1º de Março, estaremos
celebrando o 29º Aniversário
de fundação da nossa Sociedade
Espírita. Nossa gratidão a todos.
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Ciência, Filosofia & Religião - Ediçâo Trimestral
“Somos livres para
decidir sobre os
nossos atos, muito
embora nos
tornemos
escravos de suas
conseguências”

“

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.”
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éon Denis, nasceu numa aldeia chamada Foug,
situada nos arredores de Tours, na França, em 1º
de Janeiro de 1846, numa família humilde. Cedo
conheceu, por necessidade, os trabalhos manuais e os
pesados encargos da família. Desde os seus primeiros
passos neste mundo, sentiu que os amigos invisíveis o
auxiliavam. No lugar de participar em brincadeiras próprias da juventude, procurava instruir-se o mais
possível. Lia obras sérias, conseguindo assim, com
esforço próprio, desenvolver sua inteligência. Tornou-se
um autodidata sério e competente. Aos 18 anos, tornouse representante comercial da empresa onde trabalhava, fato que o obrigava a viagens constantes,
situação que se manteve até à sua reforma e manteve
ainda depois por mais algum tempo. Adorava a música
e sempre que podia assistia a uma ópera ou concerto.
Gostava de dedilhar, ao piano, árias conhecidas e de
tirar acordes para seu próprio devaneio. Não fumava,
era quase exclusivamente vegetariano e não fazia uso
de bebidas fermentadas. Encontrava na água a sua
bebida ideal. Era seu hábito olhar, com interesse, para
os livros expostos nas livrarias. Um dia, ainda com 18
anos, o chamado acaso fez com que a sua atenção
fosse despertada para uma obra de título inusitado.
Esse livro era O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.
Dispondo do dinheiro necessário, comprou-o e,
recolhendo-se imediatamente ao lar, entregou-se com
avidez à leitura. O próprio Denis disse: Nele encontrei a
solução clara, completa e lógica, acerca do problema
universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria
espírita dissipou a minha indiferença e as minhas
dúvidas. O ano de 1882 marca, em realidade, o início
do seu apostolado, durante o qual teve de enfrentar
sucessivos obstáculos: com avidez à leitura. O próprio

Denis disse: Nele encontrei a solução clara, completa e
lógica, acerca do problema universal. A minha convicção
tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. O ano de 1882 marca, em
realidade, o início do seu apostolado, durante o qual teve
de enfrentar sucessivos obstáculos: o materialismo e o
positivismo que olham para o Espiritismo com ironia e
risadas e os crentes das demais correntes religiosas, que
não hesitam em aliar-se aos ateus, para o ridicularizar e
enfraquecer. Léon Denis, porém, como bom paladino,
enfrenta a tempestade. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para o encorajar e exortá-lo à
luta. Coragem, amigo − diz-lhe o Espírito de
Jeanne − estaremos sempre contigo para te sustentar e
inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados, em
tempo, para bem cumprires a tua obra. A 2 de novembro,
de 1882, dia de Finados, um evento de capital importância produziu-se na sua vida: a manifestação, pela primeira
vez, daquele Espírito que, durante meio século, havia de
ser o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai
espiritual − Jerônimo de Praga −, que lhe disse: Vai, meu
filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de
ti para te sustentar. A partir de 1910, a visão de Léon
Denis foi, dia após dia, enfraquecendo. A operação a que
se submetera, dois anos antes, não lhe proporcionara
nenhuma melhora, mas suportava, com calma e
resignação, a marcha implacável desse mal que o
castigava desde a juventude. Aceitava tudo com
estoicismo e resignação. Jamais o viram queixar-se.
Todavia, é possível supor quão grande devia ser o seu
sofrimento.
Apesar
disso,
mantinha
volumosa
correspondência. Jamais se aborrecia; amava a
juventude e possuía a alegria da alma. Era inimigo da
tristeza. Após a I Grande Guerra, aprendeu braille, o que
lhe permitiu fixar no papel os elementos de capítulos ou
artigos que lhe vinham ao Espírito, pois, nesta época da
sua vida, estava, por assim dizer, quase cego. Em março
de 1927, com 81 anos de idade, terminara o manuscrito
que intitulou de O Gênio Céltico e o Mundo Invisível.
Terça-feira, 12 de Março, de 1927, pelas 13 horas,
respirava Denis com grande dificuldade. A pneumonia
atacava-o novamente. A vida parecia abandoná-lo, mas o
seu estado de lucidez era perfeito. As suas últimas palavras, pronunciadas com extraordinária calma, apesar da
muita dificuldade, foram dirigidas à sua empregada
Georgette: É preciso terminar, resumir e... concluir. Fazia
alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Kardec.
Neste preciso momento, faltaram-lhe completamente as
forças, para que pudesse articular outras palavras. Às
21h o seu Espírito alou-se.
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Dra.Marlene Nobre fundadora do
C.E.Cairbar Schutel, em São Paulo
e da AME – Associação Médico
Espírita do
Brasil & AME Internacional,
juntamente com o marido Freitas Nobre,
fundou também o Jornal e a Editora “Folha
Espírita”; foi autora de vários livros e amiga
de Chico Xavier. Na Rede Boa Nova da
Rádio apresentava o programa Diálogos
Médicos. Muito fez pela divulgação da
Doutrina Espírita. No dia 5 de Janeiro de
2015, pela manhã, aos 77 anos a nossa
querida Doutora Marlene Nobre, a quem
aprendemos ao longo dos anos a amar e
admirar essa grande servidora do Nosso
Senhor Jesus Cristo, cumpria a sua missão
aqui na Terra, deixando um lindo legado.
Seis anos se passaram desde seu desencarane, mas ela contínua trabalhando,
auxiliando e inspirando os médiuns e trabalhadores da Seara do Mestre Jesus. A
ela a nossa eterna gratidão .

COVID-19
Não há previsão quanto ao retorno às atividades presenciais

Nossas série de palestras aos
Domingos via
ZOOM e FACEBOOK

Fraternity Spiritist Society Reuniões:

EM PORTUGUÊS PELO ZOOM / FACEBOOK/ RADIO WEB ZOOM MEETING ID: 811 5607 3025
FRATERNIDADE
PASSWORD: 781859
DOMINGOS - 16:30h as 18:30h - Londres - 13:30h Horário de
www.facebook.com/
Brasilia

fraternityspiritistsociety

Durante as Atividades online estaremos sendo assistidos pela
Contato: +44 7590.463 500
Equipe Espiritual do Fraternity, segunda as nossas necessidades.
Atendimento Fraterno : + 44 7590 463 500

Email : adm.fraternity@gmail.com
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s avanços dos últimos século têm proporcionado a homens
e mulheres, de uma forma geral, uma vida mais longeva, e
chegar aos 90, 100 anos ou mais tem sido cada vez mais
comum. Alguns especialistas em envelhecimento humano, como o
gerontologista britânico Aubrey de Grey, chegam mesmo a acreditar
que já está entre nós o humano que viverá 150 anos. Independente
de estar ou não certo, uma questão está nos desafiando: o que fazer
desses “anos a mais” que a vida tem nos proporcionado?
Em algumas culturas, especialmente na antiguidade e em tradições
ancestrais, os idosos eram muito respeitados, e suas experiências e
opiniões eram valorizadas e levadas em conta nas decisões de
tribos, povos e civilizações.
Infelizmente isso foi se perdendo com o passar do tempo. O individualismo, o consumismo e o egocentrismo, que passaram a conduzir o comportamento de homens e mulheres, enraizando-se na
cultura, passou a celebrar o que é novo, o que apresenta vigor físico,
e a ditar padrões de beleza que se estabelecem a partir dessas bases. Beleza e velhice deixaram de ser compatíveis nesse tipo de
concepção, criando um temor em torno de algo que é parte da natureza humana, e que deveria ser vivido com naturalidade. A palavra
“velho”, que designa coisas que não servem mais e devem ser descartadas, é a mesma usada para se referir a um ser humano que
atingiu uma determinada idade. No plano simbólico, essa é uma
representação do quanto tememos e desconhecemos a importância
da fase da vida entendida como a Velhice. Por outro lado,
permanece intenso o temor da morte, fazendo com que se crie um
grande paradoxo: não se deseja envelhecer, mas também não se
deseja morrer!
Se é certo que o passar dos anos pode trazer algumas consequências no plano biológico, como limitações orgânicas e um dinamismo
menos acelerado para algumas atividades, no plano psicológico e
espiritual a vida se apresenta tão ou mais plena de possibilidades.
Assim concebendo, quanto mais nos conhecermos e nos pacificarmos com a nossa própria história, mais estaremos livres para viver
cada etapa plenamente.
Além dos fatores culturais, o que não ajuda na concepção saudável
do envelhecer é a forma inadequada em lidar com os aprendizados e
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desafios de cada etapa. A idade pode ser vista como um peso quando
se fica aprisionado nas fases anteriores, seja por conta de uma visão
ilusória de que as etapas felizes são as que já passaram, ou por conta
de sofrimentos não diluídos ao longo do tempo. Mágoas e ressentimentos terminam por diminuir o brilho da existência, assim como a
baixa autoestima, que dificulta que o indivíduo perceba seus próprios
valores.
Por isso mesmo, um dos grandes desafios da existência é preencher
nossas vidas de significado, vivendo cada fase que ela nos apresenta
conectados a nós mesmos e à Vida, em todas as suas expressões.
Quanto mais permanecemos conectados com um propósito, sabendo
que a existência física é transitória, por mais longeva que possa ser,
menos temeremos cada fase, com suas belezas e desafios. Saberemos escolher entre o essencial e dispensável, e nosso conceito de
beleza será revisado, porquanto belo, em essência, é o que se manifesta no esplendor das possibilidades que nos são intrínsecas, e que
vai muito além da aparência.
Como bem nos recorda Jane Fonda, Atriz vencedora de Oscar,
Ativista de Direitos Humanos e Escritora norteamericana (nascida em
1937), “Somos as gerações pioneiras e precisamos compor juntos um
modelo para maximizar o potencial dessa dádiva maravilhosa que é o
tempo, de modo que nos tornemos pessoas completas e plenamente
realizadas no decorrer do arco prolongado da vida.” Quem sabe nos
dedicando de forma sábia a esse desafio não conceberemos mais a
velhice de forma pejorativa, pois a viveremos na plenitude de possibilidades que se apresenta. Não foi à toa que Jung nos apresentou o
Arquétipo do Velho Sábio e da Velha Sábia que existem em nós, como
uma fonte de sabedoria inesgotável, que costuma aparecer nos sonhos como um guia da alma.
Afinal, o Espírito, que vai além da dimensão tempo/espaço na forma
concebida pelo ego, aprende a cada instante e em cada experiência,
independente da fase da vida na qual se encontre. Assim sendo, nosso intento deve ser não somente o de tomar todos os cuidados
possíveis para chegar a essa bela etapa da vida, mas vivê-la de forma
plena e profunda, a benefício da nossa realidade espiritual e da própria
humanidade.
1

O Melhor Momento. Editora Paralela, 2012.
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esta obra Kardec aborda diversas questões de ordem
filosófica e científica, como as
da criação do Universo, a formação
dos mundos, o surgimento do espírito,
segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. Kardec procura
estudar os milagres como fenómenos
naturais cujos mecanismos de funcionamento são atualmente desconhecidos pela Ciência. Descreve os feitos
extraordinários de Jesus Cristo, explicando o que teria realmente acontecido.Também mostra o processo
espiritual e físico da criação da Terra,
dos astros e planetas que compõem o
Universo, segundo a visão científica.

ilha de Julien-Louis Boudet, proprietário e antigo tabelião,
homem, portanto bem a tendência inata, por assim dizer,
para a poesia e o desenho. Culta e inteligente, chegou a dar
à luz três obras, assim nomeadas: “Contos Primaveris”, 1825;
“Noções de Desenho”, 1826; “O Escolocado na vida, e de JulieLouise Seigneat de Lacombe, recebeu, na pia batismal o nome de
Amélie-Gabrielle Boudet. A menina Amélie, filha única, aliando
desde cedo grande vivacidade e forte interesse pelos estudos, não
foi um problema para os pais, que, a par de fina educação moral, lhe
proporcionaram apurados dotes intelectuais. Após cursar o colégio
primário, estabeleceu-se em Paris com a família, ingressando numa
Escola Normal, de onde saiu diplomada em professora de 1 a.
classe. Revela-nos o Dr. Canuto de Abreu que a senhorinha Amélie
também foi professora de Letras e Belas Artes, trazendo de encarnações passadas sencial em Belas Artes”, 1828. Vivendo em Paris,
no mundo das letras e do ensino, quis o Destino que um dia a Srta.
Amélie Boudet deparasse com o Professor Hippolyte Denizard
Rivail. De estatura baixa, mas bem proporcionada, de olhos pardos
e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos gestos e na palavra, denunciando inteligência admirável, Amélie Boudet, aliando ainda a todos
esses predicados um sorriso terno e bondoso, logo se fez notar
pelo circunspecto Prof. Rivail, em quem reconheceu, de imediato,
um homem verdadeiramente superior, culto, polido e reto. Em 6 de
Fevereiro de 1832, firmava-se o contrato de casamento. Amélie
Boudet, tinha nove anos mais que o Prof. Rivail, mas tal era a sua
jovialidade física e espiritual, que a olhos vistos aparentava a mesma
idade do marido. Jamais essa diferença constituiu entrave à
felicidade de ambos. Muito ainda fez essa extraordinária mulher a
prol do Espiritismo e de todos quantos lhe pediam um conselho ou
uma palavra de consolo, até que em 21 de Janeiro de 1883, às 5
horas da madrugada, docemente, com rara lucidez do espírito, com
aquele mesmo gracioso e meigo sorriso que sempre lhe brincava
nos lábios, desatou-se dos últimos laços que a prendiam à matéria.
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recursos morais e legais que impedem a
fecundação, em não distante tempo, pessoas
insensíveis legalizarão a eutanásia, matando os
pais que deles venham a depender ou simplesmente pessoas idosas, cujas existências pesem
na economia ou futilidades da sociedade. Aliás,
já tem havido algumas tentativas a esse respeito,
que estão aguardando o momento selvagem para o homicídio. Esquecem-se estes que assim
pensam que à juventude sucede a velhice, por
mais disfarces estéticos e recursos para a
longevidade…
O ato desafiador produzido pelos argentinos
assinala a decadência moral deste período cultural e espiritual da humanidade, em que a vida,
RIME LEGAL
especialmente a humana, perdeu o significado,
Por Divaldo Franco – Professor, voltando aos antiquíssimos padrões da ferocidade e da violência. Os vários milênios de culmédium e conferencista espírita
tura, ética e civilização desaparecem, sucedidos
pela brutalidade e paixões ferozes de
Entre os acontecimentos infaustos que assigovernantes bárbaros.
nalaram o ano de 2020, no breve tempo em
que se encerravam as narrações das suas Sob todo e qualquer aspecto, é lamentável esse
desventuras, uma notícia terrivelmente passo, dito legal, na Constituição do país vizinho.
infeliz atingiu-nos a todas criaturas: a Argen- No entanto, repetindo Martin Luther King Jr.: “O
tina, através do seu Senado, legalizava o pior não é o atrevimento dos maus, porém o
aborto até a décima quarta semana de silêncio dos bons”. É exatamente o que está
acontecendo em relação ao aborto legal e pergestação.
versamente sempre imoral.
A alegria que invadiu o país na madrugada,
em que multidão muito volumosa gritava en- Têm sido poucas as reações de indivíduos e grureligiosos,
que
tecnicamente
louquecida pelas ruas de Buenos Aires – pamentos
registrada pelas câmaras fotográficas das respeitam a vida. Sua Santidade, o Papa Franredes sociais –, sem máscaras nem distân- cisco, que defende as árvores da Amazônia, está
ante
o
crime
hediondo,
cia preventiva, numa infernal correria ao silencioso
prazer, apoiava o crime de morte em detri- desconsiderando o Mandamento “não matarás”,
e principalmente aquele que não se pode
mento da grandeza da vida.
defender.
Aos berros de exaltação do infanticídio
sucedeu-se um grande silêncio, e uma Ao vivermos numa sociedade na qual se matam
nuvem representando a barbárie coletiva crianças por nascer, apenas por prazer,
desceu sobre o grande país, que a partir de devemos sentir um grande constrangimento.
agora se compromete a matar os embriões e Matar é crime nefasto, e tudo devemos realizar
fetos humanos até a décima quarta semana. para que o amor e suas leis substituam a sua
Neste ritmo em que o conforto da mulher hediondez.

C

exige a eliminação do filho que não deseja,
mas permitiu gerar, quando existem muitos

Artigo publicado no jornal A Tarde (BAHIA), coluna Opinião, em 7 de
Janeiro de 2021.
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oana D'Arc nasceu em 6 de Janeiro de 1412, em Domrémy-la
-Pucelle, Lorena, França. É a santa padroeira do país e foi
uma chefe militar da Guerra dos Cem Anos, durante a qual
tomou partido pelos Armagnacs, na longa luta contra os Borguinhões
e seus aliados ingleses. Foi morta na fogueira, em um auto de fé
pelos Borguinhões em 1431. Camponesa, modesta e analfabeta, foi
mártir francesa e heroína de seu povo, reabilitada 25 anos após sua
morte, em 1456, pelo Papa Calisto III, por considerar seu processo
inválido, e canonizada em 1920, pelo papa Bento XV. Sua história
nos relembra que nas horas de crise e de provação, a Humanidade
não fica abandonada a si mesma. Do Alto, socorro, forças,
inspirações descem para a sustentar e guiar a sua marcha. Quando o
mal triunfa, quando a adversidade se destaca contra um povo, Deus
intervém por meio de seus mensageiros. A vida de Joana é uma das
manifestações mais brilhantes da Providência na História. Fortíssima
comunhão existe entre os dois planos da vida, o visível e o invisível.
Para as almas sensíveis e adiantadas na evolução, nas quais os
sentidos interiores, as faculdades psíquicas se acham desenvolvidas,
essa comunhão se estabelece no decurso da vida terrestre. Quanto
mais puras e libertas das influências inferiores são as almas, melhor
desempenham as missões que lhes incumbem. Joana, foi uma das
maiores. Nas grandes datas da História, Deus oferece tais vidas como exemplos e lições à Humanidade. Para essas figuras de heróis e
de mártires é que devem volver o olhar os que duvidam, os que
sofrem. Entre elas, nenhuma tão suave, como a de Joana D'Arc.
Seus atos e suas palavras são, há um tempo, ingênuos e sublimes.
Uma existência tão breve, mas tão maravilhosa, não pode deixar de
ser considerada como um dos mais belos feitos por Deus à França e
à Humanidade. Nenhuma nação conta em seus anais fato comparável a esta vida. Sua ação foi o início de uma renovação incomparável, a benefício do orbe terreno, a primeira etapa da hora estelar da
França; depois foi o Iluminismo, a seguir a Revolução Francesa e, por
último, a nascimento de Allan Kardec e o advento do Consolador
prometido. Quando Léon Denis escreveu seu livro sobre ela, afirmou:
"votando-lhe ardente simpatia, consagrando-lhe terna veneração e
vivo reconhecimento, escrevi este livro. Concebi-o em horas de
recolhimento, longe das agitações do mundo. À medida que o curso
de minha vida se precipita, mais triste se torna o aspecto das coisas e
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as sombras se condensam à volta de mim. Mas, vindo do Alto, um raio
de luz me ilumina todo o ser e esse raio emana do Espírito de Joana.
Foi ele quem me esclareceu e guiou na minha tarefa". À medida que a
nação francesa foi se formando, a figura da guerreira foi cada vez mais
sendo glorificada. No ano de 1450, decorridos 37 anos de sua desencarnação, concretizou-se o objetivo de Joana D’Arc: Paris reocupada
por Carlos VII e os ingleses expulsos de toda a França, determinando o
fim da Guerra dos Cem Anos. Porém, a nação só se consolidaria com a
Revolução Francesa de 1789. O reconhecimento do governo e do povo
francês veio em 1803, quando foi proclamada heroína nacional. Nesse
ano, o Imperador Napoleão Bonaparte inaugurou um monumento como
justa homenagem àquela considerada a glória mais pura da história da
França. Também a Igreja repararia seu erro. Embora desde a Idade
Média, Joana D’Arc tenha sido objeto de veneração popular, somente
no ano de 1909 foi beatificada. No ano de 1929 foi canonizada e
proclamada Santa Padroeira da França, por decisão do Vaticano. Para
os ingleses, ela continuaria por muito tempo sendo considerada “a
bruxa” que os expulsou da França. Entretanto, quase seis séculos após
seu martírio, aqueles que visitarem a Catedral de Westminster, em
Londres, verão colocada num local de honra uma estátua da Santa
Guerreira. Certamente, é o último lugar onde a camponesa de Domrèmy um dia pensaria estar. A passagem de Joana D’Arc pela Terra
apresentou traços característicos tão diversificados que, de imediato,
parecem fugir do currículo normal das faculdades humanas. Suas
visões e pressentimentos, a viagem para Chinon, a autoridade no comando das tropas, a audácia para os padrões femininos da época, a
notável inteligência e a coragem perante a morte tornaram-na, ao longo
dos tempos, a personagem histórica que mais sofreu estudos contraditórios. Para os mais crentes, Joana seria venerada como uma santa.
Os estudiosos preferiram reconhecê-la como uma valorosa guerreira
que representou a personificação do patriotismo popular francês da
época, conseguindo arrancar os ingleses da terra natal. Já os indiferentes, embora admirassem a sua figura de certa forma sobrenatural, preferiram ignorar os verdadeiros objetivos de sua missão. No século XIX, o Codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec, de naturalidade
francesa como Joana, trouxe para o mundo um novo conceito do sobrenatural, revelando que somos espíritos eternos e imortais. Desde a
sua criação, o espírito percorre uma trajetória evolutiva, habitando
sucessivamente dois planos: o visível (encarnado) e o invisível
(desencarnado). Como há necessidade da comunicação entre eles, ela
é feita por intermediários conhecidos como “médiuns”. Essa comunicação é conhecida como “fenômeno mediúnico”. A partir dessas revelações, constatou-se que Joana D’Arc está bem longe de ser um mistério. A mediunidade é um talento do qual todos os espíritos são dotados
indistintamente a partir da criação e acompanha a sua evolução.
Portanto, todos somos médiuns em potencial e os fenômenos
mediúnicos sempre existiram em todas as épocas e lugares, independentemente da cultura ou da classe social. Na sua estada terrena
como espírito encarnado, Joana D’Arc foi muito mais que uma intrépida
guerreira, apresentou faculdades mediúnicas já caracterizadas, mas até
então incompreendidas e, por essa razão, rejeitadas. Representando
um papel de suma importância para o Espiritismo, tornou-se um de
seus prepostos. A sua vidência se manifestava quando via seus interlocutores, através da audiência ouvia vozes, por pressentimento
reconheceu Carlos VII e, sobretudo, provou que inteligência, fé, perseverança e dinamismo são atributos do espírito. Saindo da obscuridade,
cumpriu um mandato mediúnico confiado pelo plano superior, que lhe
delegou a responsabilidade de direcionar seu povo. Sem renegar sua
missão e suas crenças, apresentou em julgamento a firmeza de todos
aqueles espíritos evoluídos que encarnaram com tarefa definida, dando
um exemplo não só para a França, mas para a Humanidade em
geral. Sua espada jamais desferiu golpe algum contra qualquer um do
exército inimigo. Nenhuma gota de sangue tingiu-lhe a lâmina. Ela é a
reencarnação de Judas Iscariotes, o Apóstolo escolhido por Jesus. Em
30 de Maio de 1431, há 590 anos, desencarnava Joana. Entregue à
justiça secular como herege, a Heroína Santa foi queimada viva como
bruxa na praça do mercado de Rouen, gritando o nome de Jesus e
olhando para uma cruz. Joana D’Arc tinha apenas 19 anos de idade.
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ano era 1997, numa terça-feira à noite. Quando chegamos
para visitá-lo, ele contou-nos o seguinte caso:
- Hoje minha mãe me apareceu e disse-me:

- Meu filho, após tantos anos de estudo no mundo espiritual estou-me
formando assistente social. Venho me despedir e dizer que não mais
vou aparecer a você.
- Mas a senhora vai me abandonar?
- Não meu filho. Imagine você que seu pai precisa renascer e disse
que só reencarna se eu vier como esposa dele. Fui falar com a Cidália, sua segunda mãe, que criou vocês com tanto carinho e jamais fez
diferença entre os meus filhos e os dela.
Ela contou-me que também precisa
voltar à Terra. Então eu lhe disse:
- Cidália, você foi tão boa para meus filhos, fez tantos sacrifícios por
eles, suportou tantas humilhações.
Nunca me esqueci quando você disse ao João Cândido que só se
casaria com ele se ele fosse buscar meus filhos que estavam espalhados por várias casas para que você os criasse.
Desde minha decisão de voltar ao corpo, tenho refletido muito
sobre tudo isso e venho perguntar-lhe se você aceitaria nascer como
nossa primeira filha?
Abraçamo-nos e choramos muito. Quando me despedi dela, pergunteilhe:
- Cidália há alguma coisa que eu possa fazer por você quando for sua
mãe?
Ela me disse:
- Dona Maria, eu sempre tive muita inclinação para a música e não
pude me aproximar de um instrumento. Sempre amei o piano.
- Pois bem, minha filha. Vou imprimir no meu coração um desejo para que minha primeira filha venha com inclinação para a música. Jesus
há de nos proporcionar a alegria de possuir um piano.
A essa altura da narrativa o Chico estava banhado em lágrimas e nós
também. Mas continuou a falar de Dona Maria:
- Seu pai vai reencarnar em 1997. Vou ficar junto dele por aproximadamente três anos e renascerei nos primeiros meses do ano 2000.
- Mas a senhora já sofreu tanto e vai renascer para ser esposa e mãe
novamente? São os sacrifícios do amor. Até um dia meu filho.
Neste momento, concluiu o Chico, também ela começou a chorar.
Extraído do livro MOMENTOS COM CHICO XAVIER, de Adelino Silveira, ed. GEP

D

e novo reunido à familia, Chico Xavier, fosse por que
tivesse retornado à tranqüilidade ou por que
houvesse
ingressado na escola, não mais viu o
Espírito da mãezinha desencarnada. Entretanto, passou a ter
sonhos. À noite, no repouso, agitado, levantava-se do leito,
conversava com interlocutores invisíveis e, muitas vezes,
despertava pela manhã, trazendo notícias de parentes mortos,
contando peripécias ou narrando sucesso que ninguém podia
compreender. João Cândido Xavier, a conselho da segunda
esposa, que se interessava maternalmente pela criança,
conduziu Chico ao padre Sebastião Scarzelli, antigo vigário da
cidade de Matozinhos, nas vizinhanças de Pedro Leopoldo,
que depois de ouvir o menino, por algumas vezes, em
confissão, aconselhou João Cândido a impedir que o
rapazelho lesse jornais, livros ou revistas. Chico devia estar
impressionado com más leituras — dizia o sacerdote —
aqueles sonhos não eram outra coisa senão perturbações,
porque as almas não voltam do outro mundo... Intrigado por
ver que ninguém dava crédito ao que via e escutava, em
sonhos, certa noite, rogou, em lágrimas, alguma explicação da
progenitora de quem não se esquecia. Dona Maria João de
Deus apareceu-lhe no sonho, calma e bondosa, e o Chico deu
-lhe a conhecer as dificuldades em que vivia. Ninguém
acreditava nele — clamou. Mas o conselho maternal veio logo:
— Você não deve exasperar-se. Sem humildade, é impossível
cumprir uma boa tarefa. Mas, mamãe, ninguém acredita em
mim... — Que tem isso, meu filho? — Mas eu digo a verdade.
— A verdade é de Deus, e Deus sabe o que faz, — disse a
generosa entidade. Chico, porém, choramingou: — Não sei se
a senhora sabe, papai e o padre estão contra mim... Dizem
que estou perturbado... Dona Maria abraçou-o e disse: —
Modifique seus pensamentos. Você é ainda uma criança e
uma criança indisciplinada cresce com a desconfiança e com a
antipatia dos outros. Não falte ao respeito para com seu pai e
para com o padre. Eles são mais velhos e nos desejam todo o
bem. Aprenda a calar-se. Quando você lembrar alguma lição
ou alguma experiência recebidas em sonho, fique em silêncio.
Se for permitido por Jesus, então, mais tarde virá o tempo em
que você poderá falar. Por enquanto, você precisa aprender a
obediência para que Deus, um dia, conceda ao seu caminho a
confiança dos outros. Desde essa noite, Chico calou-se e
Dona Maria João de Deus passou algum tempo sem fazer-se
visível.

Extraido do livro: LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER Ramiro Gama
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onta Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, item 252, que duas
irmãs sofriam, há anos, depredações desagradáveis em seu lar.

Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os
cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de
buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave.
Descartada a possibilidade de que estavam às voltas com brincadeira
de mau gosto, procuraram o Codificador que, em reunião mediúnica,
mediante evocação, conversou com o Espírito que estava promovendo aqueles distúrbios. Era agressivo e inacessível a qualquer orientação passível de mudar seu comportamento. Um mentor espiritual
consultado transmitiu surpreendente orientação:
O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos Espíritos
seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes
posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências, para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre
praticaram o amor ao próximo e a caridade.
Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas a caridade
da língua; pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não
demonstram, por atos de piedade, o desejo de se livrarem daquele que
as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo e o Espírito que
as obsidia toma sua desforra, porquanto, em vida, foi para elas um
burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é.
Entretanto, se conseguirem melhorarem-se, seus anjos guardiães se
aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau
Espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque
o seu anjo guardião teve que se afastar, por efeito de atos
repreensíveis, ou maus pensamentos.
O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e,
principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de
acordo com sua condição.
incrível, leitor amigo!
As duas irmãs estavam sofrendo a ação de um Espírito
porque… eram fofoqueiras!

perturbador,

É o derrubar o outro para ficar por cima. Posição indesejável.
Satisfaz o homem perecível, mas compromete o Espírito imortal,
abrindo a guarda, ante o assédio espiritual inferior. Conheci um
médium que, no ambiente profissional, sempre que se formavam as
tradicionais rodinhas para tricotar levianamente sobre reputações
alheias, afastava-se imediatamente. Indagado a respeito, explicava:
– Minha defesa é sustentar um padrão vibratório elevado, na base do
orai e vigiai, recomendado por Jesus. Se vacilo, baixo a guarda e fico
sujeito a influências perturbadoras. Parece exagero, mas faz sentido.
Apreciações críticas na base de fofocas, depreciando o comportamento alheio, favorecem a sintonia com as sombras. Oportuno lembrar
com Jesus que será sempre conveniente refletir sobre nossas próprias
mazelas, combatendo-as, ao invés de estar apreciando mazelas de
nosso semelhante, sob a ótica da hipocrisia, conforme sua contundente afirmação (Mateus, 7:1-5): Não julgueis, para que não sejais
julgados.Pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a
medida com que tiverdes medido, hão de vos medir.
Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não
percebes a trave que está no teu?
Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando
uma trave no teu?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente
para tirar o cisco do olho do teu irmão.
Um bom tema, leitor amigo, a merecer nossa atenção, antes de
pedirmos socorro aos bons Espíritos quando surjam perturbações.
Não terão algo a ver com as incontinências da língua?

Tomada à conta de simples abobrinha, na horta fértil da inconsequência, falar mal da vida alheia baixa o padrão vibratório e nos coloca em
sintonia com Espíritos perturbados e perturbadores.
Particularmente médiuns dotados de maior sensibilidade psíquica fariam bem em cuidar da língua, contendo-a nos limites da
sobriedade, fugindo da maledicência como o diabo da cruz. A fofoca é
uma autoafirmação às avessas, bem própria da inferioridade humana.
Ao invés de o indivíduo afirmar-se pelos seus valores, pretende fazê-lo
por suposta ausência dos referidos no próximo.
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