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evido à pandemia causada
pelo novo coronavírus (COVID
-19) o Fraternity Spiritist
Society estão com suas atividades
suspensas desde 22 de Março 2020,
por tempo indeterminado, atendendo às
normas de segurança do Ministério da
Saúde e Organização Mundial de
Saúde (OMS) e as do Governo Inglês.

“Somos livres para
decider sobre o
nossos atos, muito
embore nos
tornemos
escravos de suas
conseguencias”

“

O aborto é sempre lamentável
porque se já estamos na Terra
com elementos anticoncepcionais
de aplicação suave, compreensível e
humanitária, porque é que havemos de
criar a matança de crianças indefesas,
com absoluta impunidade, entre as
paredes de nossas casas? Isto é um
delito muito grave perante a Providência
Divina, porque a vida não nos pretence,
e sim, ao poder Divino.”

Conteúdo
151 Anos do desencarrne de
Allan Kardec 31/3/1869
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F

oi em 31 Março1869, em Paris,
com 64 anos, entre 11 e 12 horas,
pelo
rompimento
de
um
aneurisma, em pleno labor de estudo e
organização de novas tarefas espíritas e
assistenciais que Kardec desencarna,
cumprindo, e muito bem, a missão. O
lema
de
Kardec
era:
Trabalho,
Solidariedade e Tolerância. O corpo de
Kardec foi sepultado no Cemitério do
Père-Lachaise, com a frase esculpida no
frontispício do dólmen de Allan Kardec:
“Nascer, viver, morrer, renascer ainda e
progredir sempre, tal é a Lei.”
31 de Março de 1869 - No dia em que
Allan Kardec desencarnava, constituindo
este fato dolorosa surpresa para todos os
seus amigos e para os espíritas em
geral, nesse mesmo dia o sr. E. Muller,
grande amigo do Codificador e de sua
digna esposa, mandou telegrama aos
espíritas lioneses: "Morreu o Sr. Allan
Kardec, será enterrado sexta-feira."
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31/03/1869 - Desencarne de
Allan Kardec em Paris.

01/04/1858 - Data de fundação da
Sociedade Espírita de Paris.

02/04/1910 - Nasce em Pedro
Leopoldo, no Estado de Minas Gerais,
o médium Francisco Cândido Xavier.

04/04/19l9 - Data do desencarne de
William
Crookes,
pesquisador
espírita e membro da Academia de
Ciências de Londres.

11/04/1900 - Desencarna no Rio de
Janeiro o “Médico dos Pobres”
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.

05/05/1927 - O Médium Divaldo Pereira
Franco, estará comemorando 93 Anos.
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T

oda doença, seja individual ou coletiva, é entendida do ponto de vista da Psicossomática como
um símbolo da alma para o corpo, refletindo tudo
que deixou de ser cuidado e necessita ser transformado
em nossa forma de pensar, agir e ser. O próprio Allan
Kardec atentou para essa correlação Psique (alma) e
Soma (corpo) em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
que nos adverte: “Remontando-se à origem dos males
terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência
natural do caráter e do proceder dos que os suportam.”
Em caso de uma pandemia, cuja origem vem do grego
pan = todo ; demia = povo, é o curso de desenvolvimento
da humanidade que está em jogo. A mãe Terra clama por
cuidados urgentes, para frear esse curso insano de
destruição que se propaga em grande escala. O homo
economicus, que pensa apenas no crescimento e desenvolvimento de forma egóica e imediatista, preocupado
com acúmulo de patrimônio e poder, sem pensar nas
gerações futuras e no próprio planeta, é insustentável a
médio e longo prazo, e já sofre as consequências
imediatas das suas ações impensadas.
A tecnologia e o desenvolvimento científico, que poderiam
e deveriam nos aproximar, têm sido instrumentos de ódio
e separatividade. A competitividade que toma conta do
humano o afasta da natural cooperatividade. O próprio
Darwin reconheceu no ser humano “instintos de simpatia
e de benevolência por seus semelhantes, instintos esses
que estão sempre presentes e, em certa medida, sempre
ativos em sua mente.1” Mas como toda habilidade humana, o que não é estimulado e aprimorado torna-se
sombrio no comportamento.
Extremamente simbólico que um pequeno vírus nos convide a rever as relações humanas, pois enquanto nossa
mente doentia estiver em ação, nossos apertos de mãos,
beijos e abraços levarão adiante o vírus do desamor, da
descrença e da desesperança. Quem sabe isso nos leve
a refletir sobre o valor de um olhar, de uma palavra amiga
e um gesto de afeto sincero, que não necessitam de

Por Cláudio Sinoti - Terapeuta Junguiana

demonstrações externas efusivas quando vêm do coração. As
pessoas são convidadas a "ficar em casa", a evitarem o contato
coletivo e as viagens, não somente para não serem contaminadas,
mas também para não propagarem a contaminação. É um
exercício que une empatia, caridade e autoamor. Hora de
voltarmos a preparar as próprias refeições, colocando afeto nos
alimentos e pensando em seu valor nutritivo, pois nesses tempos
loucos fomos nos acostumando a encher o estômago de forma
desordenada, e adoecendo com toxinas que apenas enganam
nossos sentidos mas não nos alimentam. O ser possui fomes não
somente de comida, e que não podem ser negligenciadas. Sem
falar que, com essa atitude inconsciente, deixamos de nos preocupar na forma como o que nos chega à mesa é produzido, levando
ao envenenamento da terra, dos próprios alimentos, das fontes de
água e ar do nosso planeta.
Esse estado ansioso e conturbado que se generalizou precisa ser
detido, pois a intensidade da depressão e o suicídio se mostra
assustadora. O momento nos força a silenciar, voltar às nossas
origens, redescobrir o que realmente importa. Os templos e igrejas
se fecham, e por isso precisamos encontrar Deus através do templo interior. Sair da relação convencional, estereotipada e no fundo
da alma reencontrar com a força divina, que nunca esteve distante
e fora de nós. Conectados ao mundo esquecemos da principal
conexão de nossas vidas, pois como ensinava Jung: “quem olha
para fora sonha, quem olha para dentro desperta.”
A coroa (corona) do ego doentio do poder precisa ser destituída e
as expressões humanas descontaminadas do egoísmo, a virose
mais mortal da humanidade, que enquanto não for debelada
propagará pandemias de tempos em tempos, para nos recordar
que a vida possui um sentido sublime, que não pode ser
desconsiderado impunemente.
Essa pandemia não é apenas uma lição para os que foram, estão
ou serão atingidos, mas para toda a humanidade. O antídoto do
amor precisa entrar em ação urgentemente contra nossa toxidade.
A "Alma do Mundo" precisa ser escutada!
1

Matthieu Ricard . A Revolução do Altruísmo
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A

palavra Páscoa tem
origem em dois vocábulos
Hebraicos: um, derivado do verbo pasah, quer dizer
“passar por cima” (Êxodo, 23: 14-17), outro, traz raiz
etimológica de pessach (ou pasha, do grego) indica
apenas “passagem”. Trata-se de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por Judeus e por Católicos das igrejas romana e
ortodoxa, cujo significado é distinto entre esses dois grupos
religiosos. No judaísmo, a Páscoa comemora dois gloriosos eventos
históricos, ambos executados sob a firme liderança de Moisés: no
primeiro, os Judeus são libertados da escravidão Egípcia, assinalada
a partir da travessia no Mar Vermelho (Êxodo, 12, 13 e 14). O
segundo evento caracteriza a vida em liberdade do povo Judeu, a
formação da nação Judaica e a sua organização religiosa, culminada com o recebimento do Decálogo ou Os Dez Mandamentos da
Lei de Deus (Êxodo 20: 1 a 21). As festividades da Páscoa Judaica
duram sete dias, sendo proibida a ingestão de alimentos e bebidas
fermentadas durante o período. Os pães asmos (hag hammassôt),
fabricados sem fermento, e a carne de cordeiro são os alimentos
básicos. A Páscoa Católica, festejada pelas igrejas romana e
ortodoxa, refere-se à ressurreição de Jesus, após a sua morte na
cruz (Mateus, 28: 1-20; Marcos, 16: 1-20; Lucas, 24: 1-53; João, 20:
1-31 e 21: 1-25). A data da comemoração da Páscoa Cristã,
instituída a partir do século II da Era atual, foi motivo de muitos
debates no passado. Assim, no primeiro concílio eclesiástico Católico, o Concílio Nicéia, realizado em 325 D.C, foi estabelecido que a
Páscoa Católica não poderia coincidir com a judaica. A partir daí, a
Igreja de Roma segue o calendário Juliano (instituído por Júlio
César), para evitar a coincidência da Páscoa com o Pessach. Entretanto, as igrejas da Ásia Menor, permaneceram seguindo o
calendário gregoriano, de forma que a comemoração da Páscoa dos
Católicos ortodoxos coincide, vez ou outra, com a Judaica. Os
Cristãos adeptos da igreja reformada, em especial a Luterana, não
seguem os ritos dos Católicos romanos e ortodoxos, pois não
fazem vinculações da Páscoa com a ressurreição do Cristo. Adotam
a orientação mais ampla de que há, com efeito, apenas uma ceia
pascoal, uma reunião familiar, instituída pelo próprio Jesus (Mateus
26:17-19; Marcos 14:12-16; Lucas 22:7-13) no dia da Páscoa Judaica.
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Assim, entendem que não há porque celebrar a Páscoa no dia da
ressurreição do Cristo. Por outro, fundamentados em certas orientações do apóstolo Paulo (1 Coríntios,5:7), defendem a ideia de ser o
Cristo, ele mesmo, a própria Páscoa, associando a este pensamento
importante interpretação de outro ensinamento de Paulo de Tarso
(1Corintios, 5:8): o “Cristão deve lançar fora o velho fermento, da
maldade e da malícia, e colocar no lugar dele os asmos da sinceridade
e da verdade. Algumas festividades politeístas relacionados à chegada
da primavera e à fertilidade passaram à posteridade e foram incorporados à simbologia da Páscoa. Por exemplo, havia (e ainda há) entre
países da Europa e Ásia Menor o hábito de pintar ovos cozidos com
cores diferentes e decorá-los com figuras abstratas, substituídos, hoje,
por ovos de chocolate. A figura do coelho da páscoa, tão comum no
Ocidente, tem origem no culto à deusa nórdica da fertilidade Gefjun,
representada por uma lebre (não coelho). As sacerdotisas de Gefjun
eram capazes de prever o futuro, observando as vísceras do animal
sacrificado. É interessante observar que nos países de língua germânica, no passado, havia uma palavra que denotava a festa do equinócio
do inverno. Subsequentemente, com a chegada do cristianismo, essa
mesma palavra passou a ser empregada para denotar o aniversário da
ressurreição de Cristo. Essa palavra, em inglês, “Easter”, parece ser
reminiscência de “Astarte”, a deusa-mãe da fertilidade, cujo culto era
generalizado por todo o mundo antigo oriental e ocidental, e que na
Bíblia é chamada de Astarote. (…) Já no Grego e nas línguas
neolatinas, “Páscoa” é nome que se deriva do termo Grego pascha. A
Doutrina Espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu: “(…) Jesus representa o tipo da perfeição moral que a
Humanidade pode aspirar na Terra.” Contudo, é importante destacar: o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos Judeus e Cristãos, e compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que
apresente outras interpretações. A liberdade conquistada pelo povo
Judeu, ou a de qualquer outro povo no Planeta, merece ser lembrada
e celebrada. Os Dez Mandamentos, o clímax da missão de Moisés, é
um código ”(…) de todos os tempos e de todos os países, e tem, por
isso mesmo, caráter divino. (…).” A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico, e anuncia, sem sombra
de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do Espírito em outra
dimensão da vida. Os discípulos do Senhor conheciam a importância
da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos
se viram radicalmente transformados, após a ressurreição do Amigo
Celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além
do túmulo. Por isso mesmo, atraiam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso, para
lá do sepulcro. Os espíritas, procuramos comemorar a Páscoa todos
os dias da existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar
a mensagem de Jesus, estando cientes que, um dia, poderemos
também testemunhar esta certeza do inesquecível Apóstolo dos
Gentios: “Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vivo,
mas é Cristo vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no
corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a
si mesmo por mim”. (Gálatas 2.20)
Texto extraido do site da FEB - escrito pela nossa querida Marta Antunes
de Moura
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a herma de bronze em seu túmulo, localizado no Cemitério
do Père-Lachaise, em Paris, é acompanhada de outra sentença que caracteriza aspectos fundamentais da Doutrina
por ele codificada em meados do século XIX: Todo efeito
tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O
poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Insculpida
no frontispício do busto, a frase imortalizada pelo escritor alemão Johann
Wolfgang von Goethe (1749-1832), e por outros pensadores, cintila
possibilidades reencarnacionistas: “Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei”. A herma e seu pedestal estão como que guardados num impressionante monumento funerário de rochas de granito,
caracterizando três autênticas pilastras e mais uma pedra tabular sobre
elas. É o dólmen de Allan Kardec, de autoria do escultor francês CharlesRomain Capellaro (1826-1899), que se inspirou em sepulturas célticas
antigas, inaugurado em cerimônia solene em 31 de Março de 1870, pelas
duas horas da tarde, quando se comemorava um ano do seu passamento.
No dia do sepultamento do Codificador, no Cemitério Montmartre, em
Paris, em 2 de Abril de 1869, às 12 horas, oradores se revezaram para
relembrar o desenlace ocorrido entre as 11 e 12 horas de 31 de Março
daquele ano, em sua residência, situada na Rua Sainte-Anne, 59, Passagem
Sainte-Anne. A viúva Allan Kardec, Sra. Amélie-Gabrielle Boudet (1795- 1883), acompanhada dos confrades mais íntimos, certamente narrava a
todos os amigos do casal o momento doloroso. Sozinho em sua casa, na
Rua Sainte-Anne, Allan Kardec organizava objetos pessoais para mudar de
residência. Eles iriam residir na “Avenue et Vila Segúr, no 39, local, aliás,
onde Kardec tinha casa de sua propriedade, pelo menos desde 1860”.
Durante a azáfama para arrumar e acondicionar livros de sua biblioteca,
correspondência, mobiliário e utensílios domésticos, o Codificador, sempre solícito, resolve atender “um caixeiro de livraria” interessado em
adquirir exemplar da Revue Spirite, e, de repente, cai pesadamente ao
solo, fulminado pela ruptura de um aneurisma. Alexandre Dellane, pai do
famoso escritor Gabriel Dellane (1857-1926), provavelmente o mais
desolado de todos, lembrava-se do seu esforço para tentar reanimar o
amigo de tantos anos. Chamado pelo caixeiro e pelos criados de Allan
Kardec, atendeu com rapidez e, ao encontrá-lo inerte, “[...] friccionou-o,
magnetizou-o, mas em vão. Tudo estava acabado”. O Sr. E. Muller,
Grande amigo de Kardec e de sua esposa”, durante o sepultamento
certamente revivia as emoções de tê-lo visto logo após a desencarnação,
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visão essa que ele estampara em carta enviada no mesmo dia ao amigo comum,
Sr. Finet, de Lyon, nesses termos: … Penetrando a casa, com móveis e
utensílios diversos atravancando a entrada, pude ver, pela porta aberta da
grande sala de sessões, a desordem que acompanha os preparativos para uma
mudança de domicílio; introduzido numa pequena sala de visitas, que conheceis
bem, com seu tapete encarnado e seus móveis antigos, encontrei a Sra. Kardec
assentada no canapé, de face para a lareira; ao seu lado, o Sr. Delanne; diante
deles, sobre dois colchões colocados no chão, junto à porta da pequena sala de
jantar, jazia o corpo, restos inanimados daquele que todos amamos. Sua
cabeça, envolta em parte por um lenço branco atado sob o queixo, deixava ver
toda a face, que parecia repousar docemente e experimentar a suave e serena
satisfação do dever cumprido. O Sr. Levent, discursando em nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a SPEE, da qual era vice-presidente, ainda
mais acentua as emoções de todos, ao relembrar “a fisionomia ao mesmo
tempo benevolente e austera, o tato perfeito, a justeza de apreciação, a lógica
superior e incomparável do mestre. Cento e quarenta anos após a desencarnação de Allan Kardec, sua memória continua viva, mais do que a de qualquer
outra personalidade histórica, cujos restos mortais estão sepultados no PèreLachaise. Próximos ao seu mausoléu, “o segundo mais procurado pelos visitantes”[3], estão os despojos de celebridades como Yves Montand (1921-1991),
cantor e ator popular; Guillaume Apollinaire (1880-1918), escritor e poeta
nascido em Roma; Marcel Proust (1871-1922), escritor francês autor de Em
Busca do Tempo Perdido, dentre outros famosos.Mestre, o símbolo dos teus
despojos está na França. Nem todos os espíritas brasileiros, teus discípulos,
que te amamos, podemos visitar o dólmen druídico, que representa a memória
de tua passagem na Terra, durante quase 65 anos, quando consolidaste a
promessa feita por Jesus da vinda do Consolador, ao qual denominaste Espiritismo, cujos princípios básicos deixaste grafados em cinco obras fundamentais
que escreveste em conjunto com os Espíritos superiores, os quais acompanharam a tua emocionante jornada. É nessa coletânea notável que nos legaste,
de conteúdo científico, filosófico e religioso, que podemos então sempre rever
-te, cada vez mais intenso e vivo, em todas as atividades do Movimento Espírita
brasileiro, prestando-te, dessa forma, significativa homenagem. Envolvendo-te,
portanto, nesta atitude de respeito e consideração, com as energias das mais
quintessenciadas vibrações, como expressão da nossa gratidão, associamo-nos
às palavras de despedida de Flammarion: “Até à vista, meu caro Allan Kardec,
até à vista!”
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Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas foi o
primeiro Centro Espírita
oficial no mundo. O objetivo da
instituição era estudar o Espiritismo e
pesquisar os fenômenos mediúnicos,
conforme se lê no primeiro artigo de
seu regulamento: "A Sociedade tem
por objeto o estudo de todos os
fenômenos relativos às manifestações
espíritas e suas aplicações às ciências
morais, físicas, históricas e
psicológicas". Contava com a
colaboração de vários médiuns, pelos
quais seus membros interagiam com
os Espíritos comunicantes, tendo São
Luís como o patrono espiritual de
seus trabalhos.

F

rancisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier,
nasceu em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, no dia
2 de Abril de 1910 numa família humilde. Médium, Chico
Xavier foi um dos maiores divulgadores da Doutrina Espírita,, ele
ultrapassou as barreiras religiosas, provando que todos estão abertos
às boas mensagens e exemplos. Suas psicografias alcançaram mais de
25 milhões de exemplares impressos em língua portuguesa. De
personalidade bondosa, dedicou-se sempre ao auxílio dos mais
necessitados. O trabalho em benefício do próximo possibilitou ao
médium a indicação, por mais de 10 milhões de pessoas, ao Prêmio
Nobel da Paz de 1981. Em 1931 teve o primeiro contato com
Emmanuel e publicou o primeiro livro "Parnaso de Além Túmulo".
Psicografou mais de quatrocentos livros, e nunca admitiu ser o autor

de nenhuma obra. Pois insistia dizer que reproduzia o que os espíritos ditavam.Nunca aceitou o
dinheiro lucrado com a venda de seus livros,
doando os direitos autorais para instituições
espíritas: creches, orfanatos e outros. A venda
dos livros ajudava e ainda ajuda pessoas necessitadas.Viveu sempre de sua modesta aposentadoria. O seu nome foi muito conhecido no Brasil, por sua humanidade e assistência ao próximo
sem cobrar nada. Psicografou cartas de desencarnados que consolaram muitos corações, principalmente os das mães. Chico dizia que gostaria
de desencarnar no dia em que o povo brasileiro
estivesse feliz. Seu pedido foi atendido. Ele
desencarnou em 2002 já com 92 anos de idade
no dia em que o Brasil ganhou a Copa do
Mundo. Merecimento por tantos anos de dedicação a causa espírita cristã. Pensou até o último
instante na dor alheia e mostrou mais um ato de
humildade. Não queria a atenção só para si.
Em Outubro de 2012, no programa O Maior
Brasileiro de Todos os Tempos, transmitido pelo
SBT, Chico foi eleito, por voto popular, como
"O maior brasileiro de todos os tempos".
Só nos resta agradecer a Deus por ter proporcionado o privilégio de ter este Espírito de
grande evolução entre nós. Obrigada, Chico,
pelo seu amor, exemplo cristão e dedicação a
causa do Cristo.
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A EXTINÇÃO DO CATIVEIRO

século XIX caracteriza-se por suas numerosas conquistas. A par dos grandes
fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram, observam-se
igualmente acontecimentos políticos de suma importância, renovando as
concepções sociais de todos os povos da raça branca. Um desses grandes acontecimentos
é a extinção do cativeiro. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus
mensageiros do plano invisível laboram junto aos gabinetes administrativos, de modo a
facilitar a vitória da liberdade. As decisões do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de
homens livres, encontrara funda repercussão em todos os países. Em 1834, o parlamento
inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil
suprime o tráfico africano. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro
em seus territórios. Em 1861, Alexandre II da Rússia declarava livres todos os camponeses
que trabalhavam sob o regime da escravidão, e, de 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos Estados Americanos do Norte, na luta da secessão, que termina
com a vitória da liberdade e das idéias progressistas da grande nação da América.
O SOCIALISMO
Grandes idéias florescem na mentalidade de então. Ressurgem, aí, as antigas doutrinas da
igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns
idealistas tocam a Utopia de Thomas More, ou a República perfeita, idealizada por Platão.
Fundam-se as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução
sociológica de conseqüências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização,
condenando-a à destruição mais completa. O fim do século que passou é o cenário
vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes
debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho. Onde se encontram, porém, as
forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos? A
Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das
circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Todavia, após as
afirmativas do Sílabo e depois do famoso discurso do bispo Strossmayer, em 1870, no
Vaticano, quando Pio IX decretava a infalibilidade pontifícia, semelhante equação era muito
difícil por parte da Igreja. Entretanto, Leão XIII vem ao campo da luta com a encíclica
"Rerum Novarum", tentando conciliar o braço e o capital, apontando a cada qual os seus
mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as
classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais
desfavorecidas, fartas de palavras.
RESTABELECENDO A VERDADE
O Espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e
sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o Cristianismo que a Igreja deturpara, semeando, de novo, os eternos ensinamentos do

Cristo no coração dos homens. Com as
verdades da reencarnação, veio explicar o
absurdo das teorias igualitárias absolutas,
cooperando na restauração do verdadeiro
caminho do progresso humano. Enquadrando
o socialismo no postulados cristãos, não se
ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do
homem intimo, célula viva do organismo social
de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura,
à luz eterna do Evangelho do Cristo. Ensinando a lei das compensações no caminho da
redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade, em que cada espírito deve enriquecer a
catalogação dos seus próprios valores. Não se
engana com as utopias da igualdade absoluta,
em vista dos conhecimentos da lei do esforço
e do trabalho individual, e não se transforma
em instrumento de opressão dos magnatas da
economia e do poder, por consciente dos
imperativos da solidariedade humana.
Despreocupado de todas as revoluções,
porque somente a evolução é o seu campo de
atividade e de experiência, distante de todas as
guerras pela compreensão dos laços fraternos
que reúnem a comunidade universal, ensina a
fraternidade legítima dos homens e das pátrias,
das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o
espírito exaltado das ideologias extremistas.
Nestes tempos dolorosos em que as mais
penosas transições se anunciam ao espírito do
homem, só o Espiritismo pode representar o
valor moral onde se encontre o apoio
necessário à edificação do porvir. Enquanto os
utopistas da reforma exterior se entregam à
tutela de ditadores impiedosos, como os da
Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o
Espiritismo, a sua obra educativa junto das
classes intelectuais e das massas anônimas e
sofredoras, preparando o mundo de amanhã
com as luzes imorredouras da lição do Cristo.
DEFECÇÃO DA IGREJA CATÓLICA
Desde 1870, ano que assinalou para o homem
a decadência da Igreja, em virtude da sua
defecção espiritual no cumprimento dos
grandes deveres que lhe foram confiados pelo
Senhor, nos tempos apostólicos, um período
de transições profundas marca todas as atividades humanas. Em vão o mundo esperou as
realizações cristãs, iniciadas no império de
Constantino. Aliada do Estado e vivendo à
mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja
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de preconceitos multisseculares. Nos campos
exuberantes do continente americano estão plantadas as
sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do
futuro.
JESUS

não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de
Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem
espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política
temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros
vaticínios.
LUTAS RENOVADORAS
O século XX surgiu no horizonte do Globo, qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva
tenebrosa do extremismo, mas as revelações do alémtúmulo descem às almas,
como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Numerosas
transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima As
guerras russo-japonesa e a européia de 1914 -1918 foram pródromos de uma
luta maior, que não vem muito longe, e dentro da qual o planeta alijará todos os
Espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios, no patrimônio sagrado do tempo. Então a Terra,
como aquele mundo longínquo da Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa
de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da
fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz,
desde o princípio. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século
a guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do
planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos
de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que
somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas, no processo de
seleção final das expressões espirituais da vida terrestre.
A AMÉRICA E O FUTURO
Embora compelida a participar das lutas próximas, pelo determinismo das
circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da
civilização e da cultura, na orientação dos povos porvindouros. Em torno dos
seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências européias, aproveitando
o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a
edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do
planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino.
Para esse desiderato grandioso, apresta-se o plano espiritual, no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no
trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada

Há no mundo um movimento inédito de armamentos e
munições. Teria começado neste momento? Não. A
corrida armamentista do século XX começou antes da
luta de Porto Artur, em 1904. As indústrias bélicas
atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão
despovoados. Os homens se recolheram às zonas de
concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que
o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o
Oriente constituem um campo vasto de agressão e
terrorismo, com exceção das Repúblicas Democráticas,
que se vêem obrigadas a grandes programas de
rearmamento, em face do Moloque do extremismo.
Onde os valores morais da Humanidade? As igrejas estão
amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e
política. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as
garantias terrenas, executa o esforço tremendo de
manter acesa a luz da crença, nesse barco frágil do
homem ignorante do seu glorioso destino, barco que
ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe
das plagas iluminadas da Razão, da Cultura e do Direito.
Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase
superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à
disposição dos ditadores terrestres. Jesus é 9 seu único
diretor no plano das realidades imortais, e agora que o
mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os
espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor
do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de
uma nova era. Espíritos abnegados e esclarecidos
falam-nos de uma nova reunião da comunidade das
potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um
dos membros divinos. Reunir-se-á, de novo, a sociedade
celeste, pela terceira vez, na atmosfera terrestre, desde
que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e
redimir a nossa Humanidade, decidindo novamente sobre
os destinos do nosso mundo. Que resultará desse
conclave dos Anjos do Infinito? Deus o sabe. Nas grandes
transições do século que passa, aguardemos o seu amor e
a sua misericórdia.

Extraido do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito
Emmanuel - Psicografia do médium Francisco Candido
Xavier - 1939
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737. Com que fim fere Deus a Humanidade por meio de
flagelos destruidores?
“Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a
destruição uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos,
que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais; daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do
prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são freqüentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma
melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que
teria exigido muitos séculos.”
738. Para conseguir a melhora da Humanidade, não podia
Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores?
“Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os
meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O
homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça
sentir a sua fraqueza.”
a) - Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem
como o perverso. Será justo isso?
“Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo; entretanto,
de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos
dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os
sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos
queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá
no futuro. Os Espíritos, que preexistem e sobrevivem a tudo,
formam o mundo real (85). Esses os filhos de Deus e o objeto de
toda a Sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles
aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que
dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército
cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos, ou perdidos. O general se preocupa mais com seus
soldados do que com os uniformes deles.”
b) - Mas, nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o
ser.
“Se considerásseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa
com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra
vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar.”
A.K.: Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum,
ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da
partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número
parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos
elevar-nos de maneira a dominar a Humanidade e abrangê-la em
seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais
do que passageiras tempestades no destino do mundo.

739. Têm os flagelos destruidores utilidade, do ponto de vista
físico, não obstante os males que ocasionam?
“Têm. Muitas vezes mudam as condições de uma região. Mas, o
bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam.”
740. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o
homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas
necessidades?
“Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a
sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a
vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus
sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo,
se o não domina o egoísmo.”
741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem?
“Em parte, é; não, porém, como geralmente o entendem. Muitos
flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que
adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar,
isto é, prevenir, se lhes sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os
males que afligem a Humanidade, alguns há de caráter geral, que
estão nos decretos da Providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem
opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos
males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência.”
A.K.: Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as
inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem,
porém, o homem encontrado na Ciência, nas obras de arte, no
aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações,
no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou, quando
menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora
assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles?
Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material,
quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar
o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes?
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á alguns meses um dos nossos médiuns, o Sr. T..., que
frequentemente cai em sonambulismo espontâneo sob a
magnetização dos Espíritos, nos disse que a ilha Maurício era
devastada, naquele momento, por uma epidemia terrível que dizimava a
população. Essa previsão realizou-se, até com circunstâncias agravantes.
Acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da ilha
Maurício uma carta, datada de 8 de maio, da qual extraímos as passagens
seguintes: “Vários Espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em
termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos ferir. Tomamos estas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista
físico. Subitamente uma moléstia estranha rompe nesta pobre ilha; uma
febre sem nome, que reveste todas as formas, começa suavemente, hipocritamente, depois aumenta e derruba todos os que ela atinge. É agora
uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem. Todos os que foram
atingidos não puderam ser curados até agora. São terríveis acessos que
vos prostram e vos torturam durante pelo menos doze horas, atacando,
cada um a seu turno, cada órgão importante. Depois o mal cessa durante
um ou dois dias, deixando o doente abatido até o próximo acesso, e ele
se vai assim, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal. Para mim,
vejo em tudo isto um desses flagelos anunciados, que devem retirar do
mundo uma parte da geração presente, que tem como finalidade operar
uma renovação que se tornou necessária. Vou dar-vos um exemplo das
infâmias que aqui se passam: O quinino em dose muito forte detém os
acessos apenas por alguns dias. É o único específico capaz de parar, ao
menos momentaneamente, os progressos da cruel moléstia que nos
dizima. Os negociantes e farmacêuticos tinham-no em certa quantidade,
que lhes custava cerca de 7 francos a onça. Ora, como esse remédio era
forçosamente comprado por todo mundo, aqueles senhores aproveitaram
a ocasião para elevar o preço normal da poção de um indivíduo, de 1 para
15 francos. Depois o quinino veio a faltar, por isso aqueles que o tinham,
ou que o recebiam pelo correio, vendiam ao preço fabuloso de 2,50 francos o grão, no varejo, e no atacado a 675 e 800 francos a onça. Numa
poção entram pelo menos 30 grãos, o que eleva a poção para 75 francos.
Assim, só os ricos podiam comprar, e aqueles negociantes viam com
indiferença milhares de infelizes expirarem ao seu redor, por falta do
dinheiro necessário para adquirir o medicamento. Que dizeis disto? Ah! É
história! Ainda neste momento o quinino chega em quantidade. As
farmácias regurgitam. Não obstante, os farmacêuticos não querem dar
uma dose por menos de 12,50 francos. Assim, os pobres morrem

olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar! Eu
mesmo fui atingido pela epidemia e estou na quarta recaída.
Arruíno-me com o quinino. Isto prolonga-me a existência,
mas se, como receio, as recaídas continuarem, palavra, caro
senhor, é muito provável que em pouco tempo terei o
prazer de assistir como Espírito às vossas sessões parisienses
e nelas tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo
dos Espíritos, estarei mais perto de vós e da Sociedade do
que estou na ilha Maurício. Num pensamento e sem fadiga
transporto-me às vossas sessões, e sem temer o mau tempo.
Aliás, não tenho o menor receio, eu vo-lo juro; sou muito
sinceramente espírita para tanto. Todas as minhas precauções estão tomadas, e se vier a deixar este mundo, sereis
avisado. Enquanto se espera, caro senhor, tende a bondade
de pedir aos meus irmãos da Sociedade Espírita que unam as
suas preces às nossas pelas infelizes vítimas da epidemia,
pobres Espíritos muito vinculados à matéria, na maioria, e
cujo desprendimento deve ser penoso e longo. Oremos
também por aqueles, infelizes de outra maneira, que ao
flagelo da moléstia acrescentam o da desumanidade. Nosso
pequeno grupo está disperso há três meses; todos os membros foram mais ou menos atingidos, mas até agora nenhum
morreu. É preciso ser verdadeiramente espírita para encarar
a morte com esse sangue-frio e essa indiferença, quando ela
estende seus estragos em redor de nós e quando se sentem
os seus ataques. É que, em semelhantes casos, a fé séria no
futuro, tal qual só o Espiritismo pode dar, proporciona uma
força moral que é, ela própria, um poderoso preservativo,
assim como foi dito a propósito da cólera. (Revista de
Novembro de 1865). Isto não quer dizer que nas epidemias
os espíritas sejam necessariamente poupados, mas não há
dúvida que em tais casos, até agora eles têm sido os menos
atingidos. É preciso dizer que se trata de espíritas de
coração, e não dos que são espíritas apenas em aparência. Os
flagelos destruidores que devem punir a Humanidade, não
sobre um ponto, mas por toda superfície do globo terrestre,
são pressentidos em toda parte pelos Espíritos.
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om o lançamento de “Antes que o Galo Cante”, pela
editora CEAC-Bauru, você está com 34 livros publicados. Considera-se um escritor consumado? Longe disso. Sou um operário da palavra, cujas produções exigem estudo, pesquisa e muito esforço. Escrever tem sido para mim um
processo permanente de aprendizado, sempre buscando
melhorar a forma e o conteúdo.
Nota-se ampla diversidade em sua produção literária – histórias, contos, crônicas, filosofia, religião, pinga-fogo, e até um
romance. É intencional ou vai acontecendo? Diria que toda a
minha literatura é intencional, envolvendo a divulgação da
Doutrina Espírita. O Espiritismo situa-se numa vanguarda de
idéias renovadoras, com extraordinário potencial de consolo e
esclarecimento.
Levantamento do IBGE demonstra que os espíritas situam-se
num nível cultural acima dos adeptos de outras religiões. O
Espiritismo pode ser considerado elitista? Forçoso reconhecer
que o perfeito entendimento dos temas espíritas exige alguma
base cultural. Não obstante, podemos trocar tudo em miúdos,
colocando a Doutrina ao alcance do leitor não habituado à leitura. É que tento fazer.
Por que o título “Antes que o Galo Cante?”
Ele faz menção à negação de Pedro, na célebre passagem
evangélica, envolvendo o Drama do Calvário. Esse livro completa um série de seis sobre a vida de Jesus. Cada um deles
reporta-se a um período, ao qual vinculo o título, destacando
um episódio. Paz na Terra enfoca desde o nascimento de
Jesus até o início de seu apostolado. Levanta-se, primeiro ano
de apostolado; Tua Fé te Salvou, segundo ano; Não Peques
Mais, terceiro ano; Setenta Vezes Sete, últimos tempos.
Há quem diga que o Espiritismo não tem nada a ver com o
Evangelho… Essa idéia revela desconhecimento dos postulados doutrinários. O livro espírita mais famoso e vendido é O
Evangelho Segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec
demonstra que o Espiritismo é um desdobramento do
Cristianismo. Na obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier,
o maior médium psícógrafo de todos os tempos, isso também é
ressaltado.
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A fonte de seus estudos sobre a vida de Jesus foi o Novo
Testamento?
Foi a principal. Muitas outras foram consultadas, envolvendo
livros espíritas, católicos, evangélicos, leigos… Busquei
abeberar-me, também, na tradição cristã, particularmente os
chamados apócrifos, que nos trazem informações que não
constam do texto evangélico oficial.
Poderia dar exemplo? O nome de Salomé, que pediu a cabeça
de João Batista, não consta do Evangelho, bem como dos reis
magos. Não consta também o episódio envolvendo Verônica,
que teria enxugado o rosto de Jesus, quando carregava a
cruz, ficando impressa sua imagem no pano. Detalhes assim e
muitos outros, omitidos pelos evangelistas, nos permitem uma
visão mais completa daqueles dias gloriosos.
E quanto ao Espiritismo? Há informações do Além sobre o
Evangelho?
Muitas. Podemos falar de uma historiografia espírita. A partir
de notícias colhidas na Espiritualidade, temos uma visão mais
clara e completa sobre a epopéia evangélica. O próprio Kardec
usou informações desse gênero para escrever comentários
evangélicos que estão presentes em toda a sua obra. Nesse
aspecto, imperioso recordar esse monumento literário que é
Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em
que o Espírito Emmanuel nos oferece a mais completa,
perfeita e emocionante biografia do apóstolo dos gentios.
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