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a manhã de 18 de abril de 1857, chega uma carruagem na Livraria Dentu na
Galerie d'Orleans, no Palais-Royal, em Paris. Trazia 1.200 exemplares da
primeira edição de O Livro dos Espíritos. Era o dia do lançamento da obra,
composta num perfeito encadeamento de idéias, organizada metodicamente pelo
professor Hippolyte Léon Denizard Rivail, que em virtude de seu nome ser muito
conhecido e respeitado pela comunidade científica à época da publicação, optou pelo
pseudônimo Allan Kardec para que esta fosse conhecida não em virtude do seu nome
e, sim, pelo conteúdo.A primeira edição trazia 501 perguntas e respostas. Em 18 de
Março de 1860 foi publicada a segunda edição, definitiva, revisada e ampliada, com
1.019 perguntas e respostas, trazendo ensinamentos que conduzem o homem à
redescoberta de si mesmo, fornecendo-lhe recursos para que compreenda, sem
mistérios, quem é, de onde veio, e para onde vai. O Livro dos Espíritos contém os
princípios fundamentais da Doutrina Espírita em seus três aspectos: científico, filosófico
e religioso, tais como transmitidos pelos próprios Espíritos, seus autores. Assim, não se
considera a obra de um homem, Allan Kardec, mas da espiritualidade, cabendo a
Kardec, o Codificador, a incumbência de classificar, selecionar e organizar os itens em
uma seqüência lógica, com bom senso e espírito crítico.O dia 18 de Abril é dedicado ao
Livro Espírita, e o generoso amigo, incansavelmente desde a Codificação da Doutrina
Espírita vem presenteando-nos com suas iluminadas páginas. Impossível registrar
todos os benefícios concedidos à humanidade pela literatura espírita que,
indubitavelmente, atua em duas frentes, consolo e instrução.
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ivaldo Pereira Franco, reconhecido internacionalmente como
um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade
estará comemorando 90 anos no dia 5 de Maio e 70 anos de oratória. Divaldo,
é professor, médium, e orador Espírita Brasileiro. Conhecido como um verdadeiro
"apóstolo do Espiritismo", com mais de cinquenta anos devotados à mediunidade
e à caridade, e mais de sessenta como um importante orador espírita, Divaldo se
dedica à causa espírita e à instituição Mansão do Caminho, em Salvador, na
Bahia, onde ajuda cerca de tres mil pessoas, muitas delas registradas como filhos
do médium.
Os direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados, que já venderam
mais de dez milhões de exemplares, foram doados em cartório para esta e outras
instituições filantrópicas. Ainda que tenha uma alta produção e vendagem de
livros psicografados e realize um grande trabalho filantrópico, é como
conferencista e missionário do Espiritismo. Representado como peregrino ou
como "Paulo de Tarso do Espiritismo", Divaldo já percorreu mais de 64 países
divulgando a doutrina em palestras de ampla publicidade, e já proferiu mais e 14
mil conferências e fez 8 conferênias na ONU. Recebeu o titulo de Embaixador da
Paz do Mundo. Parabéns querido Divaldo, que Deus o ampare sempre.
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rancisco de Paula Cândido
Xavier reencarnou em Pedro Leopoldo, modesta cidade de
Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Desde os 4 anos de
idade o menino Chico Xavier teve a sua vida assinalada por singulares
manifestações. Seu pai chegou, inclusive, a crer que o seu verdadeiro
filho havia sido trocado por outro... Aquele seu filho era estranho! O
garoto orava com extrema devoção, conforme lhe ensinara D. Maria
João de Deus, a querida mãezinha, que o deixaria órfão aos 05 anos.
Dentro de grandes
conflitos e extremas dificuldades, o menino ia
crescendo, sempre puro e sempre bom, incapaz de uma palavra
obscena, de um gesto de desobediência. Tendo clarividência e
clariaudiência intensas, mantinha contato direto com os espíritos amigos, sendo que conversava com a mãezinha desencarnada e ouvia
vozes confortadoras. Na escola, sentia a presença delas, auxiliando-o
nas tarefas habituais. O certo é que os seus primeiros anos o marcaram profundamente; ele nunca os esqueceu... A necessidade de
trabalhar desde cedo para auxiliar nas despesas domésticas foi, em sua
vida, conforme ele mesmo disse, "uma bênção indefinível". Em 7 de
maio de 1927 participou de sua primeira reunião espírita. Até 1931
recebeu muitas poesias e mensagens, várias das quais saíram a público, estampadas à revelia do médium em jornais e revistas, como de
autoria de Francisco Xavier. Nesse mesmo ano, vê, pela primeira vez,
o Espírito Emmanuel, seu inseparável Mentor Espiritual. Francisco
Cândido Xavier - Chico Xavier - iniciou, publicamente, seu mandato
mediúnico em 08 de julho de 1927, em Pedro Leopoldo. Contando 17
anos de idade, recebeu as primeiras páginas mediúnicas. Em noite
memorável, os Espíritos deram início a um dos trabalhos mais belos
de toda a história da humanidade. Dezessete folhas de papel foram
preenchidas, celeremente, versando sobre os deveres do espíritacristão. Depoimento de Chico Xavier: (...) "Era uma noite quase gelada e os companheiros que se acomodavam junto à mesa me seguiram
os movimentos do braço, curiosos e comovidos. A sala não era
grande, mas, no começo da primeira transmissão de um comunicado
do mais Além, por meu intermédio, senti-me fora de meu próprio
corpo físico, embora junto dele. No entanto, ao passo que o mensageiro escrevia as dezessete páginas que nos dedicou, minha visão
habitual experimentou significativa alteração. As paredes que nos
limitavam o espaço desapareceram. O telhado como que se desfez e,

tfixando o olhar no alto, podia ver estrelas
que remeluziam no escuro da noite. Entretanto,
relanceando o olhar no ambiente, notei que toda
uma assembléia de entidades amigas me fitavam com
simpatia e bondade, em cuja expressão adivinhava,
por telepatia espontânea, que me encorajavam em
silêncio para o trabalho a ser realizado, sobretudo,
animando-me para que nada receasse quanto ao
caminho a percorrer."Emmanuel, nos primórdios da
mediunidade de Chico Xavier, deu-lhe duas
orientações básicas para o trabalho que deveria
desempenhar. Fora de qualquer uma delas, tudo
seria malogrado. Eis a primeira. - "Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com
Jesus? - Sim, se os bons espíritos não me abandonarem... - respondeu o médium. - Não será você
desamparado - disse-lhe Emmanuel - mas para isso é
preciso que você trabalhe, estude e se esforce no
bem. - E o senhor acha que eu estou em condições
de aceitar o compromisso? - tornou o Chico. - Perfeitamente, desde que você procure respeitar os
três pontos básicos para o Serviço... Porque o protetor se calasse o rapaz perguntou: - Qual é o
primeiro? A resposta veio firme: - Disciplina. - E o
segundo? - Disciplina. - E o terceiro? - Disciplina". A
segunda mais importante orientação de Emmanuel
para o médium é assim relembrada: - "Lembro-me
de que num dos primeiros contatos comigo, ele me
preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado, por
tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo,
procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de
Allan Kardec e, disse mais, que, se um dia, ele,
Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse
de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que
eu devia permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo". Em 1932 a FEB (Federação Espírita
Brasileira) publicou seu primeiro livro, o "Parnaso de
Além-Túmulo"; hoje, as obras que psicografou vão a
mais de 420 Várias delas estão traduzidas e publicadas em castelhano, esperanto, francês, inglês,
japonês, grego, etc. De moral ilibada, realmente
humilde e simples, Chico Xavier jamais auferiu
vantagens, de qualquer espécie. Sua vida privada e
pública tem sido objeto de toda especulação
possível, na informação falada, escrita e televisionada. Críticas ferinas têm-no colhido de miúdo,
sabendo suportá-las com verdadeiro espírita, ou
seja, como verdadeiro Cristão. Viajou com o
médium Waldo Vieira aos Estados Unidos e à
Europa, onde visitaram a Inglaterra, a França, a Itália,
a Espanha e Portugal, sempre a serviço da Doutrina
Espírita. Chico Xavier é uma figura de projeção
nacional e internacional; suas entrevistas despertaram a atenção de milhares de pessoas, mesmo
alheias ao Espiritismo; apareceu em programas de
TV, respondendo a perguntas as mais diversas,
orientando as respostas pelos postulados espíritas.
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relacionamento, sempre escondendo a personalidade
e doentia”3.

A

Iris Sinoti - Terapeuta Junquiano

o nos tornarmos adultos somos ou
deveríamos ser responsáveis por todas as
escolhas que fazemos em nossa vida. Essas escolhas
trarão, indubitavelmente, consequências que deveremos
estar prontos para assumir, e com isso nos tornarmos cada
vez mais responsáveis por nós mesmos.
Mas às vezes, essas escolhas conduzem o adulto a um carrossel de obrigações principalmente sociais, onde ele se vê
obrigado a atender cada vez mais e mais. A questão é que
tornar-se adulto requer, mais do que assumir “novas”
obrigações, comprometer-se a um constante processo de
mudança interior. Como afirma Joanna de Ângelis 1: “Ao
atingir a idade adulta (o ser2) deve estar em condições de
viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais.
É
comum,
no
entanto,
perceber-se
que
o
desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar
do seu correspondente emocional, o que se transforma em
conflito”. O que se percebe, na maioria das vezes, é o
indivíduo chega à fase adulta sem se conhecer efetivamente. Por conta disso, faz escolhas guiadas por impulsos
internos
desconectados
da
consciência,
e
que
inadvertidamente são aceitos pelo ego imaturo, transformando a vida em um palco de ilusões, decepções e frustrações.
Se ao nos tornarmos adultos não estamos prontos (o que é
muito bom em certo sentido), então precisamos continuar o
processo de crescimento, o que inclui autoeducação e
autoaprimoramento constantes.
Quando estamos comprometidos com a educação de uma
criança, por exemplo, nos empenhamos para garantir que
ela se torne um adulto saudável. Isso significa que não há
diferença quando nos ocupamos com o nosso processo de
ser saudável, ou seja, é preciso encontrar a criança que
existe em nós e educá-la, acolhê-la, curá-la e amá-la. Esse
projeto inacabado que somos é decorrente da condição que
ainda nos encontramos, conforme apresenta Joanna de
Ângelis: “O ser imaturo psicologicamente não venceu a
infância que foi transferida para a idade adulta com toda a
carga de conflitos não resolvidos que se manifestam no

insegura

Talvez o que a maioria de nós ainda não tenha percebido é que
somos responsáveis pela “manutenção do mundo”, e que ser
adulto é assumir para si a continuidade e o aprimoramento do
mundo em que nos encontramos, e conjugado a isso, o crescimento pessoal, que Carl Gustav Jung chamou de Processo de
Individuação. Enquanto não aceitamos que estamos encarregados dessa tarefa viveremos como citado acima, inseguros e
doentes, aturdidos com preocupações que na realidade não
mereciam tanta importância, por exemplo:

•

Damos demasiada importância à opinião dos outros e
não construímos uma autoimagem saudável sobre nós;

•

Preocupamo-nos com a aparência externa e
esquecemo-nos de acolher os acontecimentos do mundo
interno;

•

Queremos as
conquistamos;

•

Queremos ser aceitos nos grupos e disputamos o melhor
lugar, nos esquecendo da autoaceitação, para compreendermos que o melhor lugar é sempre onde estamos;

•

Descuidamo-nos de nós mesmos dizendo que
estamos cuidando dos outros e com isso ignoramos o
nosso potencial e a nossa realidade profunda.

conquistas

externas

e

não

nos

Tornar-se maduro exige que saibamos lidar com as incertezas
que a vida nos reserva, compreender que não temos e não
podemos controlar a vida, mas que podemos e devemos
aprofundarmo-nos no ser que estamos para a conquista do ser
que somos, pois, assim como Santo Agostinho, precisamos
aprender com a vida, prestando atenção nas nossas
experiências pessoais.
E apesar de todas as exigências que o mundo nos faz é preciso
que o ser adulto volte-se para dentro de si, possibilitando assim
o crescimento, a mudança e o encontro consigo mesmo. Afinal,
é esse o objetivo da jornada.

1

O Ser Consciente, cap. 1

2

Grifo nosso.

3

Psicologia da Gratidão, cap. 2
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Ressalte-se que os habitantes do nosso planeta ainda manifestam uma mescla de instintos e inteligência. Felizmente,
pouco a pouco tornamo-nos menos instintivos, conforme
refletimos mais, combinamos melhor as ideias, libertando-nos
das amarras dos atos impensados e automáticos, como
mostra A Gênese, capítulo III, item 12 (Kardec, 1868). Porém,
a vaidade e o orgulho ainda são grandes barreiras a transpor.

Dr. Kleber L. Celadon - Curitiba - BR

O

bservando-se atentamente as roupagens e formatações de
algumas religiões do nosso planeta, deparamo-nos com
uma diversidade grande de adereços de todos os tipos e
cores, expressões de pensamentos e valores de outras
épocas. Além disso, nota-se a obscuridade dos seus ritos, resultante
da ausência de uma linguagem atualizada, renovadora, tornando-os
quase incompreensíveis no mundo contemporâneo. Como afirmou
Léon Denis, Jesus nunca quis cultos pomposos, sacerdotes, nem
cerimônias que acabam por sufocar as ideias das pessoas, mas
apenas um culto simples e puro para um contato direto da criatura
humana com Deus (Denis, 1919). A evolução da religião caminha
paralelamente ao progresso científico, e às vezes até se misturam num
dialogismo bem polarizado. As suas histórias apresentam similitudes, o
que não é de se estranhar, pois as almas que atuam nessas duas
dimensões são as mesmas.
A história revela-nos ainda as particularidades da evolução do ser
humano e, por consequência, a sua crescente compreensão das leis
divinas. Com o aparecimento de poderosos instrumentos de uso
científico, tais como o microscópio e o telescópio, a humanidade
reconheceu a sua pequenez diante do microcosmo e do macrocosmo,
dando-se conta de que o seu conhecimento era bastante limitado.
Grandes personagens impulsionaram-nos à expansão das nossas
consciências e sabedoria. Para citar um exemplo, quando William
Crookes descobriu o quarto estado da matéria, o radiante (Denis, 1919,
p.139), deram-se os primeiros passos em direção a uma melhor
compreensão sobre a energia sutil, hoje já bastante explorada por
pesquisadores de todas as partes do mundo. Porém, a resistência e
vaidade do meio científico que, a pretexto de utilizar um grande rigor
acadêmico, na verdade agarra-se aos conceitos já criados, tornou essa
evolução morosa e até mesmo estagnada em alguns momentos.
Seriam essas grandes personagens grandiosas em todos os sentidos?
Sabe-se que muitos estudiosos e cientistas brilhantes causaram
espanto ao revelarem as suas personalidades doentias. Na mesma
medida, milhares de pessoas com escassos conhecimentos científicos
exibiram as suas almas cintilantes e de grande elevação moral. Estes
contrastes são explicados pelos espíritos na questão 365 do Livro dos
Espíritos. Eles dizem que os seres muito inteligentes, mas que ao
mesmo tempo apresentam comportamentos viciosos, ainda não
conseguiram progredir em todos os sentidos, e precisarão de várias
existências até que atinjam um nível de maior pureza, de maior
equilíbrio. Adiantaram-se em ciência, mas ainda precisam adquirir
moralidade (Kardec, 1857). Com base nesse esclarecimento pode-se
compreender melhor os intermináveis embates entre alguns
acadêmicos, sempre dispostos a ver o argueiro no olho do outro, sem
notar a trave no seu próprio, um paradoxo conhecido e que consta no
Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo X, 9 e 10 (Kardec, 1864).
Às vezes, nem mesmo o desencarne livra certos espíritos de cientistas
de suas convicções, principalmente aqueles ainda vitimados pela
vaidade, conforme mostra o Livro dos Médiuns, capítulo XXIV, item 293
-26 (Kardec, 1869).

Aqueles religiosos que se alienaram da sociedade, bem como
os cientistas refugiados nos laboratórios, buscaram uma
plenitude que só é possível quando se vive em harmonia
com as pessoas. Por outro lado, como diz Joanna, não há
necessidade de se mergulhar na fervura das paixões e
futilidades mundanas, pois só se conquista a tranquilidade
quando se vive em consonância com todos. Isso é o que a fé
religiosa nos proporciona (Ângelis & Franco, 2011).
Muitos cientistas e religiosos do passado, alguns ainda nos
dias de hoje, optaram por um afastamento do mundo,
buscando com isso uma espécie de iluminação especial,
interpretada de formas diferentes de acordo com as suas
formações e crenças. Em outro patamar, as grandes massas
de habitantes da Terra aprisionaram-se no mundo, com
exceção daqueles que espalharam amor e praticaram a
caridade verdadeira, mesmo em meio a essas turbulências.
Assim fez, por exemplo, o iluminado Francisco de Assis,
dando as costas às exuberâncias e extravagâncias da Europa
de então, e abrindo os braços a Jesus, renunciando a tudo,
menos ao amor, nas palavras de Joanna de Ângelis (Franco
& Said, 2014). Francisco de Assis é um exemplo incomparável de um ser que buscou a luz fora das cátedras
acadêmicas e dos claustros religiosos, misturado a todos no
mundo, mas espelhando-se na simplicidade e amor do
Mestre Jesus.
O espiritismo tem por base uma nova concepção de
filosofia, ciência e religião, afastando os seus seguidores dos
debates alienantes e inócuos, da cátedra fria enrijecida e
separatista, da clausura auto-piedosa e punitiva.
Jesus, na sua simplicidade, deixou-nos a lição mais
profunda de todas, somente possível a um Mestre por
excelência: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu
coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento.
Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é
semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Desses dois mandamentos dependem toda a Lei e os
profetas sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti
mesmo. Aí estão todas as leis e os Profetas (Mateus, 37-40).
Referência bibliográfica
Ângelis, e. J. d., & Franco, m. D. P. (2011). Liberta-te do mal (M. d. J.
Sardano Ed.). Santo André-SP: Ebm Editora.……………………………………...
Denis, L. (1919). Cristianismo e espiritismo (17th ed.). Brasília: Federação
Espírita Brasileira FEB Editora.…….………………………………………………..
Franco, D. P., & Said, C. B. (2014). Francisco o sol de Assis (Leal Ed. 1ª ed.).
Salvador.
Kardec, A. (1857). O livro dos espíritos (G. Ribeiro, Trans. F. E. Brasileira Ed.
14ª de bolso ed.). Rio de Janeiro: Sindicato nacional dos editores de livros.
Kardec, A. (1864). O evangelho segundo o espiritismo (G. Ribeiro, Trans. F. E.
Brasileira Ed. 25ª ed.). Rio de Janeiro: Sindicato nacional dos editores de livros.
Kardec, A. (1868). A Gênese (G. Ribeiro, Trans. F. E. Brasileira Ed.). Rio de
Janeiro:
Sindicato
nacional
dos
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oi um mês de muitas bênçãos, muitas
emoções, as lindas mensagens que
chegaram até nós via video, e-mails,
completaram nossa alegrias que fizeram o mês
de Março muito especial. Nossa gratidão aos
amigos queridos; Kleber Celadon, Divaldo
Franco, Claudio Sinoti, Richard Simonetti, e
todos trabalhadores da nossa Casa, aos amigos
que vieram a Londres para celebrar conosco
essa data tão significativa. Aos eloquentes
oradores, Denis Maritns, Marcelo Mota, Marina
Steagall e André Monteiro, nosso sinceros
agradecimentos, e a nossa Casa segue
celebrando seus 25 anos, estará recebendo o
palestrante brasileiro Cosme Massi no dia 23
de Abril ele estará abordando a temática
“Consciência Tranquila e Fé no Futuro” a
palestra terá início as 16:30horas.
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ilêncio augusto cai sobre a Cidade Santa. A antiga capital
da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos.
Além descansa Getsêmani, onde o Divino Mestre chorou
numa longa noite de agonia, acolá está o Gólgota sagrado
e em cada coisa silenciosa há um traço da Paixão que as épocas
guardarão para sempre. E, em meio de todo o cenário, como um
veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as
suas águas mudas, buscando o Mar Morto, quisessem esconder das
coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do
Nazareno. Foi assim, numa destas noites que vi Jerusalém, vivendo
a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em
contacto direto com a história. Buscando uma relação íntima com a
cidade dos profetas, procurava observar o passado vivo dos Lugares
Santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram
como executoras de um decreto irrevogável. Por toda a parte ainda
persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes,
embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas
sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório
morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da
humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe
talvez do lugar sagrado, onde o Precursor batizou Jesus Cristo,
divisei um homem
sentado sobre uma pedra. De sua expressão
fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante.– Sabe quem é
este? - murmurou alguém aos meus ouvidos - este é Judas.–
Judas?!...– Sim. Os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o
progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde
se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente
transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no
passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo
necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra, nos dias em que se
comemora a Paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de
antanho...Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou
ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas
maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O
meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração,
ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. – O
senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariot? – perguntei.– Sim, sou
Judas – respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima
nas dobras de sua longa túnica. E prosseguiu: Como o Jeremias,
das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada,
meditando no juízo dos homens transitórios...– É uma verdade tudo
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quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na
tragédia da condenação de Jesus?– Em parte... Os escribas que
redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas
políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda
crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galiléia, além dos seus
interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo
salvaguardar os interesses do Estado romano,empenhado em
satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a
mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu pelejando por
Jeová, a ferro e a ferro e fogo; Roma queria o reino da Terra. Jesus
estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada.
Ora, eu era um dos apaixonados pelas idéias socialistas do Mestre,
porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu
fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual
poderia triunfar e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas
teorias nunca poderia conquistar as rédeas do poder já que, no seu
manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade.
Planejei então uma revolta surda como se projeta hoje em dia na Terra
a queda de um chefe de Estado. O Mestre passaria a um plano
secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e
enérgica como a que fez mais tarde Constantino Primeiro, o Grande,
depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que aliás apenas
serviu para desvirtuar o Cristianismo. Entregando, pois, o Mestre, a
Caifás não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e,
ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me
redimir aos seus olhos.– E chegou a salvar-se pelo arrependimento? –
Não. Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os
trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica submergi-me em
séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas
perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus e
as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde
imitando o Mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e
da traição deixei na Terra os derradeiros resquícios do meu crime, na
Europa do século XV. Desde esse dia, em que me entreguei por amor
do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com
resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas
dolorosas reencarnações na Terra, sentido na fronte o ósculo de
perdão da minha própria consciência...– E está hoje meditando nos
dias que se foram... - pensei com tristeza.– Sim... Estou recapitulando
os fatos como se passaram. E agora, irmanado com Ele, que se acha
no seu luminoso Reino das Alturas que ainda não é deste mundo, sinto
nestas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-O ainda na Cruz
entregando a Deus o seu destino... Sinto a clamorosa injustiça dos
companheiros que O abandonaram inteiramente e me vem uma
recordação carinhosa das poucas mulheres que O ampararam no
doloroso transe... Em todas as homenagens a Ele prestadas, eu sou
sempre a figura repugnante do traidor... Olho complacentemente os
que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra... Sobre o
meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios
de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de
justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos
suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre – continuou Judas com
os seus prantos – infinita é a sua misericórdia e não só para comigo,
porque se recebi trinta moedas, vendendo-O aos seus algozes, há
muitos séculos Ele está sendo criminosamente vendido no mundo a
grosso e a retalho, por todos os preços em todos os padrões do ouro
amoedado...
– É verdade - concluí - e os novos negociadores do Cristo não se
enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do
Santo Sepulcro e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo,
vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas
e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de
águas mortas, procurando um mar morto.

Conto de Humberto de Campos (Irmão X), psicografia de Chico Xavier,
em 19/04/1935, colhidas do livro Palavras do Infinito, Lake Editora.
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A

vançam
as pesquisas
sobre
a
reencarnação. Há incontáveis livros
publicados, particularmente na Europa e
nos Estados Unidos. Envolvem aspectos variados,
com
destaque
para
as
reminiscências
espontâneas. É significativo o número de pessoas
que se recordam de vidas passadas. Algo ponderável, principalmente por envolver, geralmente,
crianças sem nenhum interesse ou capacidade
para forjar histórias fantásticas.
Por outro lado, a Terapia das Vivências Passadas
(TVP) coloca médicos e psicólogos em contato
com vidas anteriores dos pacientes, acumulando
evidências e farto material para pesquisa.
Dizia-nos um psicólogo:– Já não tenho dúvidas
sobre a Reencarnação. Eu a vejo, clara,
inconfundível, nas reminiscências induzidas, em
que meus pacientes
descobrem, surpresos,
acontecimentos de ontem que estão repercutindo
hoje em seu psiquismo, originando males
variados. Eles superam muitos problemas a partir
dessas experiências. Passam a lidar melhor com
fobias e desajustes diretamente relacionados.
Não há como negar o peso da reencarnação na
balança de nossa economia psíquica.
Freud estava no caminho certo quando concebeu
que nossos males guardam relação com
experiências
traumáticas
do
passado.
Infelizmente, por não aceitar a reencarnação,
resvalou para a fantasia em suas conclusões.
Para nós, espíritas, o avanço das pesquisas sobre
a reencarnação constitui motivo de satisfação.
Gratificante ver nossa crença disseminada,
nossos princípios evidenciados, influenciando os
profissionais de saúde, a caminho de uma
medicina
psicossomática,
interessada
em
desvendar os mistérios do Espírito imortal para
resolver os problemas do homem perecível.
Consideremos, entretanto: Não basta constatar
uma realidade. Imperioso que repercuta em nossa
vida. Não basta admitir ideias. É preciso cultivar
ideais. A reencarnação não é apenas um
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princípio lógico e racional, que explica as
diferenças humanas. Fundamental ver nela
um precioso estímulo, ajudando-nos a
superar nossas próprias limitações. Para
tanto, é preciso formar uma consciência
reencarnatória, a convicção de que estamos
em trânsito pela Terra, numa viagem que se
iniciou há milênios antes do berço, e se
estenderá rumo ao infinito, além-túmulo.
Não podemos nos limitar aos interesses
materiais, à satisfação de nossos desejos
em relação ao imediatismo terrestre,
visando sucesso, conforto, riqueza, prazer…
Acima de tudo, cogitemos da edificação de
nossas almas, o empenho em superar
imperfeições, valorizando o ensejo de
aprendizado da jornada humana. Oportuno
indagar, diariamente, a nós mesmos:O que
cultivo – iniciativas, desejos, interesses,
atividades – diz respeito a minha condição
de Espírito imortal? Estou crescendo em
conhecimento,
responsabilidade
e
discernimento? Ou tenho privilegiado o
homem perecível, a perseguir ilusões?
Fundamental essa análise introspectiva.Há
algo de vital importância em jogo: O nosso
futuro!
Palestras, algumas ao vivo
www.radioceac.com.br
Reuniões de Estudos - Todos Domingos das:
16.30 - 18:30hrs - Estudos: livro dos Espíritos, Evangelho
Segundo o Espiritismo, Palestras, Passes & Água Fluidificada,
Atendimento Fraterno e Venda de Livros Espíritas.
16:30 - 18:15hrs - Educação da Infância, Juventude & Familia
19:00 - 19:30hrs - Estudo do Livro dos Médiuns

