os artífices da paz, começando 
a garanti-la por dentro de nossas próprias casas e 
dos grupos sociais a que pertençamos.

“Precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ci-
úme, a discórdia de nós mesmos, para que possa-
mos chegar a uma solução em matéria de paz, de 
modo a sentirmos que ‘os tempos são chegados’ 
para a felicidade humana.

“Creio que a importância do Evangelho de 
Jesus em nossa evolução espiritual é semelhan-
te à importância do Sol na sustentação de nossa 
vida física”.

Fe d e r a ç ã o es p í r i ta d o ri o Gr a n d e d o su l
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Obras póstumas – Livro extraordinário, em nada di-
minui o seu valor o fato de não fazer parte do pentateuco 
kardequiano. Embora não seja um livro básico, foi totalmen-
te escrito por Kardec e lançado a lume mais de vinte anos 
depois de seu decesso corporal. São anotações importantes 
deixadas pelo Codificador, devidamente enfeixadas neste li-
vro. Ali podemos observar que o Espiritismo, com efeito, nos 
mostra o porvir sob um novo aspecto mais ao nosso alcance, 
fazendo-nos compreender que a felicidade está mais perto de 
nós, está ao nosso lado. Revela a incessante interdependên-
cia do mundo espiritual com o mundo corporal, que se aco-
tovelam mutuamente, e que existe incessante solidariedade 
entre todos os mundos do Universo, enfim, entre o Céu e a 
Terra. Com sua leitura compreendemos que a felicidade imar-
cescível consiste no mútuo amor de todas as criaturas que 
lograram atingir o ápice do aperfeiçoamento, felicidade essa 
dinamizada pela constante atividade no Bem com Jesus, cujo 
fanal é instruir e conduzir àquela mesma perfeição todos os 
Espíritos que ainda se encontram nos patamares menos ele-
vados da escala evolutiva. Ensina que o inferno está no co-
ração do culpado que encontra o castigo nos seus próprios 
remorsos, mas com a consoladora certeza de que tal situação 
não é eterna, durando tão somente o tempo que durarem os 
equívocos e suas devidas reparações, abrindo assim o cami-
nho da esperança, sublime consolo dos desgraçados.

Evangelho, Espiritismo, Evolução, tal a equação da vida 
sem incógnita possível. 

20 a re e n c a r n a ç ã o  446
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Sérgio Luis da Silva Lopes
Presidente da Associação Médico-Espírita de Pelotas (AME-Pelotas)

O Código
do Monte
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O Sermão da Montanha é a passagem na 
qual Jesus revela Suas Bem-Aventuranças. É o có-
digo moral da humanidade.

Em nossa obra que leva o nome de O Código 
do Monte, editada pela Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul, procuramos explorar alguns as-
pectos psicológicos e espirituais das virtudes que 
o Cristo revela em Sua inesquecível mensagem 
do Sermão da Montanha.

Da primeira à última das Bem-Aventuran-
ças, um roteiro evolutivo a ser percorrido. Todas 
as principais virtudes, necessárias à plenitude do 
homem, apresentadas de forma poética e meta-
fórica.

Desenvolver virtudes é como subir uma 
montanha. À medida que subimos, vamos enxer-
gando a paisagem com mais amplitude, todavia 
a escalada se dá mediante esforços. Subir sempre 
é mais difícil que descer e, na lição do monte, Je-
sus estabelece um caminho a ser perseguido que 
pode elevar a condição humana de níveis primiti-
vos para outros moralmente mais elevados.

Podemos fazer muitas leituras do Sermão 
da Montanha. A análise que fizemos no “Códi-
go do Monte” diz respeito ao caráter progressivo 
das virtudes de cada Bem-Aventurança. Em nos-
sa leitura há um interessante roteiro psicológico 
que serve à nossa evolução moral.

Nas oito Bem-Aventuranças encontramos 
resumidos oito passos da caminhada evolutiva 
do espírito rumo à sua plenitude. Obviamente 
que esse roteiro não obedece a uma sequência 
linear. O desenvolvimento das virtudes dá-se em 
rede, de forma dinâmica: à medida que melho-
ramos em determinados aspectos morais, avan-
çamos em outros. Por exemplo, para perdoar é 
preciso humildade, resignação, caridade e amor. 
O orgulhoso não perdoa, assim como o egoísta 
não é capaz de ser solidário.

Destacamos, pois, oito virtudes principais 
no estudo de cada Bem-Aventurança. A tradução 
bíblica do Novo Testamento que utilizamos em 
nosso livro é a do Dr. Haroldo Dutra Dias.

 Conforme encontramos no Evangelho de 
Mateus:1  Mt 5:3-11

5:3 Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos Céus! – HUMILDADE

5:4 Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados! – RESIGNAÇÃO

5:5 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra! – MANSUETUDE

5:6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados! – FÉ

5:7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia! – PERDÃO 

5:8 Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus! – ESPONTANEIDADE, LIMPEZA DE CORAÇÃO

5:9 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus! – ALTRUÍSMO

5:10 Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos céus! – CARIDADE

Cada uma das virtudes interliga-se na escalada de esforços de nossa ascensão espiritual. 
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As  Virtudes
Mas, o que é virtude? 

Em Torres Pastorino, encontramos: VIRTUDE = do latim VIRTUS, que, por 
sua vez, deriva de VIR (homem, varão, o elemento forte). E VIR é proveniente de VIS, 
a “força”, que também dá viril, violência etc. Então, “virtude é a qualidade de quem 
tem força”, sobretudo moral.2

Sob esse conceito, virtude não é a qualidade de quem já é bom, mas de 
quem está se esforçando para ser bom. Não diz respeito ao indivíduo que já 
chegou ao objetivo, mas de quem está no caminho. Portanto, serve para todos 
nós.

Em Aristóteles pode-se encontrar em virtude a ideia de uma disposição 
adquirida de fazer o bem. 

Nenhuma virtude é natural; logo, é preciso tornar-se virtuoso. É praticando 
as ações justas que nos tornamos justos, praticando as ações moderadas que nos 
tornamos moderados e praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos.3

Aprende-se a caminhar, caminhando. 

Esse conceito está bem de acordo com a definição de Espírita, conforme 
Allan Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo:

Reconhece-se o verdadeiro Espírita por sua transformação moral e pelos esfor-
ços que faz para dominar suas más tendências.4 

Desenvolver virtudes é como escalar uma montanha, desde a base até o 
topo. Há um caminho de ascensão através do esforço. Como toda a subida, ela 
é árdua e cheia de sacrifícios. Só tem valor o que conquistamos com trabalho e 
persistência.

Os  chacras  ou  centros  de  força
Em nosso estudo, encontramos uma curiosa “coincidência”. Percebemos 

uma relação das Bem-Aventuranças com os chacras, que nos pareceu peculiar 
por apresentar uma ordem de ascendência conjunta entre as Bem-Aventuran-
ças e a classificação dos centros vitais ou chacras.

Inúmeros autores têm descrito os discos de energia chamados chacras 
ou centros de força, considerando as mais diversas classificações. Alguns os 
descrevem em número de sete como os principais. Outros, oito.

Para fins didáticos do nosso estudo estabelecemos a classificação de oito 
chacras principais. Chacra básico ou de raiz, chacra umbilical, sacro ou genési-
co, chacra esplênico, chacra gástrico ou solar, chacra cardíaco, chacra laríngeo, 
chacra frontal ou cerebral e chacra coronário.

Resumidamente podemos assim classificar:
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1. beM-aventurados os pobres eM espírito, porque 
deles é o reino dos Céus!

Virtude – Humildade

Chacra básico ou da raiz

Humildade tem origem em húmus, do latim 
humu: terra; humo.5 Por isso, humilde é a pessoa que 
possui a lucidez de sua natureza mais básica, a que 
nasce da terra. Com certeza, não é uma coincidência 
que a primeira virtude seja a humildade e que o pri-
meiro chacra seja o básico ou de raiz, que tem por fun-
ção fundamental nos conectar com o húmus, ou seja, 
com a terra. Como já vimos, húmus está na etimologia 
da palavra humildade e significa terra.

2. beM-aventurados os aflitos, porque eles serão 
Consolados.

Virtude – Resignação

Chacra umbilical, sacro ou genésico

O segundo chacra é responsável pela alimenta-
ção energética do organismo. A sexualidade está dire-
tamente ligada a esse centro de força, de tal modo que 
perturbações nessa esfera alteram diretamente esse 
plexo essencial. Esse centro de força também está as-
sociado ao aspecto emocional dos seres humanos6 e, por-
tanto, às suas aflições. 

3. beM-aventurados os Mansos, porque eles herda-
rão a terra!

Virtude – Mansuetude

Chacra esplênico

Esse chacra não é descrito ou considerado por 
alguns autores. No entanto, é mencionado por André 
Luiz e Leadbeater, que considera que esse chacra está 
situado no baço, e sua função é especializar, subdividir e 
difundir a vitalidade dimanante do Sol.7 

Relacionamos a mansuetude a esse terceiro ní-
vel, essencial também para o equilíbrio energético e à 
absorção das energias vitais da natureza. O indivíduo 
apaziguado ou manso é aquele que vitaliza em pleni-
tude seus corpos sutis e se harmoniza com o ambiente 
natural em torno.

4. beM-aventurados os que têM foMe e sede de Jus-
tiça, porque eles serão saCiados!

Virtude – Fé

Chacra gástrico

O estômago é o órgão que recebe os alimentos, 
mas aqui estamos estudando a fome e sede espiritu-
ais. 

A dor emocional convida o indivíduo a avançar 
para além de si mesmo. Normalmente, é quando se 
encontra em angústia extrema que o indivíduo abre-
-se para a transcendência. É a nascente da fé pela 
“fome e sede de espiritualidade”.

5. beM-aventurados os MiseriCordiosos, porque 
eles reCeberão MiseriCórdia!

Virtude – Perdão

Chacra cardíaco

Misericórdia vem de miséria + córdia (= cora-
ção), portanto é a comiseração pela miséria do cora-
ção alheio. Diz respeito a todos os sentimentos que 
levam ao perdão, como piedade e compaixão.

Com certeza, não é coincidência também que o 
chacra relacionado a essa etapa no crescimento das 
virtudes seja o cardíaco, ou do coração.

6. beM-aventurados os liMpos de Coração, porque 
eles verão a deus!

Virtude – Espontaneidade, Limpeza de Senti-
mentos

Chacra laríngeo

Esse chacra está relacionado especialmente à 
nossa capacidade de comunicação espontânea e, por-
tanto, à virtude da espontaneidade e limpeza de sen-
timentos.
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7. beM-aventurados os paCifiCadores, porque eles 
serão ChaMados filhos de deus!

Virtude – Altruísmo

Chacra frontal ou cerebral

Também conhecido como “o terceiro olho” na 
sabedoria oriental, esse é o chacra que se liga estreita-
mente aos níveis superiores do pensamento e à intui-
ção. Também nessa bem-aventurança encontramos a 
correspondência do ensinamento de Jesus relativo às 
virtudes do pacificador, uma vez que os pensamentos 
e a indução mental mais sofisticados acontecem nesse 
nível.

8. beM-aventurados os perseguidos por Causa da 
Justiça, porque deles é o reino dos Céus!

Virtude – Caridade

Chacra coronário

O centro da coroa... está associado à conexão da 
pessoa com sua espiritualidade e à integração de todo o 
seu ser, físico, emocional, mental e espiritual.8

A glândula pineal está relacionada intimamente 
ao chacra coronário. E assim como ela é a glândula da 
vida mental, conforme André Luiz, tendo ascendência 
sobre as demais glândulas, e também a caridade como 
virtude maior exerce papel diretivo sobre a vida emo-
cional. O contato com a espiritualidade superior, que o 
exercício da caridade propicia, faculta um impacto de 
equilíbrio sobre as emoções, como que alinhando esse 
campo para o pleno exercício das demais virtudes.

O  código  moral  da  humanidade
Em nosso estudo, apreciamos uma maneira de olhar o Sermão da Montanha. Vale dizer 

que o Sermão do Monte abrange bem mais do que “As Bem-Aventuranças”, sendo um capí-
tulo mais amplo, com outros ensinamentos do Mestre. Também sabemos que Sua mensagem 
não comporta uma interpretação unívoca, e nossa análise pretendeu apenas oferecer mais 
um olhar possível para o entendimento desta passagem evangélica.

Acreditamos que estamos diante do código moral da humanidade, o mais completo de 
todos os tempos. Cabe a nós desvendá-lo nos dias de hoje e aplicá-lo no lugar onde certa-
mente o Mestre pretendeu que ele fosse aplicado, dentro de nós.
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Na casa de meu Pai há 
muitas moradas. Se não 
fosse assim, não teria 
dito que vou preparar 
um lugar para vós. E 
se eu for e preparar 
um lugar para vós, ve-
nho novamente, e vos 
tomarei para mim mes-
mo, a fim de que, onde 
eu estiver, vós estejais 
também. 

João, 14:2,3.¹

Muitas moradas
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O ensinamento do Mestre, contido no Evangelho 
de João, faz parte do discurso de despedida, na última 
ceia, e é o que se chama de grande legado de Jesus a 
seus discípulos, fazendo desse momento a apoteose 
do seu magistério e enunciando uma das verdades in-
seridas na Lei Divina e, por via de consequência, um 
dos princípios da Doutrina Espírita: a pluralidade dos 
mundos habitados.

Jesus reafirma, como recurso consolador aos que 
ficariam privados da sua presença amada, a doutrina 
que, no dizer de Camille Flamarion, está contida na 
história da humanidade porque “(...) Todos os povos, 
em particular os hindus, os chineses e os árabes, con-
servaram até nossos dias tradições teogônicas onde se 
reconhece, entre os dogmas antigos, o da pluralidade 
das habitações humanas nos mundos que rebrilham 
acima de nossas cabeças”.2

Os benfeitores da Humanidade, no Capítulo II de 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, vêm ampliar a com-
preensão desta máxima, ensinando que 

A casa do Pai é o Universo. As diferentes 
moradas são os mundos que circulam no 
espaço infinito e oferecem, aos Espíritos 
que neles encarnam, moradas correspon-
dentes ao adiantamento dos mesmos Es-
píritos. Dizem, ainda, que, independente 
da diversidade dos mundos, essas pala-
vras de Jesus também podem referir-se ao 
estado venturoso ou desgraçado do Espíri-
to na erraticidade. Conforme se ache este 
mais ou menos depurado e desprendido 
dos laços materiais, variarão ao infinito 
o meio em que ele se encontre, o aspecto 
das coisas, as sensações que experimente, 
as percepções que tenha.³

A morada energética
do Espírito – A psicosfera

Podemos também fazer outra reflexão em torno 
desse magistral ensinamento. Considerando o propó-
sito existencial da criatura que é a de ser cocriadora, 
colaborando com a Divindade na edificação do Reino 
dos Céus, as moradas do Pai podem ser compreendi-
das como as nossas psicosferas, a ambiência espiritual 
que nutrimos através dos nossos pensamentos, senti-
mentos e ações.

Essa linha de pensamento é trazida na obra Luz 
Imperecível, editada pela União Espírita Mineira, coor-
denada por Honório Onofre de Abreu no estudo intitu-
lado “Moradas”, que transcrevo a seguir:

As moradas podem também ser represen-
tadas por planos, que se expressam por 
vibrações e não propriamente por lugar.

Assim sendo, consoante o estado ou a pro-
víncia mental em que situamos as ações 
e as aspirações interiores, é que moldare-
mos o ambiente ou a “morada” evolutiva 
a que nos ligaremos no plano exterior. (4)

Sob este prisma a “Casa do Pai” é o íntimo 
de cada qual, e as “moradas”, os estados 
de alma que alimentamos, consoante os 
nossos desejos e aspirações pessoais.²

Sabemos que tudo e todos formam uma grande 
cadeia de relações no Universo e que nos influencia-
mos, reciprocamente, produzindo efeitos e suscitando 
reações a partir dos mínimos movimentos vibratórios 
a que damos causa.

Mergulhados na teia da vida, somos ao mesmo 
tempo causa e efeito das nossas vivências e exteriori-
zamos o que André Luiz denomina de halo energético, 
na obra Evolução em Dois Mundos, e que é o reflexo de 
nós mesmos.
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Assim, a Aura Humana ou Fotosfera psíquica é 

(...) portanto, a nossa plataforma onipresente 
em toda comunicação com as rotas alheias, 
antecâmara do Espírito, em todas as nossas 
atividades de intercâmbio com a vida que 
nos rodeia, através da qual somos vistos e 
examinados pelas Inteligências Superiores, 
sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e 
temidos e hostilizados ou amados e auxilia-
dos pelos irmãos que caminham em posição 
inferior à nossa. (5)

Plataforma onipresente
em toda comunicação
com as rotas alheias

Podemos inferir dessa afirmação que a aura ex-
pressa o nosso programa vivencial, a base, o susten-
táculo das nossas ações e que se apresentam ao nosso 
semelhante, repassando-lhe percepções, sensações, sen-
timentos, despertando emoções, captando simpatia ou 
gerando rejeição, dependendo dos elementos que a com-
põem.

Essa permuta incessante leva cada ser a construir, 
como diz André Luiz, o ninho ideal, núcleos de progresso 
ou de degradação, nichos de sombra ou de luz, de acordo 
com a qualidade das trocas estabelecidas em obediência 
à lei das afinidades vibratórias.

Antecâmara do Espírito,
 em todas as nossas

atividades de
intercâmbio com a vida

que nos rodeia

Esse processo é facilmente identificado na obser-
vação que fazemos dos mais simples aspectos da vida.
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Quando adentramos a um local identificamos, 

de pronto, o impacto da psicosfera de quem ali mora 
ou transita. A sala de visitas de uma casa diz muito 
dos seus habitantes pela limpeza, organização, deco-
ração e outros aspectos. Analisando-a, assim como a 
fachada, o hall de entrada de uma residência, já temos 
uma ideia do que e de quem vamos encontrar no seu 
interior.

O Espírito Imortal plasma, pois, no mundo ma-
terial a expressão da sua vontade, dos seus pensamen-
tos e sentimentos através do corpo físico, conferindo 
aos ambientes onde vive os matizes da sua persona-
lidade.

A atmosfera individual das criaturas denota a 
sua condição evolutiva e por conseguinte caracteriza 
a sua morada interior. Na obra A Gênese vamos ler: 

O pensamento do encarnado atua sobre os 
fluidos espirituais, como o dos desencar-
nados, e se transmite de Espírito a Espí-
rito pelas mesmas vias e, conforme seja 
bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos 
ambientes.

Desde que estes se modificam pela pro-
jeção dos pensamentos do Espírito, seu 
invólucro perispirítico, que é parte cons-
tituinte do seu ser e que recebe de modo 
direto e permanente a impressão de seus 
pensamentos, há de, ainda mais, guardar 
a de suas qualidades boas ou más. Os flui-
dos viciados pelos eflúvios dos maus Espí-
ritos podem depurar-se pelo afastamento 
destes, cujos perispíritos, porém, serão 
sempre os mesmos, enquanto o Espírito 
não se modificar por si próprio. (6)

Esta é a razão pela qual nos sentimos bem ou 
mal, experimentamos tranquilidade ou apreensão, 
queremos ficar perto ou nos afastarmos de determi-
nadas pessoas. São moradas que acolhem ou nos afu-
gentam. São antecâmaras saudáveis ou viciosas, de-
pendendo da psicosfera que exalam.

A associação das mentes de um determinado 
teor saneará ou tornará viciado o ambiente. Nessa 
progressão se dá a caracterização das moradas cole-
tivas, quais sejam os lares, famílias, cidades, países, 
mundos, obedecendo à lei do campo mental como as-
sinala André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade: 
“A lei do campo mental, que rege a moradia energética 

do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja 
onde for no Universo, apenas assimilará as influências 
a que se afeiçoe”.

Recordo de uma situação que testemunhei por 
longo tempo. Ao lado do imponente prédio da Justiça 
Federal, em Porto Alegre, espalhava-se uma favela cha-
mada “Vila Chocolatão”, em alusão ao prédio cor de 
chocolate da Receita Federal, que também fazia divisa 
com a vila. Era uma visão paradoxal. O prédio da Justi-
ça deixava refletir em sua fachada de vidro a imagem 
do Centro de Porto Alegre, com seus prédios históricos 
e edifícios, nos andares superiores, e nos andares infe-
riores espelhava a vila pobre, habitada por papeleiros, 
onde as crianças divertiam-se sobre o lixo amontoado, 
com uma intimidade tal que pareciam percorrer can-
teiros de flores. Em frente à janela da minha sala havia 
um barraco diferente. As tábuas e os papelões, enfim 
eram muito bem arranjados, pintados, com cerca em 
volta e canteiros floridos. A limpeza em torno era algo 
que sobressaía da imundície que grassava no lugar. 
Por muitas vezes íamos até a Vila Chocolatão entregar 
alimentos, roupas, brinquedos e tivemos a oportuni-
dade de conversar com a família que habitava o refe-
rido barraco. Ali havia uma psicosfera diferente. Era a 
atuação do pai daquele clã. Ele era uma morada ener-
gética de um mundo regenerador. Era um ser humano 
afeiçoado a valores que se externavam na aparência 
do seu casebre humilde, em um lugar onde todas as 
condições lhe eram adversas a uma vida organizada.
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Dessa forma, cocriar mundos felizes ou de sofri-
mento é uma escolha que determina o assentimento 
ou não da criatura ao chamado do Mestre Jesus. A pre-
paração do lugar é o cultivo da Sua renovadora men-
sagem no solo da alma de cada um, para caminhar ao 
encontro da sua destinação. 

A construção mental das moradas energéticas 
do Espírito transitam por alguns aspectos, consoan-
te propõe o professor Cícero Marcos Teixeira na obra 
Psicosfera:

“A mente é o espelho da vida em toda a parte.”
Emmanuel

Aquilo que projetamos através dos nossos pensamentos cria e mantém 
a psicosfera individual, plasma imagens e compõe a psicosfera ambiental. Pro-
põem os Imortais, na obra A Gênese, 

que os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, 
conseguintemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera es-
piritual da Terra. É desse meio, onde igualmente vários são os graus 
de pureza, que os Espíritos encarnados e desencarnados, deste pla-
neta, haurem os elementos necessários à economia de suas existên-
cias. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não 
deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com 
os fluidos etéreos das regiões superiores. (6)
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Essa é, pois, a matéria-prima da nossa morada energética que irá se aper-
feiçoando à medida que ascendemos na escala evolutiva.

O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm 
de nele viver: os peixes, na água; os seres terrestres, no ar; os seres 
espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na 
Terra. O fluido etéreo está para as necessidades do Espírito como a 
atmosfera para as dos encarnados. (6)

Os Espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispí-
ritos; porém, conforme seja mais ou menos depurado o Espírito, seu 
perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras 
do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O Espírito produz 
aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um 
reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode 
assimilar. (6)

O Espírito edifica a sua morada interior, aprimorando-a à medida que evo-
lui, produzindo, via de consequência, um meio que se adapta às suas necessi-
dades.
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Psicosfera ambiental

Com a designação de psicosfera ambiental 
pretende-se caracterizar a existência de um 
campo Psi que reflete a natureza dos pensa-
mentos, emoções e sentimentos do homem 
em sua vida de relação no ambiente domés-
tico, no seu trabalho e nos próprios recintos 
de recreação e divertimentos. (11)

Exemplo de psicosfera ambiental negativa é a 
cidade pervertida cuja descrição encontra-se na obra 
Sexo e Obsessão, psicografada pelo nosso amado mé-
dium Divaldo Franco. O autor espiritual faz o seguinte 
relato:

O recinto infeliz onde estivemos é mantido 
e dirigido por alguns verdugos da Huma-
nidade, que se nutrem dos pensamentos 
perversos e lúbricos dos seres humanos, 
que sustentam, dessa forma, a estranha 
coletividade que ali se homizia e que, lon-
ge de qualquer ambição idealista ou espi-
ritualizante, reencarna-se no mundo físi-
co trazendo as imagens das experiências 
vivenciadas, procurando materializá-las 
posteriormente entre as demais criaturas. 
“Muitos desses Espíritos, ora no corpo fí-
sico, são encontrados no mundo físico re-
alizando espetáculos chocantes, vivendo 
em verdadeiras tribos de promiscuidade 
primitiva, vestindo-se e assumindo postu-
ras caricatas e ridículas, de que não con-
seguem se libertar facilmente. Tornam-
-se, assim, representantes do curioso país 
espiritual de onde procedem e, telemen-
talizados pelos que lá ficaram, fazem-se 
verdadeiros propagandistas da orgia des-
pudorada, tentando arrebanhar mais víti-
mas para a bacanal da extravagância.” (...) 
A mente é sempre a construtora da vida, 
oferecendo a energia com a qual são con-
densados os anseios e as necessidades de 
todas as criaturas. (8)
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Também recolhemos outro padrão vibratório de 
espíritos que constroem uma psicosfera ambiental su-
perior, na obra Renúncia, este belo romance ditado por 
Emmanuel:

Três sóis rutilantes despejavam no solo 
arminhoso oceanos de luz mirífica em 
cambiâncias inéditas, como lampadários 
celestes acesos para edênico festim de 
gênios imortais. Primorosas construções, 
engalanadas de flores indescritíveis, to-
mavam a forma de castelos talhados em 
filigrana dourada, com irradiações de 
efeitos policromos. Seres alados iam e vi-
nham, obedecendo a objetivos santifica-
dos, num trabalho de natureza superior, 
inacessível à compreensão dos terrícolas. 
Alcione penetrou num templo de majesto-
sas proporções, dominada por pensamen-
tos intraduzíveis. Muito acima da nave 
radiosa, elevava-se uma torre translúcida, 
trabalhada em substância sólida e trans-
parente, semelhante ao cristal, de cujo in-
terior jorravam melodias harmoniosas. O 
santuário augusto era uma vasta colmeia 
de trabalho e oração.(10)

A lição dos Mestres Emmanuel e Manoel Philo-
meno de Miranda demonstram com clareza meridiana 
o esquema didático, proposta na obra Psicosfera, que 
estuda a força das nossas projeções mentais. 

De outra banda, recolhemos em Nosso Lar a lição 
da Ministra Veneranda quando afirma que o “pensa-
mento é força viva, em toda parte; é atmosfera criado-
ra que envolve o Pai e os filhos, a Causa e os Efeitos, 
no Lar Universal. Nele, transformam-se homens em 
anjos, a caminho do Céu, ou se fazem gênios diabóli-
cos, a caminho do inferno”. (9)

E a Terra, como lemos em O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, ainda tem a sua psicosfera semelhante 
ao ambiente de um hospital ou de uma prisão, dada a 
característica da média das moradas individuais que 
a compõem. 
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Ora, assim como, numa cidade, a população não se en-
contra toda nos hospitais ou nas prisões, também na 
Terra não está a Humanidade inteira. E, do mesmo modo 
que do hospital saem os que se curaram e da prisão os 
que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quan-
do está curado de suas enfermidades morais.

O homem é, pois, esse viajor da imortalidade, edificando o 
progresso nas experiências e vivências que lhe distinguem o campo 
mental a revelar, segundo André Luiz:

- o tempo de evolução, que é aquilo que a vida lhe deu;

 - e o tempo de esforço pessoal na construção do destino, que é 
aquilo que ele deu à vida.

Todos os seres contribuem no aperfeiçoamento das moradas da 
casa do Pai, de acordo com a capacidade e a habilidade adquirida no 
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carreiro da evolução. Desde os Espíritos Angélicos que 
atuam na interpretação da Sabedoria Divina, agindo 
no micro e macrocosmo e influenciando a interferên-
cia dos homens nos recursos da Terra, impulsionando 
o planeta no rumo da perfeição, até os animais pela 
influência dos homens. 

Quando sentimos a proximidade de uma era de 
regeneração, começamos a pressentir a aurora de fe-
licidade a que se refere Santo Agostinho em O Evange-
lho Segundo o Espiritismo.

Recursos para o saneamento das moradas indi-
viduais e saneamento da psicosfera ambiental

Há recursos e forças que auxiliam o Espírito ain-
da falível a adquirir uma morada regeneradora, forti-
ficada para suportar o assédio ditado pelo império das 

condições vibratórias inferiores, e dentre eles assina-
lamos:

O poder da oração 

Mais uma vez recorremos aos ensinamentos de 
Manoel Philomeno de Miranda na obra Sexo e Obses-
são, onde aponta o recurso vigoroso para argamassar 
a construção das moradas individuais:

Quando o ser humano se aperceber das in-
finitas possibilidades de que dispõe atra-
vés da oração, conceder-lhe-á mais aten-
ção e cuidados. 

Força dinâmica, responsável pelo resta-
belecimento de energias, é constituída 
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de vibrações específicas que penetram o 
orante, mantendo-lhe a vinculação com 
as Fontes Inexauríveis de onde procedem 
os recursos vitais. 

Em razão da intensidade e do hábito a que 
o indivíduo se permita, torna-se valioso 
instrumento para a conquista da paz e a 
preservação da alegria, nele instaurando 
um estado de receptividade permanente 
das vibrações superiores que se encon-
tram espalhadas no Cosmo, preservando-
-lhe a saúde, gerando-lhe satisfação ínti-
ma e proporcionando-lhe inspiração nas 
mais variadas situações do caminho evo-
lutivo. (8)

A mediunidade

A capacidade de intercâmbio com as esferas es-
pirituais é um exercício que aperfeiçoa o processo de 
convivência daquele que se devota ao relacionamen-
to saudável com homens e Espíritos, convertendo-se 
ora em cireneu, ora em enfermeiro, mas sempre na 
condição de aprendiz para aprimorar e compor o seu 
universo individual.

Articulando, ao redor de si mesma, as 
radiações das sinergias funcionais das 
agregações celulares do campo físico ou 
do psicossomático, a alma encarnada ou 
desencarnada está envolvida na própria 
aura ou túnica de forças eletromagnéti-
cas, em cuja tessitura circulam as irradia-
ções que lhe são peculiares. (7)

É, pois, nesse tecido sutil que se processa o 
choque anímico a funcionar tal qual uma enfermaria 
abençoada aos que sofrem, quando o medianeiro ela-
bora a sua qualidade perispiritual de forma a consti-
tuir-se numa morada transitória acolhedora aos infe-
lizes da erraticidade.

Procedendo dessa forma, os benfeitores amorá-
veis também se sentem recepcionados nessa mesma 
vivenda espiritual porquanto acatados e ouvidos seus 
ensinamentos e conselhos. O bom médium é uma mo-
rada iluminada pelo Evangelho.

O Evangelho

O ensino do Mestre é todo ele concertado para 
favorecer a nossa ação na construção das muitas mo-
radas, sedimentando-as sobre a rocha do sentimento 
esclarecido e do pensamento evangelizado. 

Na progressão dos mundos desde aqueles primi-
tivos, os de prova e expiação, regeneradores, felizes, 
celestes ou divinos, ecoa a recomendação do Cristo:

Não se turbe o vosso coração. Credes em 
Deus, crede também em mim. Há muitas 
moradas na casa de meu Pai; se assim não 
fosse, já Eu vo-lo teria dito, pois me vou 
para vos preparar o lugar. Depois que me 
tenha ido e que vos houver preparado o 
lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a 
fim de que, onde Eu estiver, também vós 
aí estejais. (João, 14:1 a 3.)¹
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Assim, o roteiro infalível para a felicidade vindou-
ra, estandarte sob o qual todos podem se abrigar, terre-
no onde todos os cultos podem se reunir, continua ilu-
minando nossas estradas e inspirando nossas ações, 
compondo a tessitura das nossas moradas. 

André Luiz afiança que 

O Evangelho, assim, não é o livro de um 
povo apenas, mas o Código de Princípios 
Morais do Universo, adaptável a todas as 
pátrias, a todas as comunidades, a todas 
as raças e a todas as criaturas, porque re-
presenta, acima de tudo, a carta de con-
duta para a ascensão da consciência à 
imortalidade, na revelação da qual Nosso 
Senhor Jesus-Cristo empregou a mediuni-
dade sublime como agente de luz eterna, 
exaltando a vida e aniquilando a morte, 
abolindo o mal e glorificando o bem, a fim 
de que as leis humanas se purifiquem e se 
engrandeçam, se santifiquem e se elevem 
para a integração com as Leis de Deus.(7)

Realizemos no mundo íntimo o projeto de fa-
zermos da Terra o mundo regenerador, que refletirá 
as moradas energéticas onde o bem habita, e assim 
teremos sido retirados para o Mestre, a fim de estar-
mos com Ele, onde Ele estiver, embalados pela verve 
poética de Camille Flamarion.

Se foram necessários sessenta séculos e 
mais, antes que as ciências exatas pudes-
sem aportar os elementos de nossa certe-
za, esclarecer-nos quanto à nossa posição 
e nos permitir chegar ao conhecimento de 
nosso destino; se foi necessária essa longa 
e santa incubação dos anos para animar 
com o sopro de vida nossa bela doutrina 
e afirmar sua verdadeira grandeza; oh! 
guardemos preciosamente essa doutrina, 
como uma riqueza da alma; consagremo-
-la ao Deus das Estrelas — e quando, 
nas noites sublimes, nos envolvendo de 
magnificências, luzirem no oriente suas 
constelações diamantinas e, no céu sem 
limites, mostrarem seus misteriosos bri-

lhos... através da imensidão dos mundos, 
em meio aos céus estelíferos, sob o véu 
argênteo das nebulosas longínquas, nas 
profundezas incomensuráveis do infinito, 
e até para além das regiões desconhecidas 
onde se desenvolve o eterno esplendor... 
saudemos, meus irmãos, saudemos todos: 
são as Humanidades nossas irmãs que 
passam! ³
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A Parábola dos Trabalhadores da Última Hora, também chamada de Pa-
rábola do Empregador Generoso e Trabalhadores na Vinha, é uma parábola 
de Jesus que aparece apenas em Mateus 20:1-16: 

O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de 
madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. 

Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um de-
nário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. 

Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conser-
vavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: “Ide também 
vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável”. 
Eles foram. 

Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e fez o mesmo. 

Saindo mais uma vez à hora undécima, encontrou ainda outros 
que estavam desocupados, aos quais disse: “Por que permane-
ceis aí o dia inteiro sem trabalhar?”. 

“É”, disseram eles, “que ninguém nos assalariou.” Ele então lhes 
disse: “Ide vós também para a minha vinha”. 

Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos 
seus negócios: “Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando 
pelos últimos e indo até aos primeiros”. 

Aproximando-se então os que só à undécima hora haviam chega-
do, receberam um denário cada um. 

Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro 
lugar, julgaram que iam receber mais; porém, receberam apenas 
um denário cada um. 

Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: “Estes úl-
timos trabalharam apenas uma hora e lhes dás tanto quanto a 
nós que suportamos o peso do dia e do calor”. 

Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: “Meu ami-
go, não te causo dano algum; não convencionaste comigo rece-
ber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te; 
apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é en-
tão lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom?”. 

Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os úl-
timos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos.
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É geralmente aceito que, no fim da República e 
no início do Principado, o denário, uma pequena moe-
da de prata, que era a de maior circulação no Império 
Romano, correspondia ao salário diário de um traba-
lhador. Com um denário era possível comprar em tor-
no de oito quilos de pão.

Mesmo após a sua extinção, o denário continuou 
a servir de unidade de conta no Império Romano. Pos-
teriormente, diversos países adotaram o termo “dená-
rio” (ou uma variação) para designar as suas moedas 
nacionais, como o denier francês e o dinar usado em 
países árabes. A própria palavra dinheiro, em portu-
guês (dinero, em espanhol e denaro em italiano), vem 
do latim denarius.

As horas, naquela época, eram medidas a partir 
das 6h da manhã, de modo que a “undécima” seria 
entre cerca de 16h e 17h. 

Os trabalhadores eram homens pobres que tra-
balhavam como peões temporários durante a época 
de colheita, e o empregador percebeu que todos eles 
precisavam de um salário pelo dia inteiro para alimen-
tar suas famílias.

O pagamento, então, seguiu diretrizes contidas 
no Antigo Testamento: 

Nunca oprimam um trabalhador pobre no 
vosso meio, seja ele um vosso irmão isra-
elita, seja um imigrante vivendo da vossa 
terra. Paguem-lhe o seu salário cada dia 
e antes que o Sol se ponha, pois que sen-
do pobre precisa dele logo; doutra forma 
poderá clamar ao Senhor contra vocês e 
isso será tido em conta como um pecado 
vosso. (Deuteronômio 24:14-15)
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É interessante observarmos que:

a. o pai de família pagou aos trabalhadores da 
primeira hora exatamente o valor combinado, 
de modo que não os prejudicou, como ele mes-
mo lembrou quando eles se queixaram;

b. quanto aos demais, a parábola nada diz sobre 
acerto de salário, sugerindo-nos que os traba-
lhadores aceitaram a oferta de trabalho sem 
precondições;

c. o próprio senhor da vinha justifica sua ação, 
dizendo que foi um ato de bondade: o dená-
rio, que mandou dar aos que foram convoca-
dos mais tarde, seria, pois, parte remuneração 
pelas horas que trabalharam e parte auxílio 
espontâneo. Ainda que nos chame a atenção 
o fato de que o senhor distribuiu o benefício-
-extra desigualmente: quanto mais tarde che-
garam, menor a parcela do denário correspon-
dente à remuneração e, portanto, maior a que 
representaria o auxílio.

Modernamente, a igualdade salarial levou tra-
balhadores às ruas fazendo reinvindicações para se 
evitar as diferenças salariais. Tais manifestações leva-
ram, em 1919, o Tratado de Versalhes a consagrar: “O 
princípio de salário igual, sem distinção de sexo, para 
trabalhos de igual valor”.

Com o passar dos anos, a igualdade salarial in-
corporou-se aos sistemas jurídicos de vários países.

No Brasil, a Constituição Federal de 1934 trou-
xe a proibição de diferença salarial, sendo o conceito 
bastante ampliado na Constituição Federal atualmen-
te em vigor, ou seja, a de 1988, a qual dispõe no artigo 
7º, XXX: “Proibição de diferença de salários, de exer-
cício de funções e de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil;”, e, ainda, o inciso 
XXXI do mesmo artigo veda a diferença, inclusive do 
trabalhador portador de deficiência.

Temos também na CLT, em seu artigo 5º, a igual-
dade de salário para todo trabalho igual: “Art. 5º – A 
todo trabalho de igual valor corresponderá salário 
igual, sem distinção de sexo”.
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A equiparação salarial demanda uma série de requisi-
tos:

1. identidade de função: não se deve confundir fun-
ção com cargo, já que há empregados com o mesmo cargo 
e funções diferentes. Exemplo: os professores universitários 
e primários têm o mesmo cargo, mas a função (atribuição) é 
diferente;

2. que o serviço seja de igual valor: é aquele prestado 
com igual produtividade e a mesma perfeição técnica;

3. que o serviço seja prestado ao mesmo empregador, 
conceituado pelo art. 2º, da CLT;

4. que o serviço seja prestado na mesma localidade: 
compreende o mesmo município, já que as condições locais 
podem influir no desnivelamento da remuneração;

5. que não haja diferença do tempo de serviço entre 
os empregados da mesma função superior a dois anos – se o 
tempo de serviço na função for superior a dois anos, impos-
sibilita a equiparação.

        

A Parábola dos Trabalhadores da Última Hora também 
é o título dado por Allan Kardec ao capítulo 20 de O Evange-
lho Segundo o Espiritismo, sendo esse o único capítulo do livro 
que não possui comentários do Codificador. Após a transcri-
ção da passagem evangélica, Kardec inseriu apenas quatro 
Instruções dos Espíritos. Logo após a transcrição da pará-
bola, temos, no item 2, o primeiro desses textos, de autoria 
de Constantino, Espírito Protetor, recebida em Bordeaux em 
1863, e que apresenta reflexões sobre a mesma.

Embora seja uma parábola de difícil entendimento, 
pois compara o reino dos céus, onde tudo é justiça, com uma 
situação aparentemente injusta: a remuneração igual a jor-
nadas de trabalho desiguais, é uma das muitas ocasiões em 
que Jesus procura ensinar algo sobre Deus e as leis divinas – 
“o reino dos céus” – por meio de uma comparação com uma 
história envolvendo coisas e situações ordinárias.

Destacamos os elementos da parábola: Deus (o pai de 
família), o Universo (a vinha), os seres humanos (os traba-
lhadores), o trabalho no bem (o trabalho na vinha), qualquer 
período de tempo (as horas) e a felicidade (o salário).

Jesus afirma que qualquer “trabalhador” que aceita o 
convite para o serviço na vinha (o trabalho no bem), não im-
porta o quão tarde do dia, receberá uma recompensa igual 
com aqueles que foram fiéis por mais tempo.
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Observemos que o Espírito Constantino no pri-
meiro parágrafo do texto destaca alguns aspectos im-
portantes: 

“O obreiro da última hora tem direito ao salário, 
mas é preciso que a sua boa-vontade o haja conser-
vado à disposição daquele que o tinha de empregar e 
que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou 
da má-vontade. Tem ele direito ao salário, porque des-
de a alvorada esperava com impaciência aquele que 
por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas 
lhe faltava o labor.”

Percebamos que Jesus procurou resaltar que ha-
via uma condição para o recebimento do denário: a vir-
tude da boa-vontade e da disposição para o trabalho.

A variedade dos grupos de trabalhadores da pa-
rábola indica a diversidade dos seres criados e das ta-
refas a desempenhar em cada estágio de sua evolução. 
Por isso, Deus convoca cada um a seu tempo para as 
tarefas adequadas ao momento. E, contanto que haja 
disposição para o trabalho, todos recebem o fruto de 
seus trabalhos, por mais modestos que sejam. Não es-
pera o Senhor que, num dado “dia”, todos desempe-
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nhem as mesmas tarefas. A meta de todos deve ser a de colaborar cada vez mais na obra 
divina, mas a convocação divina leva em conta a capacidade presente de cada um.

O Espírito Constantino continua no parágrafo segundo: 

Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia; se houves-
se dito: “tenhamos paciência, o repouso me é agradável; quando soar a última 
hora é que será tempo de pensar no salário do dia; que necessidade tenho de 
me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo! quanto mais 
tarde, melhor”; esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o 
da preguiça.
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Além da preguiça e da indiferença que devem 
de ser evitadas, também devemos atentar para a an-
siedade no bem e a precipitação. Quando nos falta o 
bom-senso, é comum que nos arrisquemos em tarefas 
para as quais não estamos, ainda, preparados. Pior 
ainda: movidos pelo orgulho, lançamo-nos em empre-
endimentos que se nos afiguram “grandes”, não pelo 
bem que deles decorra, mas pela evidência em que 
nos coloquem. O fracasso parcial ou total e a dolorida 
decepção de nossa vaidade são o resultado previsível 
de muitas dessas iniciativas.

As disposições positivas dos trabalhadores da 
última hora podem, assim, ser entendidas como fato-

res que sensibilizaram o pai de 
família, induzindo-o ao gesto de 
generosidade.

Além da indolência e do 
interesse, mais um vício é bem 
explicitado na parábola: a inve-
ja (“Tens mau olho, porque sou 
bom?”).

No penúltimo parágrafo 
da mensagem, prossegue Cons-
tantino alertando sobre a ação 
destrutiva daquele que, em vez 
de ajudar, atrapalha a obra divi-
na:

Que dizer, então, daquele que, 
em vez de apenas se conservar 
inativo, haja empregado as ho-
ras destinadas ao labor do dia 
em praticar atos culposos; que 
haja blasfemado de Deus, derra-
mado o sangue de seus irmãos, 
lançado a perturbação nas famí-
lias, arruinado os que nele con-
fiaram, abusado da inocência, 
que, enfim, se haja cevado em 
todas as ignomínias da Huma-
nidade? Que será desse? Bastar-
-lhe-á dizer à última hora: “‘Se-
nhor, empreguei mal o meu tem-
po; toma-me até ao fim do dia, 
para que eu execute um pouco, 
embora bem pouco, da minha 
tarefa, e dá-me o salário do tra-
balhador de boa vontade”? Não, 
não; o Senhor lhe dirá: “Não te-

nho presentemente trabalho para te dar; 
malbarataste o teu tempo; esqueceste o 
que havias aprendido; já não sabes traba-
lhar na minha vinha. Recomeça, portanto, 
a aprender e, quando te achares mais bem 
disposto, vem ter comigo e eu te franque-
arei o meu vasto campo, onde poderás tra-
balhar a qualquer hora do dia”.

Vejamos o último parágrafo do texto de Cons-
tantino: 

Bons espíritas, meus bem-amados, sois 
todos obreiros da última hora. Bem orgu-
lhoso seria aquele que dissesse: ‘Comecei 
o trabalho ao alvorecer do dia e só o ter-
minarei ao anoitecer’. Todos viestes quan-
do fostes chamados, um pouco mais cedo, 
um pouco mais tarde, para a encarnação 
cujos grilhões arrastais; mas há quantos 
séculos e séculos o Senhor vos chamava 
para a sua vinha, sem que quisésseis pe-
netrar nela! Eis-vos no momento de em-
bolsar o salário; empregai bem a hora que 
vos resta e não esqueçais nunca que a vos-
sa existência, por longa que vos pareça, 
mais não é do que um instante fugitivo na 
imensidade dos tempos que formam para 
vós a eternidade.

A frase inicial qualifica os espíritas: “Bons espíri-
tas...”. O adjetivo “bons” geralmente não é percebido, 
tampouco valorizado. Dessa forma, a frase não diz res-
peito aos espíritas em geral, mas aos bons espíritas. 
Qual a condição dos espíritas que ainda não podem 
ser ditos bons? Esses são os que, não obstante terem 
as luzes dos princípios espíritas ao seu alcance, ainda 
resistem indolentemente a trabalhar, ou a trabalhar 
tanto quanto sua condição permitiria; ou aqueles, em 
condição mais lastimável ainda, que ainda se “cevam 
nas ignomínias” morais, sem envidar esforços para se 
melhorarem.

Por isso, é importante relermos e reavaliamo-
-nos conforme a lista de qualidades dos bons espíri-
tas, que Kardec registrou no capítulo 17 de O Evange-
lho Segundo o Espiritismo, seções “O homem de bem” e 
“Os bons espíritas”.
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Jesus: caminho, 
verdade e vida
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Os séculos passam, os anos escoam por nossas mãos, 
mas Jesus permanece o mesmo, ontem, hoje e sempre, con-
forme nos afiançou o apóstolo Paulo (Hebreus, 13:8). Como 
descobrir no Príncipe da Paz o Caminho? Ele próprio nos en-
sina, dizendo-nos que “Eu sou a Porta...” (João, 10:9). Ora, a 
porta indica uma passagem pela qual devemos passar para 
alcançar algum lugar. Nesta caminhada temos que proceder 
como Ele nos ensina, ou seja, devemos ter uma conduta reta, 
um pensamento reto, um agir reto. Basta entender o que o 
Bom Pastor nos indica, dizendo: “Seja vosso dizer: sim, sim, 
não, não. O que procede disso provém do mal”. Eis o cami-
nho! Sermos honestos sempre, sermos transparentes, termos 
um foco na vida, tendo como norte em nossa bússola interna, 
Ele, Jesus. O caminho passa pela porta estreita, que pode ser 
entendida como a porta da renúncia, do perdão, do recome-
ço constante. Para nós que ainda estamos ligados ao pesado 
fardo da matéria, que sofremos as consequências de nossos 
erros pretéritos em nosso cotidiano, a pressão de nossas es-
colhas equivocadas, tudo isso faz de nós criaturas falíveis, 
mas quando seguimos Jesus verdadeiramente, quando O es-
colhemos como Modelo e Guia para as nossas existências, o 
fardo fica mais leve, pois Ele nos conduz por verdes pastos, 
nos consola e nos prometeu: “nunca te abandonarei, nunca 
te deixarei” (Hebreus, 13:5). Seguir a Jesus, muito mais do 
que um ato de nossa escolha pessoal, significa, no nosso 
simples modo de entender, seguir os Seus Ensinamentos, ter 
pureza de coração, ser um homem útil na construção de um 
mundo de paz. Os caminhantes de Emaús não O reconhece-
ram de imediato, e eis que Ele se juntou aos companheiros 
na estrada, simbolizando exatamente, na prática, o auxílio 
constante em nossa vida. Juntou-se e falou-lhes das maravi-
lhas do Reino de Deus. Ao partir do pão, fez-Se reconhecido. 
No caminho de nossas vidas, Ele está sempre a nos auxiliar, 
nos indicando veredas a serem percorridas, desertos tórridos 
como a província íntima da mágoa e do ressentimento que 
nos levará ao oásis do perdão incondicional das ofensas. A 
Verdade que Jesus representa para nós é como o nascer do 
Sol. Inquestionável. Perene. Sempre presente. Aquecedor. Por-
tador da Luz. Assim devemos entender a Verdade, que esteve, 
inclusive, ao dispor de Kardec, durante um quarto de hora 
por mês, para lhe tirar as dúvidas na construção do alicer-
ce do conhecimento espírita que é O Livro dos Espíritos. Isso 
consta no livro Obras Póstumas. A Verdade é libertadora e 
nos livra da ignorância do não saber, do medo da morte. Con-

vida-nos, sempre, à reforma íntima, a mudar 
o nosso modo de proceder, buscando sempre 
aliviar as dores do próximo, pois Ele nos en-
sinou: “quem ajudar a um desses pequeninos 
foi a Mim que o fizestes” (Mateus, 25, 31:46). A 
caridade provinda do nosso novo modo de en-
tender, após conhecer a Verdade Libertadora 
do Espiritismo que repete os ensinos de Jesus, 
esta é genuína e nos faz entender o real senti-
do da Paternidade Divina, transformando-nos, 
em definitivo, em irmãos, uns dos outros. Já a 
Vida, esta é a oportunidade maravilhosa nos 
dada pelo Nosso Pai Amado para passarmos, 
de novo, através da Lei da Reencarnação, pe-
las provas e expiações necessárias para nos-
so burilamento, nosso crescimento espiritual. 
Daí o Espírita, assim como os cristãos de modo 
geral, serem contrários ao aborto. Nós, pois, 
sabemos da importância do “nascer de novo”, 
conforme se retira do diálogo de Jesus com 
Nicodemos, registrado por João, no seu evan-
gelho (3,5:12). É ligados em corpos de carne 
que encontraremos a nós mesmos, nas empo-
eiradas estradas de nossas vidas, descobrindo 
nossas reais necessidades de harmonização 
com as Leis do Universo, “pagando cada cei-
til”, ou seja, quitando as nossas dívidas com a 
nossa consciência. A Vida com Jesus tem outro 
significado, tem novas cores, pois, como nos 
afirmou Paulo, “Quem conhece Jesus, nova 
criatura é” (II Coríntios, 5:17). Daí, queridos 
leitores, redescobrir Jesus pelas vias floridas 
do conhecimento espíritas dá um novo per-
fume a nossas vidas, o perfume oriundo do 
trabalho incessante, do estudo profundo de si 
próprio, da descoberta da Luz Imperecível pro-
vinda Dele, alcançando a paz, não a paz que o 
mundo não é capaz de dar, mas a Paz de Deus 
que Ele, somente Ele, é portador. Vivamos e 
nos comportemos como sendo “cartas vivas 
do Evangelho”, pois Ele nos afiançou que os 
seus discípulos serão conhecidos por muito se 
amarem. Que assim seja!
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Orson Peter Carrara
Com 15 livros publicados, articulista em vários jornais, revistas e sites, preside o Instituto Cairbar Schutel, Matão/SP.

Roteiro Imortal 
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O especial ano de 2014, em que se comemoram os 150 anos de publicação 
de O Evangelho Segundo o Espiritismo, enseja motivações de expressão. Afinal co-
memorar a importante efeméride sugere divulgar e estudar ainda mais a obra, 
retirando as luzes incomparáveis que ela contém. Nas lições de Jesus, comentadas 
pelo Codificador, onde estão os ensinos, as parábolas e seus desdobramentos, 
as bem-aventuranças e os acréscimos do subtítulo que Kardec classificou como 
“Instruções dos Espíritos” trazem lúcidas orientações que são autênticos roteiros 
imortais para a vida.

Nos 28 capítulos, destacam-se as virtudes da caridade em toda sua extensão, 
da fé e do perdão. São apelos lúcidos e diretos à renovação interior que através dos 
séculos ecoam em nossos ouvidos. Escolhemos dois capítulos para comentar seu 
conteúdo e homenagear a obra com gratidão: o capítulo 17 e o capítulo 18.

Fe d e r a ç ã o es p í r i ta d o ri o Gr a n d e d o su l
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SEDE PERFEITOS
“(...) Sede pois, vós outros, perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito.” 

Mateus, cap. V, v. 44 a 46.

Magnífico Capítulo

Este magnífico capítulo da obra em estudo é iniciado com o subtítulo 
“Caracteres da Perfeição”, trazendo para apreciação e estudo o trecho de Ma-
teus que se conclui com o trecho à epígrafe. O convite objetivo de Jesus refere-
-se à perfeição relativa possível no estágio do planeta que habitamos. O en-
tendimento dessa perfeição relativa é importante nos desdobramentos que o 
capítulo apresenta. Kardec estende a importante questão nos notáveis textos 
“O Homem de bem”, “Os bons espíritas” e conclui suas reflexões com a Parábo-
la do Semeador, antes do subtítulo “Instruções dos Espíritos”.

A sequência didática, em seus parágrafos, no texto “O Homem de bem”, 
que apresenta as características da pessoa que coloca em prática a lei de justi-
ça, de amor e de caridade. Notem os leitores que muitas vezes passamos rapi-
damente por esse parágrafo inicial – identificado como item 3 do capítulo – e 
não percebemos a extensão de seus ensinos. E isso apenas no primeiro pará-
grafo. Experimente consultar esse precioso item, leitor, antes de continuar a 
leitura presente.

Numa comparação entre os dois textos (itens 3 e 4 no referido capítulo), 
nota-se a perfeita conexão existente entre os bons espíritas que, na ação cons-
ciente e coerente com o conhecimento espírita, tornam-se homens de bem. E 
que o comportamento dos chamados homens de bem, embora possam não ser 
espíritas, combina perfeitamente com os considerados bons espíritas.

Poderíamos perguntar: como seriam os bons espíritas? É muito oportuno 
consultar o texto original que, entre valiosas considerações, culmina com a co-
nhecida legenda do reconhecimento daqueles que podem ser chamados como 
verdadeiros espíritas.

E a Parábola do Semeador, na sábia narrativa sem rodeios e sem meios de 
falsa interpretação, culmina o comentário do Codificador.
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Nas Instruções

A extraordinária mensagem O Dever 
inicia o subtítulo “Instruções dos Espíritos”. 
Referido texto é muito precioso. Inspira pales-
tras e muitas reflexões, apesar de bem com-
pacto. Merece ser lido várias vezes e especial-
mente motivar-nos intensamente à melhora 
pessoal. Esquecemos essa virtude. Lázaro, o 
espírito autor, conclui com sabedoria: “(...) 
O homem deve amar o dever, não porque o 
preserve dos males da vida, (...) mas porque 
dá à alma o vigor necessário ao seu desen-
volvimento (...)”. Convido o leitor a pensar na 
profundidade dessa afirmação. Referido tex-
to, na íntegra, muito impactou-me o coração 
e continuo admirado com sua profundidade.

Na sequência, os textos “A Virtude” e 
“Os Superiores e os inferiores” oferecem tam-
bém ao leitor a oportunidade dessa reflexão 
para atender o convite de Jesus na perfeição 
ainda que relativa.

O Espírito François Nicolas Madeleine 
afirma em seus textos – ambos os textos são 
de sua autoria:

a) Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, 
uma vez que lhe falta a qualidade principal: a modéstia, 
e tem o vício mais contrário: o orgulho.

b) Mais vale menos virtude com a modéstia do que 
muitas com o orgulho.

c)  Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas 
se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão 
redimir-se.

d) Todo aquele que é depositário da autoridade, de 
qualquer extensão que ela seja, desde o senhor sobre seu 
servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimu-
lar que tem encargos de almas: ele responderá pela boa 
ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e 
as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão 
arrastados, em consequência dessa direção ou de maus 
exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os 
frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem.

O homem no Mundo

O subtítulo que usamos é da penúltima mensa-
gem do capítulo e está assinada por Um Espírito Prote-
tor. Já nas primeiras linhas o espírito sugere:

“(...) Purificai, pois, os vossos corações; não dei-
xeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou 
fútil; (...)”.

Deixamos, propositalmente, a frase entre espa-
ços para chamar bastante a nossa atenção. Eis o con-
vite conectado ao chamado convite do Mestre: Sede 
perfeitos! É que a frase merece intensa consideração. 
E a que desafio somos colocados diante da tendência 
tão humana e comum das frivolidades humanas, onde 
estão tantas dificuldades no sentido dessa melhora 
moral. Mas o convite do mestre está feito.
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E notem, amigos leitores, a preciosidade deste 
outro convite complementar: “(...) Sede alegres, sede 
felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da 
felicidade do herdeiro do céu contando os dias que o 
aproximam de sua herança (...)”.

E, por outro lado, quase concluindo a linda men-
sagem: “(...) nada façais sem que a lembrança de Deus 
venha purificar e santificar vossos atos. (...)”.

O também precioso capítulo é rico de informa-
ções e claros convites de busca do aprimoramento mo-
ral, que proporciona a felicidade que tanto se busca.

A obra dos espíritos é mesmo maravilhosa. Ins-
truções, exemplos, sabedoria, orientações. Tudo se 
soma para que tenhamos um norte de comportamen-
to que nos direcione ao bem.

Por isso as mensagens trazem muito material 
para reflexão, que não podemos desconsiderar. 

Finalmente

A instrução final está assinada também pelo 
espírito que se identificou como Um Espírito Protetor. 
Intitula-se “Cuidar do Corpo e do Espírito”.

O autor espiritual termina o primeiro parágra-
fo de sua expressiva mensagem com uma indagação 
muito oportuna e sempre atual: como manter o equi-
líbrio entre as aptidões e necessidades diferentes, re-
ferindo-se à alma e ao corpo?

Aborda dois sistemas que se defrontam e retor-
na à questão: Onde está, pois, a ciência de viver?

E responde com sabedoria e ao mesmo tempo 
com simplicidade: em demonstrando as relações que 
existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma 
vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de 
ambos. 

E vivemos, convenhamos, esse tempo de consci-
ência da advertência trazida pelo espírito, que conti-
nua: “(...) Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também 
do corpo, instrumento da alma (...)”.

A expressão instrumento da alma normalmente é 
esquecida e lesamos o corpo com os vícios, as culpas, 
as mágoas, os condicionamentos perniciosos e mes-
mo a negligência nos cuidados com o valioso comple-
xo orgânico que nos serve durante tanto tempo para 
efetivarmos os aprendizados da evolução.

A conclusão do texto é material para muito es-
tudo. Referindo-se ao espírito, este sim condutor do 
conglomerado biológico, diz o espírito: “(...) dobrai-
-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o: é o meio de 
torná-lo dócil à vontade de Deus (...)”.

Este é o trabalho da evolução e que deve contar 
com nosso esforço. Aprimorar a moralidade, aperfei-
çoar a sensibilidade, desenvolver as virtudes, despo-
jar-se das imperfeições, demitir o orgulho, dispensar 
o egoísmo, esquecer a vaidade, desfazer-se da prepo-
tência e da arrogância. Isso significa dobrar o espírito, 
fazer descer a trompa do orgulho que ainda nos ca-
racteriza as ações, para aprendermos a humildade, a 
respeitarmos as diferenças e merecer a felicidade por 
meio da construção gradativa do Reino de Deus den-
tro de nós.

É a aceitação do convite do Mestre: Sede perfei-
tos!

Que exige disciplina, disciplina, disciplina, como 
ensinou e solicitou Emmanuel ao médium Chico Xa-
vier, protótipo do homem de bem para os novos tem-
pos da humanidade.
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MUITOS OS CHAMADOS E POUCOS

OS ESCOLHIDOS
“Muito se pedirá àquele que muito recebeu.” Lucas, cap. XII, v. 47,48

Quatro Ensinos

Referido capítulo é aberto com quatro citações e transcrições do Evangelho:

a) Parábola do Festim de Núpcias;

b) A porta estreita;

c) Aqueles que dizem: Senhor! Senhor! Não entrarão todos no reino dos céus;

d) Muito se pedirá àquele que muito recebeu.

Todas elas seguidas de comentários do Codificador, sempre com sua conhe-
cida lucidez. É interessante que busquemos ler atentamente as citadas transcri-
ções. Isso será essencial para acompanhar o raciocínio de Kardec.

Referindo-se ao Festim de Núpcias, considerada o Codificador: “(...) Nesta 
parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a 
uma festa. (...)”. Nesta comparação, surgem as orientações e ensinos sobre os 
convidados a essa festa, ou, em outras palavras, ao reino dos céus. Tais convites 
são trazidos pelos enviados do Senhor em todos os tempos, cujas palavras foram 
esquecidas, desprezadas e até motivo de perseguições. Na comparação a alusão 
é clara. 
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Os convidados, por sua vez, comportam-se tam-
bém de maneira diferente, em função, é claro, do es-
tágio de amadurecimento e compreensão do alcance 
do convite.

Com isso compreende-se com perfeição sobre 
a veste nupcial, citada por Jesus. Kardec completa o 
pensamento: “(...) não basta ser convidado; não basta 
levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para 
tomar parte no celeste banquete; é preciso, antes de 
tudo, e como condição expressa, estar revestido com 
a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e 
praticar a lei segundo o espírito. (...)”.

Já na referência à Porta estreita, é muito claro 
igualmente o pensamento e o ensino trazido: “(...) o 
homem que quer transpô-la deve fazer grandes esfor-
ços sobre si mesmo para vencer as suas más tendên-
cias, e poucos a isso se resignam; é o complemento 
da máxima: Há muitos chamados e poucos escolhidos 
(...)”. Claro, uma vez que larga é a porta do vício, das 
paixões numerosas frequentadas pela maioria.

Com sua costumeira perspicácia intelectual, 
Kardec ainda indaga: “(...) Por que tantos entraves se-
meados em seu caminho? (...)”, referindo-se ao cami-
nho humano. E continua: “(...) Por que essa porta tão 
estreita, que é dada ao menor número transpor, se a 
sorte da alma está fixada para sempre depois da mor-
te? (...)”, agora sim já trazendo a realidade da multipli-
cidade das encarnações como chave solucionadora do 
grande enigma sempre enfrentado pela humanidade e 
tão simplesmente resolvido com a reencarnação.

No ensino seguinte, sobre a entrada no reino dos 
céus, já no primeiro parágrafo e nas primeiras linhas, 
a advertência que merece atenção: “(...) Mas de que 
serve chamá-lo de Mestre ou Senhor se não lhe se-
guem os preceitos? (...)”. Impressiona a atualidade da 
pergunta a todos nós, em todos os tempos, acompa-
nhada de outra expressiva indagação que devemos 
dirigir a nós mesmos: “(...) São cristãos aqueles que o 
honram por atos exteriores de devoção e sacrificam, 
ao mesmo tempo, ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez 
e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles 
que passam dias em prece e não são com isso nem 
melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes 
para com os seus semelhantes? (...)”.

E com muita sabedoria acrescenta: “(...) As pala-
vras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas 
são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas 
a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade 

nas coisas da vida terrestre. (...)”. E aí vemos a 
grandeza de seus ensinos, pois que – continua 
Kardec – “(...) todas as instituições humanas, 
políticas, sociais e religiosas que se apoiarem 
sobre as suas palavras serão estáveis como a 
casa construída sobre a pedra (...)”. Magnífico, 
não é leitor?

E na última transcrição, sobre aquele que 
muito recebeu, a importante consideração que 
devemos levar conosco na consciência e no co-
ração: “(...) Todo aquele que conhece os precei-
tos do Cristo é culpável, seguramente, de não 
o praticar (...)”. 

E Kardec não tem dúvidas, ampliando a 
questão aos espíritas: “(...) O primeiro pensa-
mento de todo espírita sincero deve ser o de 
procurar, nos conselhos dados pelos Espíritos, 
se não há alguma coisa que possa lhe dizer 
respeito. (...)”. Considerando que os Espíritos 
se manifestam por toda parte, por diferentes 
médiuns e sob diferentes formas, colocando 
tais ensinos ao alcance de todos, não há como 
pretextar ignorância, como também conside-
ra Kardec: “(...) Aquele, pois, que não as apro-
veita para o seu adiantamento, que as admira 
como coisas interessantes e curiosas sem que 
o seu coração por elas seja tocado, que não é 
nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem 
menos egoísta, nem menos apegado aos bens 
materiais, nem melhor para seu próximo, é 
tanto mais culpado, quanto tenha maiores 
meios de conhecer a verdade (...)”, referindo-
-se às instruções trazidas pelos Espíritos.

Percebe-se claramente que a grande 
questão permanece no aprimoramento moral. 
Somos chamados, ou convidados à renovação, 
e nos tornamos escolhidos quando vivemos em 
nós mesmos os ensinos recebidos. 
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Destaques para Rever e Pensar

O capítulo todo produz séria advertência interior. Convida a refletir com 
seriedade sobre nosso próprio comportamento. Trazendo-nos as palavras de Je-
sus, anotadas pelos evangelistas, remete à autoanálise que mostra com clareza a 
necessidade da melhora moral e traça os rumos que a efetivem.

Por isso o presente capítulo em estudo traz destaques importantes. Alguns 
foram citados e modestamente comentados. Mas, sem dúvida, somente o estudo 
continuado na fonte original é a receita correta para o pleno entendimento.

No Capítulo das Preces

Apenas a título de citação, no capítulo XXVIII – último da obra –, há o subtí-
tulo “Preces para si mesmo”. No citado item, entre os casos trazidos – todos com o 
lúcido comentário de Kardec –, há alguns que dizem respeito diretamente ao foco 
da presente abordagem. Busque-se, por exemplo: Para pedir a corrigenda de um 
defeito, Para pedir a força de resistir a uma tentação e Para pedir um conselho. 

Nas Instruções

Duas mensagens completam o capítulo, referindo-se, óbvio, à essência do 
próprio capítulo. A primeira está assinada por Um Espírito Amigo e a segunda por 
Simeão.

Já no primeiro parágrafo da mensagem Dar-se-á àquele que tem, informa o es-
pírito autor: “(...) Aquele que recebeu (...) não a recebeu senão porque tentou dela 
se tornar digno (...)”. E continua: “(...) Estes esforços firmes, perseverantes, atraem 
as graças do Senhor; é um ímã que chama para si as melhoras progressivas (...)”.

Interessante observar a palavra ímã para comparar a questão. A comparação 
é excelente porque se trata de atração mesmo. Já que as leis são sábias e justas, 
nada mais coerente do que atrairmos o que buscamos. 
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Por outro lado, o autor também explica a ques-
tão tira-se àquele que nada tem, ou que pouco tem. Claro 
que Deus não retira às suas criaturas o bem que lhes 
dirigiu. É o próprio protagonista que, com sua omis-
são, indiferença ou negligência, não sabe conservar o 
que tem e aumentar aquilo que recebeu.

Sugiro ao leitor buscar a mensagem a que nos 
referimos. Ela é muito rica e fica muito prejudicada 
em transcrições parciais. Busquemos o texto completo 
para ter em mente a beleza de sua elaboração.

O mesmo ocorre com a mensagem assinada por 
Lázaro. A íntegra do texto constitui um louvor ao Cria-
dor. Igualmente, expressa de maneira muito viva a es-
perança e o vigor da iniciativa, da perseverança, da 
busca incansável pelo melhor. O mesmo convite acima 
dirijo aqui também ao leitor para que busque a leitura 
na íntegra, meditando-a, divulgando-a, comentando-a 
entre os amigos e participantes dos conhecidos gru-
pos de estudo e mesmo em abordagens nas palestras. 
Ela é muito linda e profunda.

Mas não posso deixar de transcrever os trechos 
que seguem abaixo:

a) “(...) Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daque-
les que vos chamam para vos apresentar as dificulda-
des do caminho e segui aqueles que vos conduzem à 
sombra da árvore de vida. (...)”;

b) “(...) A árvore que produz bons frutos deve dis-
tribuí-los para todos. Ide, pois, procurar aqueles que 
estão sedentos; conduzi-os sob os ramos da árvore e 
dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. (...)”.

É este esforço de prosseguir, de semear, de bus-
car sem cessar a melhora moral, de continuar com-
prometido com o bem geral, que deve nos nortear as 
ações, diante do convite inigualável. Somos sim cha-
mados, tornemo-nos escolhidos!

JÚBILO DE GRATIDÃO

Com justo júbilo, o movimento espírita nacional 
e internacional organizou várias ações para comemo-
rar tão importante e oportuno momento para divul-
gar a obra mais divulgada da literatura espírita. Ela, 
que significa todo o conforto ao coração humano, re-
sultante da Boa Notícia trazida pelo enviado de Deus 
à humanidade, acrescida dos comentários do lúcido 
Codificador e das sábias instruções dos benfeitores es-
pirituais, constitui roteiro iluminado para nossos ca-
minhos. Divulguemos a obra, comentando-a em seus 
fundamentos, na essência de seus ensinos e, claro, es-
forçando-nos por trazê-la no próprio comportamento. 
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Paulo Rogério Aguiar
Médico Psiquiatra

Na marcha incessante do tempo, seu inerente 
relativismo iguala dias a anos, minutos a eras. A es-
treiteza da vida material, contada do berço ao túmulo, 
não nos permite contemplar a evolução de fenôme-
nos cujos ciclos ultrapassam nosso tempo histórico 
enquanto personalidades. Assim, a maior parte dos 
planos da Espiritualidade Maior para o orbe terrestre 
nos escapa à observação do conjunto, restando-nos 
um vislumbre fragmentado e incompleto. Associado 
a essa incompletude, a limitação de entendimento do 
Mundo Espiritual Superior e de seus propósitos divi-
nos restringe ainda mais nossa capacidade de com-
preensão dos Planos de Deus e de sua influência in-
delével no curso da história planetária. Neste cenário, 
o homem ora atribui a si próprio, se orgulhoso, os 
grandes acontecimentos que mudam o curso evolu-
tivo de milhões de criaturas encarnadas, ora delega 
ao acaso aquilo que lhe escapa à percepção. Guerras 
e alterações climáticas, ciclos econômicos globais e as 
reencarnações em massa de espíritos missionários, a 

descida de ideais superiores à crosta, enfim, compõem 
o influxo evolutivo da coletividade que tem no Mestre 
Jesus o comandante sempre atento e diligente.

Há 150 anos “descia” à Terra O Evangelho Segun-
do o Espiritismo, inaugurando uma nova etapa evolu-
tiva do planeta. Composição de muitas mentes, en-
carnadas e desencarnadas, é talvez a mais bela obra 
de colaboração entre os dois planos da existência. O 
Cristianismo em sua essência mais pura, mais bela, 
em meados do século XIX, passava então a ser mais 
bem compreendido. O verdadeiro código universal de 
conduta e de moralidade, vigente em todos os orbes 
evoluídos e felizes, em todos os recantos do Universo 
Infinito, enfim era oferecido, como prova da bonda-
de e do amor infinito do Pai Celestial, aos atrasados 
e renitentes do planeta azul. A maturidade alcançada 
pelos espíritos do século XIX assim o exigia, dando 

Evangelho,
saúde e

evolução
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sequência à multissecular programação de Jesus. Pri-
meiro Ele enviara Moisés, João Batista e os profetas 
na Antiguidade; após os grandes iniciadores, o Gover-
nador Espiritual do planeta viera à Terra oferecer sua 
incomparável exemplificação do Evangelho, que seria 
esquecido, deturpado, adaptado conforme interesses 
políticos. Seria necessária a recapitulação das lições, 
quando o Espiritismo arrebata o mundo, retirando o 
véu das alegorias e das distorções, sintetizando no 
seu Evangelho a safirina luz que conduz as almas ao 
coração de nosso Pai. Era o terceiro momento, dos en-
tão chamados trabalhadores da última hora.

Tradicionalmente, considera-se o Evangelho 
uma obra essencialmente moral. Nela, os ensinamen-
tos mais profundos de Jesus são extraídos e comen-
tados por Kardec e pelos Espíritos responsáveis pelo 
programa da Codificação, através de lúcidas instru-
ções, aplicáveis a todas as situações da vida. No en-
tanto, é possível olhá-lo de forma diferente. É possível 
perceber, em suas lições imorredouras, o mais perfei-
to tratado científico que jamais as ciências humanas 
imaginaram lograr. Um tratado de ciências psíquicas, 
que liberta o homem dos tormentos da alma, das pa-
tologias mentais, do aprisionamento em seu próprio 
ego; que salva o indivíduo do dualismo, do materialis-
mo, da falta de rumo, da falta de sentido, do suicídio; 
que traz a misericórdia, a mansuetude e a brandura 
como prescrição obrigatória à obtenção da felicidade. 
Um tratado de medicina, pois aponta a cura de todos 
os males físicos pela evolução do Espírito, dando um 
sentido lógico às moléstias incuráveis, às doenças de 
nascença, às mortes prematuras. Um tratado de eco-
nomia, ensinando nossa condição de meros fiéis de-
positários do tesouro divino, responsáveis pela justa 
distribuição das riquezas. Um tratado de direito, pre-
conizando a lei do amor, do perdão incondicional às 
faltas alheias, da caridade com os criminosos, da in-
sensatez do duelo, da indissolubilidade do casamento. 

O Evangelho detém, na singularidade de suas 
doces lições, extraídas da fonte suprema do Mestre 
Jesus, o poder de nos tocar as fibras mais delicadas 
da alma, precavendo-nos de um dos males mais pe-
rigosos da pós-modernidade: o do racionalismo puro, 
do intelectualismo orgulhoso, entronizando a razão 
como método único ao entendimento da vida e de 
suas leis. Fruto da vaidade dos homens, esquecidos 
de que o Amor é a força máxima do universo, o ra-

cionalismo dogmático tantas vezes tem encontrado 
justificativas para as mais atrozes atitudes, em siste-
mas hediondos de dominação. Organizações políticas 
totalitárias para a promoção de uma suposta “justiça 
social”, extermínio de seres humanos por motivos vis, 
exploração de embriões indefesos para o “avanço da 
ciência”, o aborto generalizado como um exercício da 
autonomia da mulher e tantas outras bandeiras fazem 
a alma humana confundir-se, quando apartada da 
bússola do coração, que a tudo harmoniza e conduz 
a Deus. O Evangelho de Jesus é, portanto, a síntese 
perfeita entre fé e razão, entre amor e conhecimento, 
entre teoria e exemplificação divina, tendo no Mestre 
Galileu a encarnação dos princípios superiores que ob-
jetivamos lograr.

A pandemia dos fenômenos obsessivos, respon-
sáveis por males ainda insuspeitos, de ordem pessoal 
e coletiva, encontra do Evangelho o seu único e ver-
dadeiro antídoto. Kardec já nos dizia que toda influên-
cia sobre os espíritos obsessores reside no ascendente 
moral, atestando a completa ineficácia de fórmulas e 
práticas exteriores. Consciente da evolução da medici-
na e sabedor de que havia trazido ao mundo um trata-
do médico de 500 anos à frente de sua época, Kardec 
nos deixa, em seu último parágrafo de O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, uma lição primorosa:

“A obsessão muito prolongada pode ocasionar 
desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamen-
to simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer 
médico, para restabelecer a saúde do organismo. Des-
truída a causa, resta combater os efeitos.”

Reencarnação 446.indd   60 31/03/2014   14:20:23



Fe d e r a ç ã o es p í r i ta d o ri o Gr a n d e d o su l 61

Como nada, na ação da espiritualidade maior, se 
dá de forma fortuita, vislumbramos aqui uma delicada 
mensagem de Kardec para a posteridade. Temos neste 
pequeno parágrafo, que encerra a referida obra, uma 
consagração da necessidade de integração dos aspec-
tos morais e espirituais àqueles relacionados à saúde 
dos seres humanos, em especial no que tange aos pro-
cessos obsessivos. Kardec convoca os médicos do fu-
turo (um futuro que já chegou, diga-se de passagem!) 
ao tratamento consecutivo ou simultâneo, de modo a 
atuar tanto nas causas quanto nos efeitos, tanto no 
espírito quanto no corpo físico. E vai além: mesmo 
quando resta encerrada a obsessão espiritual, muitas 
vezes pela pertinácia do obsessor e pelo longo tempo 
de atuação sobre o enfermo, cabe à medicina colabo-
rar no reequilíbrio do paciente. A medicina do porvir 
deve seguir o exemplo da Obra da Codificação: uma 
fraterna integração colaborativa entre os dois planos 
da existência.

Nos grandes ciclos da evolução histórica, temos 
o período preparatório, no qual as ideias são lançadas 
de modo ainda embrionário, como uma experiência 
de campo no grande laboratório humano. A seguir, o 
programa adianta-se a uma fase de semeadura efe-
tiva, onde a semente é lançada ao solo, de modo a 
aguardar a madureza dos tempos. Por fim, temos a co-
lheita, quando a ideia longamente preparada atinge o 
período de exuberância e não pode mais ser ignorada. 
Transitamos, nos tempos modernos, rumo à terceira 
etapa, em que o Evangelho será a árvore frondosa sob 
a qual os humildes, os brandos, os pacificadores, os 
misericordiosos, os puros e os justos abrigar-se-ão 
felizes e em regozijo, porque souberam inscrever em 
suas consciências, de modo inapagável e para os sécu-
los sem fim, as lições do Evangelho de Jesus.
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A busca da ciência médica
 
A relação afetiva entre a autista Linda e o jovem advogado Rafael na teleno-

vela Amor à Vida, exibida no horário nobre da programação da Rede Globo, trouxe 
para o debate diário essa circunstância vivenciada por muitas almas no processo 
reencarnatório.

Hermínio C. Miranda, na obra Autismo – uma leitura espiritual, diz que “o autis-
mo é uma desordem de desenvolvimento do funcionamento cerebral relativamente 
frequente, acometendo dois a cinco indivíduos em cada dez mil. O quadro clínico é 
marcado por um comprometimento grave da interação social e da linguagem ver-
bal e não verbal, além de um estreitamento do espectro de interesses e atividades, 
iniciando antes dos três anos de vida”.¹

Maria Elisabeth da Silva Barbieri
Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Linda ama Rafael!

O autismo – Como evangelizar?
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Sintomas:

O autismo acomete pessoas de todas as classes 
sociais e etnias, mais os meninos do que as meninas. 
Os sintomas podem aparecer nos primeiros meses de 
vida, mas dificilmente são identificados precocemen-
te. O mais comum é os sinais ficarem evidentes an-
tes de a criança completar três anos. De acordo com o 
quadro clínico, eles podem ser divididos em três gru-
pos:

1) ausência completa de qualquer contato inter-
pessoal, incapacidade de aprender a falar, incidência 
de movimentos estereotipados e repetitivos, deficiên-
cia mental;

2) o portador é voltado para si mesmo, não es-
tabelece contato visual com as pessoas nem com o 
ambiente; consegue falar, mas não usa a fala como 
ferramenta de comunicação (chega a repetir frases in-
teiras fora do contexto) e tem comprometimento da 
compreensão;

3) domínio da linguagem, inteligência normal 
ou até superior, menor dificuldade de interação so-
cial que permite aos portadores levar vida próxima do 
normal.

Na adolescência e na vida adulta, as manifesta-
ções do autismo dependem de como as pessoas con-
seguiram aprender as regras sociais e desenvolver 
comportamentos que favoreceram sua adaptação e 
autossuficiência (http://drauziovarella.com.br/crian-
ca-2/autismo/).

A busca pelas causas e o tratamento do autismo 
têm ensejado muitas pesquisas na área médica, e uma 
delas foi realizada em 1997, pelo professor Simon Ba-
ron Cohen e a Dra. Sally Whellwright da Universidade 
de Cambridge. As pesquisas revelaram algumas evi-
dências publicadas na revista Scientific American Bra-
sil, n° 54, que relacionamos a seguir:

- filhos de cientistas e engenheiros podem her-
dar genes que transmitem não apenas talentos inte-
lectuais, mas também predisposição ao autismo;

- o Vale do Silício¹ e outras comunidades de 
apreciadores da tecnologia apresentam índices excep-
cionalmente altos de autismo;

- 22,5% dos avós de autistas estudados eram 
engenheiros comparados a apenas 2,5% dos avós dos 
não autistas.

Dizem os pesquisadores que esta é uma possível 
explicação para o que se chama de acasalamento sele-
tivo, o que significa procriar com pares semelhantes. 
Os pesquisadores buscam responder a seguinte inda-
gação: quando pessoas de mente técnica, como enge-
nheiros, cientistas, programadores e matemáticos, se 
casam com pessoas também de mente técnica ou seus 
filhos e filhas fazem isso, elas passam adiante conjun-
tos de genes que não só dotam a sua progênie com 
talentos cognitivos úteis, mas também aumentam as 
chances de seus filhos desenvolverem autismo.

O professor Cohen e outros colegas também 
pesquisaram autismo no Vale do Silício da Holanda, 
Eindhoven, em que 369 escolas participaram, forne-
cendo informações sobre 62.505 crianças, e descobri-
ram que o índice de autismo em Eindhoven era quase 
três vezes maior (229 em 10.000) do que em Haarlem 
(84 por 10.000) e Utrecht (57 por 10.000). No Vale do 
Silício da Califórnia e em Bangalore, o Vale do Silício 
da Índia, ex-alunos do Massachusetts Institute of Te-
chnology também relataram índices de autismo dez 
vezes maiores que a média entre suas crianças. Essas 
pesquisas não possuem relatos científicos como a que 
foi realizada na Holanda.

Reencarnação 446.indd   64 31/03/2014   14:20:25



O Dr. Cohen também verificou nos dados colhidos que 
o autismo parece ser mais comum entre meninos que em 
meninas. No autismo clássico, a proporção entre os sexos é 
de quatro meninos para uma menina. Na Síndrome de As-
perger (um transtorno do espectro autista que se diferencia 
do autismo clássico pelo portador ter fala compreensível), a 
proporção pode chegar a nove meninos para uma menina.

Os pesquisadores mencionados informam que nada 
há de conclusivo na pesquisa, mas que ela pode nos auxiliar 
a compreender por que o cérebro humano às vezes se desen-
volve de forma diferente da habitual e porque os autistas às 
vezes exibem tanto deficiência quanto aptidão excepcional.

A genética e a Lei de Causa e Efeito

Lendo a revista científica e as abordagens da pesquisa sobre a mente 
técnica e o autismo, busquei o Magistério de Emmanuel para contextuali-
zar a informação.

No livro O Consolador, a questão 35 esclarece: “A genética está sub-
metida a leis puramente materiais? As leis da genética encontram-se pre-
sididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe 
de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psí-
quicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano es-
piritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da pro-
funda fonte da vida. Eis por que, aos geneticistas, comumente se deparam 
incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações”.

E ainda na questão 37 ajunta: “As combinações de ‘genes’, aconse-
lhadas pela genética, podem imprimir no homem certas faculdades ou 
certas vocações? Alguns cientistas da atualidade proclamam essas possi-
bilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da 
individualização espiritual, inacessível aos seus processos de observação. 
Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células ma-
teriais; todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial, 
em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos 
Espíritos encarnados”.²

Assim, concluímos que a pessoa renasce autista não porque tenha 
sido gerada em determinado grupo familiar, mas ela renasce em determi-
nado grupo familiar que tem a genética favorável para gerar o corpo físico 
necessário ao Espírito em seu processo de correção e ajuste da consciência 
ética, fustigada pelo remorso, pelo arrependimento e desejosa de se pacificar.¹

Fe d e r a ç ã o es p í r i ta d o ri o Gr a n d e d o su l 65

Reencarnação 446.indd   65 31/03/2014   14:20:25



Joanna de Angelis, na obra Dias Gloriosos, 
afirma que “o corpo, sob qualquer condição que 
se expresse, é resultado da conduta anterior do 
Espírito, que programa as suas necessidades na 
forma, a fim de crescer e evoluir, transforman-
do conflitos em paz, débitos em créditos, maze-
las em esperanças”.

(...) Nos refolhos do ser espiritual, pois, 
se encontram as matrizes das enfermidades, e, 
aí, portanto, deverão ser tratadas, sem o que 
podem cessar os efeitos momentaneamente, 
postergando, porém, o prosseguimento destes 
sucessos perniciosos e destrutivos. (7)

Para nós, adeptos da Doutrina Espírita, 
as avaliações da ciência médica demonstram 
o quanto a Ciência do Infinito, o Espiritismo, 
pode contribuir com a Medicina quando esta 

também romper o casulo da materialidade para 
descortinar um pouco mais do cárcere constru-
ído pelo Espírito para a sua reabilitação numa 
existência onde exercita um autoviver e não um 
conviver.¹

Atuais, pois, as palavras de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo: “São chegados os tempos 
em que os ensinamentos do Cristo têm de ser 
completados; em que o véu intencionalmente 
lançado sobre algumas partes desse ensino tem 
de ser levantado; em que a Ciência, deixando 
de ser exclusivamente materialista, tem de le-
var em conta o elemento espiritual e em que a 
Religião, deixando de ignorar as leis orgânicas 
e imutáveis da matéria, como duas forças que 
são, apoiando-se uma na outra e marchando 
combinadas, se prestarão mútuo concurso”. (4)

A criança autista e a
evangelização da infância

Ao aventurar-me escrevendo esse artigo, indaguei-me, como o profes-
sor Hermínio de Miranda: que credenciais tenho eu para escrever sobre isso? 
E como ele respondi: Nenhuma. Não sou médica, não conheço psiquiatria, 
nem psicologia, mas aí uma luzinha acendeu, não no cérebro, mas no cora-
ção. Sou mãe, sou avó, sou evangelizadora e também entendo que essa dis-
cussão e essa compreensão transcendem os limites da ciência, pela dor que 
causam e pelas aflições que agregam ao grupo familiar onde se instalam.

O autismo é um nervo exposto em qualquer grupamento hu-
mano onde se instale. Mais doloroso se caracteriza porque a 
vítima é sempre uma criança, usualmente linda, aparentemente 
saudável. Elas começam a revelar a alienação a partir do pon-
to evolutivo em que os demais infantes alegram a família com 
seus primeiros passos, as primeiras palavras, as gracinhas, os 
sorrisos, o intercâmbio afetivo, a descoberta do mundo, afinal, 
em que vieram viver.
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 A criança autista vem, teoricamente, para 
viver conosco, mas traz seu próprio mun-
do interior, rejeita o nosso, isola-se, vive 
consigo mesma, sem tomar conhecimento 
do que se passa a sua volta. Não faz se-
gredo algum de que não quer ninguém 
lá metido com ela. Da mesma forma, não 
deseja cruzar as fronteiras que ela mesma 
traçou, a fim de vir ao encontro dos que 
estão do lado de cá da vida.¹

Essas pontes que necessitam ser construídas 
para acessarmos a realidade dessas almas enclausu-
radas e trazê-las para fora é um esforço que cabe a 
todos nós, ao lado da ciência que pesquisa, mesmo 
que não estejamos diretamente envolvidos como pais, 
mães, irmãos. Descobri-me em grande aflição me per-
guntando como agiria, no centro espírita onde evan-
gelizo todas as manhãs de domingo, se recebesse uma 

família com um filho autista, rodando em torno de si 
mesmo, agitando as mãozinhas, fazendo girar inde-
finidamente um prato ou um brinquedo, acionando 
repetidas vezes um interruptor de luz, provocando 
descargas de água no vaso sanitário?

Por vezes, nós espíritas tendemos a pensar de 
forma especializada como age a ciência terrena em 
suas abordagens (Emmanuel, em O Consolador, atribui 
à especialização um caráter de progresso e conquis-
ta do espírito humano, mas afirma que elas conver-
gem para a ciência integral no plano infinito, onde se 
irmanarão com os valores morais na glorificação do 
homem redimido). Assim, o trabalho, por mais desa-
fiador que seja nos arraiais espíritas, tem como essên-
cia a educação do Espírito Imortal. A integração do 
Espírito com Deus, consigo mesmo e com o próximo, 
e a única ponte capaz de alcançar a alma dentre os 
escombros do seu passado, é o amor ágape (doação, 
sacrifício, incondicional).

No livro Loucura e Obsessão, ditado por Manoel 
P. de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, en-
contramos o caso da assistência ao enfermo chamado 
Aderson, que traz elementos valiosos para interpre-
tarmos à guisa de orientação.

Analisemos, primeiramente, a ordem amorosa 
proferida pela Mentora Espiritual àquele Espírito en-
carcerado no corpo silencioso, que a consciência culpada 
construíra para a reabilitação. (5)

No auxílio ao necessitado em questão identifi-
ca-se por parte dos médiuns e Espíritos socorristas a 
postura elevada de confiança, a fé no futuro e a ema-
nação de bondade e energia, aliados à exortação pela 
reforma íntima e ao constante trabalho em favor do 
bem geral.

Temos a oportunidade de verificar a arregimen-
tação dos Benfeitores desencarnados, dentre eles o Dr. 
Bezerra de Menezes, para o atendimento ao pacien-
te em desdobramento durante o sono físico, em que 
utilizam o recurso da oração e a aplicação de passes 
aliados à autoridade moral que provocam um choque 
de despertamento na alma reclusa pelo autismo.

Após o relato minudenciado das suas ações infe-
lizes do passado, que causaram os limites e bloqueios 
de ordem psíquica, Aderson recebe em procedimento 
espiritual neurossensores fluídicos que acoplados ao 
cérebro se destinam à irrigação da mente consciente, 
estimulando atividades que oferecem retorno ao equi-
líbrio psicofísico. São aplicados recursos especiais na 
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área do centro cerebral para despertamento de poten-
cialidades ainda bloqueadas num processo lento como 
qualquer outro tipo de reequilíbrio.

O Dr. Bezerra encerra a explicação sobre o caso 
esclarecendo que o acontecido ali foi uma regressão 
de memória, embora a técnica se fizesse diferente. 
Refere que, se conduzida por um encarnado, seria de 
difícil resposta pelo desconhecimento da causa por 
parte do indutor.

Tal evento nos deixa preciosas lições.

a) Na condição de trabalhadores espíritas, preci-
samos, em primeiro lugar, acrisolar virtudes para nos 
credenciarmos a ser auxiliares e intermediários da Es-
piritualidade Maior.

b) A terapêutica das enfermidades da alma tem 
um princípio curador único: a harmonização do Espí-
rito infrator com a Lei Divina.

c) Embora úteis, os tratamentos com nomencla-
turas diversas e criados para públicos diferentes nos 
centros espíritas, todos os desajustes identificados 
têm causa comum: para os vícios acalentados milenar-
mente pelo Espírito Imortal, a sua cura está condicio-
nada à aquisição de hábitos saudáveis e ao processo 
de reabilitação (Arrependimento, expiação e repara-
ção – O Céu e o Inferno – Código Penal da Vida Futura).

d) O atendimento espiritual no centro espírita 
é o processo renovador e reeducativo que se destina 
a todas as criaturas em rude sofrimento na sua tra-
jetória terrena e é integrado pela tarefa da aplicação 
do passe, do atendimento fraterno pelo diálogo, pela 
irradiação, pelo conhecimento do Evangelho, pela re-
cepção acolhedora e amorosa e pelo auxílio aos lares 
envolvidos.

e) A profilaxia dos males que infelicitam a alma 
e impressionam o perispírito, dando causa à gênese 
de males físicos, mentais e espirituais, se faz com a 
educação integral, pela evangelização da criança e do 
jovem, pela evangelização dos lares, como afirma o Dr. 
Hernani Guimarães Andrade na obra já citada: “A cura 
do autismo está na prevenção, ou seja, em não come-
ter os desvios de comportamento que o suscitam”.³

O amor cobre a multidão 
dos pecados – Pedro I, 4:8

Assim, se recebermos a bênção de evangelizar-
mos um Espírito na experiência do autismo, redobre-
mos a fé na parceria competente da espiritualidade 
que vai nos inspirar e fortalecer.

Não há metodologia nem uma fórmula infalível. 
Hernani relata em seu livro várias experiências, den-
tre elas uma que nos tocou profundamente, que é a 
luta do jornalista Nilton Salvador e sua esposa para 
criar uma ponte até o mundo do seu filho autista, Ger-
mano. A forma como Germano rompe a clausura é inu-
sitado. Catita, a cachorrinha da família, teve filhotes e 
Germano aproximou-se do ninho, tentando pegar um 
dos filhotes, com o que a mãe canina não concordou, 
investindo contra ele, que instintivamente armou-
-se de um pedaço de pau e investiu contra o animal, 
somente não consumando o ato pela intervenção da 
avó. Daí em diante, Germano saiu do estado autístico. 
Até aí, no entanto, muito amor e a escuta ativa do co-
ração foram as lições compartilhadas pelo pai no livro 
Vida de Autista.

Amemos, pois, sem reservas, os nossos evange-
lizandos, sabendo que o autista não é uma fortaleza 
vazia, como o denominou Bruno Bettelheim. Todos os 
que conseguiram romper a barreira erguida pelos au-
tistas encontraram um mundo com padrões diferen-
tes do nosso, que requer um processo de empatia e da 
linguagem universal do amor.

Se você conseguir um olhar, um abraço, uma pa-
lavra, uma vibração sutil de solidariedade, você esta-
rá evangelizando, estará contribuindo para a cura da 
alma.
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Aceite o seu evangelizando como ele é e não 
como você gostaria que ele fosse, porque, afinal, eles 
são apenas diferentes, não melhores ou piores, não 
certos ou errados, bons ou maus, são almas em pro-
cesso de evolução como nós.

O pensamento banhado pelos valores que todos 
devemos buscar desenvolver para termos autoridade 
moral é um fluxo transformador.

Cante, conte histórias, olhe com amor, ore por 
eles sempre, irradie a sua emoção e solidariedade. Al-
guma função ele está exercendo ao seu lado 

Indaga Hernani que, se a gente estivesse do outro 
lado, lá naquele mundo à parte, com um pé neste, aqui, 
como gostaríamos de ser tratados?³

Muitos dos autistas estudados pelos pesqui-
sadores, a exemplo o dr. Darold Treffert, autoridade 
mundial no assunto, revelam-se ilhas de sabedoria e 
genialidade, o que não surpreende, se considerarmos 
que a inteligência, amiúde, tem caminhado apartada 
da moralidade e do sentimento, posta a serviço do cri-
me, criando processos dolorosos para quem a utiliza 
mal e para os semelhantes.

Lázaro, vem para fora

Lembra-te de Jesus, quando recebe a notícia da 
doença de Lázaro e vai para Betânia. Ao encontrar o 
amigo em uma gruta sobre a qual estava posta uma 
pedra, determina: “Tirai a pedra”. Removida esta, con-
clama: “Lázaro, vem para fora”. Lázaro atende o cha-
mado e sai da sepultura amarrado, com os pés enro-
lados, e o Mestre ordena: “Soltai-o e deixai-o ir” (João 
11.39, 44 e 43).

Martins Peralva diz que todo o despertamento é 
gradativo e se condiciona ao funcionamento equâni-
me e perfeito das leis naturais que regem a evolução. 
(6)

Inspira-te nele e como recomenda Abigail a Pau-
lo: Ama, Trabalha, Espera, Perdoa.
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A milenar questão apresentada por Pedro 
a Jesus continua atualíssima, pois o exercício do 
perdão, ontem como hoje, é das mais difíceis 
atitudes, inclusive para os cristãos. Em recente 
palestra no Paraná, Divaldo Franco dizia ver o 
perdão como a mais desafiadora experiência da 
psiquê humana.

Espíritos ainda infantilizados, psicologi-
camente imaturos, arraigados ao velho egoís-
mo e ao orgulho, apresentamos grandes limita-
ções no quesito “perdoar”. Se acrescentarmos 
ainda a influência do meio ambiente, a educa-
ção recebida e as limitações vinculadas ao au-
toconhecimento e à arte de conviver, o perdão 
nos parecerá uma atitude por demais distante, 
utópica e até romântica.

Sandra Borba
Palestrante espírita, Doutora em Educação pela

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Perdão
como

necessidade 
evolutiva
“Senhor, quantas vezes perdoarei a 
meu irmão, quando houver pecado 
contra mim? Até sete vezes?” – Res-
pondeu-lhe Jesus: “Não vos digo que 

perdoeis até sete vezes, mas até se-
tenta vezes sete vezes.”

(S. MATEUS, 18:15, 21 e 22.)
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Atitudes mais simples como a mera desculpa 
escasseiam nas relações humanas, atestando a super-
valorização de equívocos ou erros mínimos que culmi-
nam em difíceis situações como a chateação, o melin-
dre, a mágoa, a raiva, a revolta, o desejo de vingança, 
a agressão e a violência em variados matizes. Relacio-
namentos no lar, nos ambientes de estudo e trabalho, 
na vizinhança, nas instituições religiosas se fragilizam 
e se quebram pela ausência do respeito ao outro ou 
pela falta de um ato de indulgência, tolerância, com-
preensão, compaixão, perdão.

Muito ciosos de nosso próprio valor e muitas 
vezes detentores de uma autopercepção por demais 
benevolente para conosco e por demais crítica em re-
lação aos outros, apresentamos grande dificuldade em 
lidar com situações que visualizamos como lesivas, 
agressivas e desrespeitosas em relação a nós ou aos 
nossos entes queridos.

Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítu-
lo X, Bem aventurados os misericordiosos, item 15, há 
uma lúcida e profunda mensagem assinada por Paulo 
em torno do perdão. Nela o autor nos estimula a uma 
necessária avaliação das próprias atitudes em várias 
situações e situa o verdadeiro e completo perdão no 
esquecimento da ofensa.

Essa mensagem de Paulo nos remete a algumas 
reflexões sobre o papel do perdão no processo de su-
peração do próprio Apóstolo dos Gentios quando se 
converte à mensagem de Jesus. Explico-me. Na obra 
Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xa-
vier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo II da segun-
da parte, lemos a respeito do encontro de Saulo com 
o casal Prisca e Áquila no oásis de Dan onde traba-
lhariam por alguns anos nos teares de Ezequias, pre-
parando tapetes de lã e tecidos de pelo caprino, para 
construção de tendas.

Emmanuel afirma que o Convertido de Damas-
co logo reconheceu no casal almas fraternas detento-
ras de nobres qualidades espirituais. Respeito mútuo, 
companheirismo, cumprimento dos deveres aliados à 
expressão de simpatia e fraternidade para com ele fi-
zeram com que Saulo se sentisse agraciado pela com-
panhia e amizade de ambos.

Durante o primeiro ano de convivência, 
seguindo os conselhos de Gamaliel, o antigo 
doutor da Lei não revelou ao casal sua identi-
dade, sofrendo pelo próprio passado quando 
dos relatos de Áquila e Prisca em relação aos so-
frimentos enfrentados por eles, por familiares 
e amigos, em razão das perseguições movidas 
por Saulo de Tarso. Soube ainda das orações de 
Pedro, dos demais discípulos e por muitas ou-
tras pessoas para que o perseguidor fosse toca-
do pelo Mestre Jesus. O trabalho no tear, a ami-
zade, as dificuldades do ambiente e as medita-
ções e conversações em torno das anotações 
de Levi foram operando grandes mudanças no 
Apóstolo da Gentilidade.

Certa tarde, ao receber a notícia da mor-
te de Gamaliel e contemplando o querido casal 
com muita ternura, Saulo decide revelar a sua 
identidade discorrendo sobre sua conversão, as-
sumindo a responsabilidade de seus atos, mas 
dizendo em lágrimas: “Perdoem-me, porém, 
levando em conta a minha ignorância crimino-
sa!...” (p. 256). O choro convulsivo e sincero do 
ex-perseguidor, as experiências vividas e o sen-
timento de compaixão tocam as almas de Pris-
ca e Áquila. Este último lhe diz profundamente 
emocionado:

...regozijemo-nos no Senhor, por-
que, como irmãos, estávamos se-
parados e agora nos encontramos 
juntos novamente. Não falemos do 
passado, comentemos o poder de 
Jesus, que nos transforma por seu 
amor. (p.316)

Fe d e r a ç ã o es p í r i ta d o ri o Gr a n d e d o su l 71

Reencarnação 446.indd   71 31/03/2014   14:20:28



Abraçados e chorando de emoção superior, o 
trio renovaria por mais dois anos no oásis de Dan, seu 
compromisso de servir a Jesus no estudo e vivência de 
Sua Boa Nova.

O perdão do casal de tecelões representou, em 
nossa percepção, o estímulo ao autoencontro e à de-
cisão firme de Paulo de superar-se através das reali-
zações e testemunhos que o futuro lhe descortinaria 
após a saída do deserto. A atitude do casal contribuiu 
decisivamente para o reerguimento do Convertido, 
de certa forma aliviando o peso da própria culpa ou 
tornando-a mais suportável, num contínuo processo 
de autoperdão onde as oportunidades de serviço a Je-
sus se converteriam em novas aprendizagens liberta-
doras.

O efeito do perdão possui então um duplo efei-
to: liberta o que perdoa da carga emocional doentia 
que carrega e repercute na reconstrução emocional e 
soerguimento moral daquele que foi perdoado. Pro-
gresso moral para todos. 

Áquila e Prisca, em várias oportunidades, es-
tariam ao lado de Paulo na criação das comunidades 
nascentes, também eles sofrendo por diversas vezes 
perseguições e flagelações. Vítimas e algoz redimido 
cantariam a canção do perdão em louvor ao Evange-
lho.

Lembro-me, a propósito do assunto em pauta, 
que em uma outra de suas memoráveis palestras Di-
valdo Franco cita o encontro de dois ex-prisioneiros de 
guerra. O primeiro indaga ao segundo como ele estava 
e este responde que todos os dias lembrava seus tor-
turadores os odiando mortalmente. E você?, indaga. 
O companheiro retruca lamentando que o amigo con-
tinuasse preso aos inimigos pelos laços do ódio. Ele, 
diferentemente, buscava o perdão e o esquecimento 
como medida terapêutica para continuar a viver com 
qualidade.

Em sua obra O perdão como caminho... e o cami-
nho do perdão, o querido amigo Alberto Almeida ofe-
rece um conteúdo muito rico de reflexões e incentivo 
à prática do perdão. Indulgência, colocar-se no lugar 
do outro, autoavaliação das atitudes, ampliação da 
compreensão acerca dos motivos do ato lesivo, agres-
sivo, desrespeitoso do outro são alguns dos caminhos 
para que exercitemos o mais fácil – o “deixar prá lá”, 

a desculpa – como preparação para o enfrentamen-
to de momentos mais difíceis que a vida poderá nos 
apresentar. 

Perdoar não é concordar com o ofensor, é ver-
-lhe a infelicidade, a loucura, é não desejar o revide, é 
libertar-se da mágoa e do ódio, fatores que deflagram 
doenças, melancolia, transtornos de variada ordem. É 
exercício de compaixão. O esquecimento vem com o 
tempo.

Vemos na história do Cristianismo Joanna de 
Cusa perdoar seus algozes que lhe incendiavam o cor-
po ao lado do filho, conforme nos narra o Irmão X em 
Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, 
editado pela Federação Espírita Brasileira.

Gandhi perdoa seu próprio assassino que não 
entendera sua mensagem de não-violência. Nelson 
Mandela supera todas as violências que recebeu para 
se tornar, na África do Sul, o presidente de todos, sem 
revide ou separatividade pelo ódio.

Pequenos e grandes exemplos são estímulos 
para que prossigamos nos esforçando para desculpar, 
compreender e passar adiante, seguindo a orientação 
do Mestre Jesus que suplicou para todos os Seus al-
gozes o perdão do Pai e nos perdoa a cada dia nos 
ensinando: “fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos 
que vos perseguem e caluniam...” (Mt 5:44), a fim de que 
prossigamos em nossa rota evolutiva.

Afinal, todos precisamos do autoperdão, do per-
dão uns dos outros e de Deus, nosso Pai.
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