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FALANDO
DE KARDEC
Arminda Santos

Já todos com certeza ouvimos falar de Allan Kardec. Porém, provavelmente nem todos
sabemos na realidade de quem se trata.
De seu nome Hippolyte Léon Denizard Rivail, nasceu a 3 de outubro de 1804 em França na
cidade de Lion, era filho de um juiz Baptiste-Antoine Rivail e de Jeanne Louise Duhamel, de
religião católica.
Denizard Rivail, foi uma daquelas crianças dotadas de uma inteligência superior aos demais.
Desde os seus 14 anos que ele gostava de ensinar os seus amigos e ajudá-los na escola. Desde
sempre mostrou mais proximidade com as áreas das ciências e filosofia, sendo essa a razão que o
levou para o Instituto de Educação Pestalozzi, - chamado de o pai da pedagogia moderna - em
Yverdun, Suíça, onde estudou até se formar pedagogo, em 1824. Após a sua formação na Suíça,
regressou a Paris.
Conhecia a fundo os idiomas: francês, alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês.
As características mais marcantes da sua personalidade eram a bondade, a gentileza, a
jovialidade, o bom-senso e um discernimento criterioso, típico de Homens de saber. Denizard
Rivail casou-se em 1932 com Amélie Gabrielle Boudet, artista plástica francesa.
Em 1854, através de um amigo chamado Fortier, o professor Denizard ouviu falar pela
primeira vez sobre os fenómenos das mesas girantes, na moda nos salões europeus, desde a
explosão dos fenómenos espíritas em 1848, na cidade de Hydesvile nos Estados Unidos, com as
irmãs Fox.
No ano seguinte interessou-se mais pelo assunto, pois recebeu novas informações sobre a
intervenção dos espíritos através do Sr. Calotti, seu amigo há 25 anos. No ano de 1855, foi
convidado para participar de uma dessas reuniões, pelo Sr. Patier, um homem muito sério e
instruído.
Participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas
emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento cultural e social dos que
faziam parte do “espetáculo”. Como os móveis, por si só, não poderiam mover-se, fatalmente havia
algum tipo de inteligência invisível atuando sobre os mesmos, e respondendo aos questionamentos
dos presentes.
Denizard Rivail presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos
homens que viveram sobre a Terra. Foi então que, uma das mensagens lhe foi dirigida, dizendo-lhe
ser um Espírito chamado Verdade e que ele, Rivail, tinha uma missão a desenvolver, que seria a
codificação de uma nova doutrina.
Atento aos dizeres do Espírito, e depois de muitos questionamentos à entidade, resolveu
aceitar a tarefa que lhe fora incumbida.
O Espírito de Verdade disse-lhe pertencer a uma falange de Espíritos superiores que vinha até aos
homens cumprir a promessa de Jesus, no Evangelho de João, capítulo XIV- versículos 15 a 26:

“E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; o
Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o
conhecereis, porque habita convosco e estará em vós… Mas, aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo
quanto vos tenho dito”.
Denizard Rivail, descobriu através dos Espíritos, que numa das suas encarnações anteriores foi
um sacerdote druida chamado Allan Kardec. Então, resolveu adotar este pseudónimo durante a
codificação da nova doutrina, que viria a chamar-se - Doutrina Espírita ou Espiritismo - para que
as pessoas, ao tomarem conhecimento dos novos ensinamentos espirituais, não os aceitassem por
ser ele, um conhecido educador que as estivesse divulgando, mas sim, pelo seu teor racional e sua
metodologia objetiva.
Durante quatorze anos dedicou-se a organizar a Doutrina Espírita. No início, para receber as

respostas dos Espíritos, Kardec utilizou a chamada cesta-pião: um tipo de cesta que tinha no seu
centro um lápis. Nas bordas das cestas, os médiuns, colocavam as suas mãos, e, através de
movimentos involuntários, as frases-respostas iam-se formando.
Julie e Caroline Baudin, duas adolescentes de 14 e 16 anos respetivamente, foram as médiuns
mais utilizadas nessa altura por Kardec.
Com o decorrer do tempo, a cesta-pião foi dando lugar à utilização das próprias mãos dos
médiuns, fenómeno que ficou conhecido como psicografia. Todas as perguntas e respostas feitas por
Kardec aos Espíritos, eram revisadas e analisadas várias vezes, dentro do bom senso necessário
para tal. As mesmas perguntas respondidas pelos Espíritos através das médiuns eram submetidas a
outros médiuns, em várias partes da Europa e América. Kardec viajou por cerca de 20 cidades, para
que as colocações dos Espíritos tivessem a credibilidade necessária, pois estes médiuns não
mantinham contacto entre eles, somente com Kardec.
Estabeleceu-se dentro da Doutrina Espírita que, qualquer informação vinda do Plano Espiritual
só terá validade para o Espiritismo se for constatada em vários lugares, através de diversos
médiuns, que não mantenham contacto entre si, pois, assim, há o controle sobre a veracidade das

informações. Fora isso, toda comunicação espiritual será uma opinião particular do Espírito
comunicante.
Com todo um esquema coerentemente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das
cinco Obras Básicas da Doutrina Espírita.
Aqui apresentamos por ordem cronológica os livros que são na realidade, o Postula
dos do Espiritismo:
O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857; O Livro dos Médiuns em 1861;
O Evangelho Segundo o Espiritismo em 1864; O Céu e o Inferno em 1865;
A Gênese em 1868.

Estes livros contêm toda a teoria e prática da Doutrina Espírita, os princípios básicos e as
orientações dos Espíritos sobre o mundo espiritual e sua constante influenciação sobre o mundo
material.
Durante a Codificação, Kardec lançou um periódico mensal chamado “Revista Espírita”, no
ano de 1858, onde comentava notícias, fenómenos mediúnicos e informava os adeptos sobre o
crescimento da nova Doutrina
No mesmo ano, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, legalmente,
constituída. Esta entidade passou a ser a sociedade central do Espiritismo, local de estudos, e
incentivadora da formação de novos grupos.
O professor Rivail foi um importante estudioso, tradutor e professor francês do século XIX. Como
professor e no campo da ciência, destaca-se a publicação das seguintes obras:
Curso Prático e Teórico de Aritmética (1824), Gramática Francesa Clássica (1831), Ditados
especiais sobre as dificuldades ortográficas (1849) e Catecismo gramatical da língua francesa
(1848).
Porém, apesar de seu legado no mundo da ciência e da filosofia, foram os seus estudos sobre a
Espiritualidade que o destacam até hoje.
Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de um aneurisma.
Sobre o seu túmulo, foi escrito a seguinte frase: “Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem
cessar, tal é a lei.” Até o próximo artigo. Muita paz!

OBRAS DE ESTUDO
OBRIGATÓRIO
PARA OS ESPÍRITAS

Fontes:
https://cursodeespiritismo.blogspot.com/quem-foi-kardec.html
https://www.ebiografia.com/allan_kardec
www.movimentoespirita.com.br/quem-foi-allan-kardec
https: // biografiaresumida.com.br/biografia-Allan-Kardec

AS INJUSTIÇAS TERRENAS
Luzia Matos

Uma temática de boa abordagem as injustiças na terra, provenientes das maldades alheias. É um
tema bastante pertinente, pois retrata vários episódios que muitas pessoas passam por este
mundo afora, e, às vezes com familiares, amigos, e não só. Sentimos tristes? Sim, muito
sofrimento e revolta causam as injustiças cometidas, debatemos sobre o porquê de tais situações
acorrerem e porquê connosco? O porquê do ódio gratuito, sempre o porquê disso ou o porquê
daquilo.
Neste seguimento, e num breve resumo do tem” Injustiças” tentarei trazer o essencial, pois é um
tema muito abrangente e que envolvem vários mestres, várias lições.
Que possamos tirar daqui ensinamentos valiosos para pôr em prática no nosso dia a dia.
Segundo Juan Marcello Capobianco em seu esclarecimento sobre “A Injustiça pela Ótica Espírita”
(Doutrina Espírita Explicada) nos diz:
É um tema delicado. Questão profunda. Qualquer pessoa de bem, e que tem a vida regrada e vive
de princípios, os melhores possíveis, pessoas que tem conduta de vida exemplar e que passam por
dessabores, por dificuldades, quando tal acontece, o sentimento que se apresenta é de injustiça,
de revolta.
Dentro do Espiritismo, o tema é amplo: Como pode enxergar a injustiça na doutrina Espírita?
*Não existe injustiça* Como explicar? Analisando, na verdade, a doutrina diz que explicar não é
justificar. Quando explicamos o acontecimento em si, não estamos justificando nada… justificar é
dizer o que levou a tal ato… então se explicar não é justificar, pois teríamos de ir buscar as
encarnações anteriores, e suas consequências e seria muito mais ampla essa explicação. O que
importa aqui é a nossa postura diante dos factos e diante dos criminosos, que não deve ser de

resignação, o que nós devemos procurar desenvolver é o que ele (o facto) quer de nós? Será que
devemos desenvolver o senso de perdão? Será que aquela situação que passamos quer mostrar
onde podemos melhorar? Será
que tal situação contra nós, vai servir para não repeti-la com outra pessoa? Será que é provar
para nós mesmos e solidificar com firmeza a nossa conduta ética?
O que eu preciso aprender? Será que eu preciso dar mais valor a oportunidade de estudo? Será
que preciso ter mais tempo pra leitura? Isso mostra o quanto aprendemos com os
acontecimentos menos felizes. O que quer nos ensinar é que nós precisamos de ter forças para
mudar as coisas que estão erradas…
“O Livro dos Espíritos” esclarece que a vontade de Deus é soberana. Ou seja, Deus quer que
aconteçam certas situações para que aprendamos com elas. Desta forma, se algo em sua vida não
está de acordo com as expectativas, não reclame, só agradeça. Tudo é uma oportunidade de se
renovar.

Seja como um bambu que não se enverga mesmo diante das maiores tempestades.
A sabedoria divina é o que rege o Universo, desta forma nós sabemos que não existem injustiças nem
coincidências. Tudo é uma consequência do amor de Deus por nós.
“Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você” Pois é, a sabedoria divina está atenta a tudo.
Não existem injustiças nem coincidências, tudo é Providência…

O Espiritismo reconhece a atuação dos espíritos em nossas vidas. São eles que nos aconselham e
influenciam nossos atos. Porém, cabe a nós a responsabilidade de escolhermos o caminho que nos compete
trilhar.
A maneira mais correta de enfrentar os obstáculos, que nos cercam de algum modo, será mergulhar nosso
coração e mente em oração e através da fé, permanecer firme no propósito de alcançar mais um grau de
aperfeiçoamento e acima de tudo, ter gratidão por tudo!
E então para concluir, pergunto: diante dos obstáculos como ser grato?
Agradecer é um ato de amor, um ato de fé, de que tudo na vida vem pra ensinar e para o nosso

aprimoramento espiritual.
Agradecer primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que são os
agentes da sua vontade. Agradecer a Deus por todas as situações que acontecem em nossas vidas. Porque
Deus nos deu inteligência para compreender seus desígnios... No sentido destes dizeres, termino o meu
estudo sobre as Injustiças Terrenas:
“BUSCAI E ACHAREIS, BATEI VOS ABRIRÁ.” O que consideras um mal, pode ser um bem muito maior…
Agradecimentos à ACEMI e a todos os leitores, pela oportunidade. E espero de algum modo poder ter
ajudado, embora eu sinta que a ajuda maior foi para o meu aprendizado. Gratidão!
Fontes: Livro dos Espíritos
A Injustiça pela ótica Espírita (Doutrina Espírita Explicada) por Juan Marcello

ERRAR É HUMANO
(o materialismo domina e a humanidade vive a ilusão)
Errar é humano, é o que dizemos sempre que erramos, e não erramos quando o dizemos, pois o homem
ainda está num patamar de evolução muito baixo e por isso, temos ainda muitas imperfeições. Os erros

fazem ainda parte de nosso percurso, e sabemos que podemos errar embora saibamos que não devemos,
mas erramos porque falta-nos o conhecimento e a experiencia necessária para não errar, e por isso
erramos, no entanto o nosso erro não é errar, mas sim, mantermo-nos no erro.
O erro deve ser para nós apenas mais uma lição para o nosso aprendizado, e quando assim não é, quando
permanecemos no erro ou o repetimos constantemente, seja por preguiça, por orgulho, por prazer ou por
outra coisa qualquer, escravizando-nos aos maus hábitos, deixando de reagir contra nossas as próprias
imperfeições, aí já não há erro, mas sim, a evidencia de grande fraqueza moral.
Sabemos que este Planeta tem exatamente as condições correspondentes ao nosso grau de evolução,

assim como as condições necessárias ás lições que precisamos, como também, ao fortalecimento da nossa
força espiritual e moral. Assim, para que nos fortaleçamos, temos um Planeta repleto de ilusões para os
sentidos, de tentações e prazeres de ordem inferior, por isso, também é normal ser tentado, o que nos
torna fracos não são as tentações, mas sim a nossa falta de resistência para com elas.
Ser tentado nunca foi um erro, o erro é não resistir sabendo que é um erro. A tentação sempre que é
vencida torna-nos mais fortes, fortalece o nosso carater, potencia as nossas forças anímicas e eleva a
nossa moral a patamares cada vez mais altos.
Na Oração que Jesus nos ensinou diz: “não nos deixeis caír nas tentações” e não, “livrai-nos das

tentações”, isto é: ajudai-nos a resistir-lhes.
Desde o inicio da sua pregação que Cristo tentou libertar-nos do jugo do materialismo, das ligações aos
vícios, aos prazeres imediatos de ordem inferior. Esclareceu-nos sobre o que era importante para nós,
dizendo sempre que o importante era o Espirito e as coisas do espirito, as coisas imperecíveis que o ladrão
não rouba nem a traça pode roer; que devíamos viver em função do Espirito e não do corpo; que o corpo
deveria servir o Espirito e não o contrário.
A Terra e o corpo deveriam apenas servir ao crescimento espiritual da humanidade, mas até hoje, pela
grande maioria, isso não foi entendido.
Para o comum da Humanidade, isto é, para todos os homens, independentemente do grau académico que
possuam, aqueles que ainda não tomaram o verdadeiro conhecimento sobre as Leis da Evolução e da Vida,
para o Espirito imortal que somos, não é tanto de estranhar que cometam muitos enganos. O que espanta
mesmo, são aqueles que ficam no comando das várias religiões, e não falo apenas das tradicionais, mesmo
dentro do próprio Espiritismo, que veio para esclarecer a humanidade, para explicar os ensinamentos que
não tínhamos entendido, ajudando o homem a libertar-se do jugo do medo implantado pelas primeiras
religiões e que, espantemo-nos, mas é só abrir os olhos, e vemos muitos desses lideres agarrados ao

interesse material, á vaidade , ao orgulho, á arrogância, á importância do cargo que ocupam dentro das
próprias organizações, á importância que possam ter perante os homens na sociedade, esquecendo por
completo a máxima do Cristo que disse: “Aquele que quiser ser o maior tornar-se o mais humilde, o que ,
mais serve”; “Eu vim para servir e não para ser servido”.

Espantemo-nos de novo perante as palavras do Maior e mais Sábio Espirito que até hoje pisou a Terra, Ele
veio para servir, e aqueles que nem sequer são dignos de o servir, querem agora ser servidos. Será que são
maiores que Ele e não sabemos?
Todas estas organizações religiosas estão condenadas ao fracasso nesta nova etapa. O homem apesar de
todos os erros está muito mais inteligente e com maior discernimento, e assim, logo que comece a
entender as Leis da evolução, deixará de acreditar em histórias da carochinha, por isso, todas estão
condenadas á ruina á vergonha de terem ficado milénios a enganar a humanidade, estarão condenadas á

esterilidade completa.
Desde o inicio que criaram suas próprias normas, que seguem á risca, não querendo sequer saber se estão
ou não de acordo com os ensinamentos de Ordem Divina, mataram e matam em nome de Deus quando um
dos principais mandamentos é: “Não matarás”; cometeram crimes idiondos contra a humanidade
pensando que ficam impunes. Não pode ser que esta gente, apesar de se dizerem os representantes de
Deus, sequer accreditem de verdade em Deus, pois contrariam a quase totalidade das suas Leis, ou será
que se julgam maiores que Ele?
Estamos em tempo de mudança, a Terra, a Natureza com toda sua pujança está já em plena convulsão, a
Humanidade não tem mais tempo para passeios nos gozos e prazeres, esquecendo aquilo que de
verdadeiramente importante veio fazer por cada um e por todos: não estamos aqui a passar férias, mas
sim, para fazer muito trabalho, trabalho sobre nós próprios, e uns sobre os outros para crescimento de
todos. Se rapidamente não entendermos isto para mudar o foco das nossas mentes, apenas nos espera
mais e maior dor, até que tenhamos aprendido. Como nos dizem os irmãos Maiores: “Quem não vai por
Amor, vai pela dor”.
Tivemos, desde a vinda do Cristo, mais de dois mil anos para fazermos a nossa reforma espiritual, ficamos a
dormir a sesta, a gozar férias, a brincar aos bens materiais, a disputar, como em um torneio, aquele que
conseguia arrecadar maior numero de bens, seja a nível de homem, a nível de país ou de Continente, e,

agora, o tempo chegou ao fim e, ou mudamos ou mudamos, não temos outra escolha. Tivemos a liberdade,
o tempo e toda a inteligência para o fazer, preferimos dedicá-la a outro tipo de trabalhos, preferimos
brincar, e agora choramos.
Leão Tolstoi, o apóstolo Russo, reconhecido em todo o mundo, disse um dia que o homem racional não
pode viver sem religião, que ele me perdoe, e também não estou a criticar, porque tem os seus
fundamentos, e além disso, tenho que me sintonizar á época em que ele o disse, mas, neste momento,
acredito que as religiões são as maiores culpadas do atraso moral e da falta de evolução espiritual de toda a
humanidade, se não, porque continua o homem cheio de vícios e cheio de tanta maldade? Porque continua

voltado para a exploração do próprio homem, para o racismo e para tantos crimes, a tantos níveis? Porque
as religiões nada conseguiram mudar no coração dos homens? Já o disse, e volto a repeti-lo: se os
ensinamentos do Cristo tivessem sido logo investigados e ensinados pela ciência, aos homens,
garantidamente que estaríamos em outro patamar evolutivo, e com toda a certeza, também não teríamos
passado por metade das dificuldades e sofrimentos por que passamos e estamos a passar.
Desde o inicio que as religiões, já á época, esconderam ensinamentos, e ensinaram outros já adulterados
consoante os seus interesses, para poderem continuar a dominar os homens, que teriam que se submeter
ás suas leis, se quisessem ir para o céu.
Hoje reconhecemos o absurdo disso, no entanto, não é preciso ir muito longe para verificarmos que as
maiores guerras que ainda persistem, tem, na sua maioria, carater religioso, o que é muito mau, e que quer
dizer que ainda nada foi entendido.

Arlindo Pinho

Esquecimento do Passado
António Soares
São muitos aqueles que se interrogam porque têm numa vida, de corrigir faltas de vidas passadas, das quais
não têm a menor ideia. Porque temos de pagar por erros de que não nos lembramos de os ter cometido? É
esta a justiça Divina?
Vejamos o que nos diz a pergunta 393 no Livro dos Espíritos:
Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode
aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que
as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu mas desde
que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a
recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus?
Resposta dos Espíritos: ”A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir o bem do
mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o Espírito entra na sua vida
de origem (a vida espírita), toda a sua vida passada se desenrola diante dele; vê as faltas cometidas e que
são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las; compreende a
justiça da posição que lhe é dada e procura então uma existência capaz de reparar a que vem de
transcorrer. Escolhe provas análogas ás de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas
ao seu adiantamento e pede a Espíritos, que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si
toma, ciente de que o Espírito que lhe for dado por guia, nessa outra existência, se esforçará pelo levar a

reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no
pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis,
atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz
da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas
faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste,
o Espírito se eleva e ascende na hierarquia dos Espíritos, ao voltar para o meio deles”.
É precisamente aí que consiste a justiça de Deus. Esquecer o passado, dando-nos oportunidade de
recomeçar a cada nova reencarnação.
A reencarnação é para o Espírito aprender e progredir. Esquecendo o passado, em cada nova encarnação o
Espírito começa do zero, fazendo uso de seu livre-arbítrio para nova aprendizagem. Ao reencarnar traz
consigo única e simplesmente sua bagagem moral, pois o Espírito conserva tudo o que aprendeu e
progrediu moral e intelectualmente em cada existência.
Se na vida corpórea o esquecimento do passado nos beneficia, no Plano Espiritual o Espírito conserva a
lembrança das vidas anteriores. Mas para quê? Podemos perguntar.
Na erraticidade (espaço de tempo entre uma encarnação e outra), o Espírito tem consciência de suas vidas

anteriores, do que fez bem, e onde falhou. Desligado de tudo o que diz respeito à vida material, possuí uma
visão mais alargada de todo o progresso que já fez, e do que necessita ainda fazer para poder continuar a
evoluir, moral, intelectual e espiritualmente. Sabendo onde precisa melhorar, pede uma encarnação para
poder apagar suas faltas, pois sabe que essas faltas lhe dificultam sua evolução.

Para uma melhor compreensão, vamos até à pergunta 258 do Livro dos Espíritos:
-Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o Espírito consciência e previsão

do que lhe sucederá no curso da vida terrena?
“Ele próprio escolhe o género de provas por que há-de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio”.
a)Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo?
“Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o
Universo. Ide agora perguntar porque decretou Ele esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de
escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem.
Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a
sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade Divina lhe concede a
liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus,
do que o é do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou e sim Deus. Vosso porém, foi
o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu”.
É assim que Deus permite ao Espírito reencarnar junto de pessoas que amou, como também daquelas a
quem prejudicou, dando-lhe o esquecimento temporário, para que no meio em que convive não possa vir
ao de cima o que fez ou foi noutras existências, pois a lembrança do mal que fez ou lhe foi feito, a cada
nova encarnação reacenderia ódios, mágoas, rancores que levariam a vinganças, e, assim em vez de
reparar, aumentaria débitos e atrasaria sua evolução.
É pelo amor que devemos reprimir ódios, rancores, é no amor que aprendemos a perdoar, é no amor que
conhecemos o que é caridade desinteressada. É por isso que Deus faz com que inimigos doutras existências,
reencarnem na mesma família, com total esquecimento de ofensas, para daí nascer a amizade, o amor, a
fraternidade.
É assim, que numa família existem Espíritos em perfeita afinidade, enquanto que outros são como que
desconhecidos, tornando-se frios, distantes e de difícil convívio. Serão por certo Espíritos com necessidade
de reajustar erros passados, mas estando temporariamente todos envoltos pelo manto do esquecimento

não fazem entender suas necessidades, daí o difícil convívio. Quando assim acontece, é inútil que se tente
compreender o porquê dessa antipatia entre uns e outros, mas sim procurar através do amor, que as
relações entre todos se transforme em amizade e simpatia; e mais; através da oração e do perdão, pois
sabendo que a causa não está nesta existência, deverá estar numa existência anterior, e tão pouco
interessa saber quem foi o culpado, ou quem foi a vítima. Por isso mesmo, Deus não nos permite saber se
fomos vítimas ou carrascos, para que em nossas encarnações, não sejamos juízes para colher ou condenar.
É pois nestas condições, que mães recebem nos seus ventres inimigos do passado, e aprendem a amá-los
incondicionalmente. É assim que filhos doentes, dependentes em tudo de seus pais, ou de quem os cuida,

aprendem a amar aqueles que nesta encarnação, se ocupam de tratar, refazer e reerguer seus corpos
debilitados física e moralmente.
O Espírito trazendo consigo suas aquisições de ordem moral a cada nova encarnação, suas aptidões
intelectuais podem por sua vez serem temporariamente esquecidas. Se um Espírito que progrediu muito
intelectualmente, esquecendo a parte moral, e fazendo mau uso de sua inteligência, pode reencarnar em
,condições humildes, e sem sua inteligência, para ser reeducado. Vemos que também aqui , o 0

,esquecimento do passado lhe é benéfico, pois se, se lembrasse de suas faculdades anteriores, acabaria por
se revoltar, e inconformado, perdia assim a possibilidade de progredir precisamente onde havia falhado.

Mas como o conhecimento adquirido nas muitas reencarnações se vai acumulando e nunca se perde, o
esquecimento temporário de algumas aptidões, serve para nos chamar a atenção de que temos
necessidade de trabalhar nossos pontos mais fracos. Voltando ao Plano Espiritual, o Espírito reconhece seu
percurso, e tem assim uma visão ampla de todos seus avanços morais, intelectuais e espirituais.
Mas atenção, pois a vida terrena muitas vezes nos desvia de nossos propósitos. Os encantos que rodeiam a
vida material, podem por vezes fazer-nos cair na tentação, pois trazemos connosco tendências, das quais ,
ainda não conseguimos libertarmo-nos na totalidade, tais como, o apego excessivo ás coisas materiais, os

vícios, etc…
Assim quando numa existência corpórea, conseguimos ter a força de não ceder ás nossas más inclinações, e
conseguindo corrigir alguma falha que nos tenha levado à nossa queda moral, quer dizer que estamos no
bom caminho, e aumentamos assim nossa aprendizagem. Mas também, cada vez que, por nossa livre
vontade, cedemos ás nossas más inclinações, colhemos inevitavelmente as consequências.
O homem não conhecendo suas faltas cometidas em existências anteriores, pode sempre aperceber-se qual
o género de falhas que o tornou culpado, e qual o seu principal temperamento. Para isso, basta que se
estude a si próprio, e poderá perceber o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências.
Concluímos, sabendo que nem sempre nos podemos honrar do nosso passado, sendo por isso melhor
esquecê-lo temporariamente.
Mas chegará o momento, quando pela grandeza de nossas aquisições morais, da melhoria de nossa
conduta, passaremos a ter boas recordações do que fizemos com muita alegria e felicidade. Aí, teremos
grande alegria em recordar tudo o que construímos de bom para nós e para o nosso próximo. As portas de
nossa consciência poderão estar sempre abertas, pois não mais nos envergonharemos de nada, não
teremos mais nada a temer e nada mais nos importunará. A certeza do passado totalmente superado pelas
boas obras, será a nossa garantia de paz e tranquilidade interior.
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COMUNICAR É UMA ARTE QUE SE APRENDE
Desde que há vida que ela é de relação. Já a Biologia define esta vida de relação como
Santos
funçõesArminda
que põem
o ser vivo em comunicação com o mundo exterior, o que pressupõe a

necessidade inata de comunicar.
De acordo com os pressupostos espíritas, Deus criou os Espíritos simples e ignorantes, com a
meta de se tornarem perfeitos. Assim, o progresso do Espírito é sempre compulsório: podemos
estacionar por algum tempo, mas os estímulos da vida nos impulsionarão para o desenvolvimento
subsequente.
Embora haja quem coloque em causa, diz-se que o princípio inteligente ou mónada celeste
estagia nesses reinos, como Léon Denis a definiu numa sequência poética e naturalista: “A alma
dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Entre cada uma dessas
fases existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos”. É por isso que
tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo.
Se comunicar pode ser entendido como um ato de afirmação individual, ao entrar em relação
com o outro promove o gregarismo. Sendo este um fenómeno geral, observável já desde o reino
vegetal, fica bem evidente entre a maioria das espécies animais, mas sobretudo entre os homens,
decididamente talhados para viver em sociedade.
O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes

por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a perceção das
coisas extramateriais e o conhecimento de Deus.
Dotados da palavra e demais faculdades necessárias à comunicação, o que se faz importante
é estabelecer uma boa comunicação, ou seja, ajustar a intenção ao ato fazendo corresponder o
que se quer dizer com o que é efetivamente dito (não esquecendo que a contradição entre a
linguagem oral e a linguagem corporal diminui o efeito persuasor). Segundo Hammed, “Nossas
palavras são filamentos sonoros revestidos por nossos sentimentos, e nossas atitudes são
expressões determinadas e assinaladas de nosso comportamento mental.” (Palavras e Atitudes,
Francisco Espírito Santo Neto/Hammed)
Num mundo ideal, a boa comunicação – e comunicar é uma arte que se aprende – não se
faria demagoga, mas este é já um problema de carácter a que a comunicação é alheia.
Como reforço, Joanna faz o seguinte alerta “Dispões desse abençoado instrumento para
preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria,
ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso.” (Joanna de Ângelis,
Episódios Diários, Cap. 11: A Palavra)

Assim, podemos concluir que homem encerra todo o processo de evolução alcançado pelo
desenvolvimento

do

princípio

inteligente.

O

próximo

passo

é

transformar-se

no

reino angélico, em que estaria livre de todas as influências da matéria.

M. L.

