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Editorial
 Dentro da temática de sua linha editorial, o Jornal da SBEE tem levantado a discussão acerca da natureza do 
Espiritismo no conhecimento humano. Será uma filosofia? Uma ciência? Uma religião?
Evidentemente, as interpretações de conveniência distorcerão a verdade ora para este lado, ora para aquele. Porém, nos-
so compromisso está no esclarecimento, na interpretação mais próxima àquilo que os Espíritos propõem com sua doutri-
na (a doutrina é dos Espíritos, lembram-se?).
A orientação que a Espiritualidade tem trazido à Terra, desde os tempos da codificação, caminha no sentido de estabele-
cer a Doutrina Espírita como filosofia, ciência e religião.

O MOMENTO-CIÊNCIA DO ESPIRITISMO
  Informamos aos senhores convenientes - aqueles que se dizem espíritas, mas professam outras doutrinas, 
estabelecendo uma formidável babel de conceitos - que o Espiritismo integra os três  momentos (filosófico, científico e 
religioso) uma relação dialética, onde cada um deles se movimenta como um seguinte em relação ao anterior - com-
plementado-o, opondo-lhe novas circunstâncias, propondo novas indagações. E esse seguinte, a seu turno, se tornará 
anterior em relação ao próximo momento, criando um quadro dinâmico que vai, gradualmente, dilatando o conjunto de 
dados espiritistas que interpretam o mundo. Noutras palavras: cada acontecimento será sempre interpretado, à luz do 
Espiritismo, sob um ângulo filosófico, cientifico e religioso - onde a tentativa de se fazer qualquer separação implicará 
sempre em observação parcial, reduzida. Exemplo: é preciso que se observe o fenômeno da reencarnação a um nível 
filosófico (quando percebemos, por meio de abstração, que sua ausência tornaria o mundo real uma mentira, um mero 
capricho de um “deus do absurdo”); a um nível científico (quando o processo mediúnico revela fatos incontestáveis sobre 
as vidas sucessivas; a hipnose, que por regressão de memória, permite a constatação do fenômeno; e não só a hipnose, 
mas também a observação sociológica, antropológica, etnológica, etc., que apresenta conceitos muito sérios acerca da 
forma como a herança social é transmitida, e recebida, a evolução do comportamento humano, a memória social, etc.); e 
a um nível religioso (quando pergunta quanto à razão primeira e à razão última do universo nos conduz à sua Unidade, a 
um Ser que está em tudo, e tudo está nEle, um Ser que justifica a reencarnação como uma expressão natural de justiça e 
evolução...àquilo que os budistas chamam Nirvana, e nós, espíritas, chamamos Deus).

  Portanto, querer dizer que o Espiritismo é apenas uma ciência, ou querer reduzir sua prática apenas à aplica-
ções de métodos cientifícos, significa representar erroneamente a realidade, significa distanciar esta da mensagem espírita.
  No livro O TAO da física (Editora Cultrix, 183), o físico Fritjof Capra, bem demonstra a precariedade do conhe-
cimento científico para se buscar uma interpretação da totalidade do universo. Diz ele:
  “O conhecimento racional deriva da experiência que possuímos no trato com objetos e fatos do nosso ambien-
te cotidiano. Ele pertence ao reino do intelecto, cuja função é discriminar, dividir, comparar, medir e categorizar”. Prosse-
gue dizendo que pela abstração - “característica crucial desse conhecimento” - nós acabamos por construir um “mapa 
intelectual da realidade”, um “sistema de símbolos e conceitos abstratos”, e que esse método é “incapaz de descrever ou 
sequer de apreender integralmente essa realidade”. E, para demonstrar mais a limitação dos conceitos científicos, cita 
Alfred Korzybski:”... o mapa não é o território...”

  Quer dizer, quanto mais se define um sistema de conceitos, mais distante ele fica do mundo real. O univer-
so está mudando o tempo todo, portanto todos os modelos e teorias são provisórios, aproximativos. Capra coloca, mais 
adiante, uma frase lapidar de Albert Eistein: “...’Até onde as leis da matemática se refiram à realidade, elas estão longe de 
constituir algo certo; e, na medida em que  constituem algo certo, não se referem à realidade’...”
  Daí, dizer-se que o Espiritismo é só ciência é retirar-lhe o caráter transcendente, e atrelá-lo ao lento progresso 
científico - sempre aguardando o aprimoramento e a superação das teorias e leis da natureza. Ainda com Capra, a “teoria 
quântica não pode explicar a velocidade da luz”. A ciência é limitada ao seu próprio processo de evolução - ainda necessi-
ta trabalhar com as chamadas constantes “fundamentais” não explicadas, ou seja, verdades aceitas a partir de algu-
ma estrutura conceitual não questionada.

  Quando dizemos que o Espiritismo propõe uma “Fé racional”, não queremos dizer uma Fé contida pela razão, 
mas antes confirmada por ela. O progresso cient[ifico necessariamente irá confirmando a fé espírita, sua proposta religiosa.
  O próprio conceito de Deus é relativo, eis que é criação da mente humana. Traduzir Deus em palavras é ne-
gar-Lhe sua essência absoluta e infinita. Dizer-se que Deus é energia já é uma redução, haja vista a dificuldade que os 
Físicos têm de demonstrar essa “energia” em todas as suas decorrências.
  A Doutrina dos Espíritos tem um momento ciência. É o momento que sucede ao filosófico e prepara o religioso, 
fortalecendo-o. É o momento que sustenta criticamente o ser humano em sua permanente aspiração  à identidade com o 
Criador, à transcendência da transitoriedade da matéria.
  Todavia, como dissemos, é um dos momentos - não é o único, nem o principal.
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IDENTIDADE 
MEDIÚNICA

 O processo mediúnico é sempre fazendo - portanto são ... mé-
diuns-homens e Espíritos, num contínuo processo de inter-relação.
 O processo mediúnico é ação, objetividade, portanto envolve con-
curso de vontades, arquelologia, identidade.
 O mediúnico é sempre vivo, pois cada segundo é revitalizado pela 
interação multipla do médium e do Espírito. O Espírito manifestante já al-
cançou alguns domínios que envolvem espaço, variáveis contraditórias, 
assimilatórias, sistemáticas e assistemáticas, etc. Daí, pode-se dizer que 
os protetores, os quias, são Espíritos qualificados, treinados no Espaçpo 
para o desempenho da funão mediúnica na Terra. 
Deve-se salientar que a educação, a instrução, o aprendizado espiritu-
al, se operacionalizam pelo auto-conhecimento, pela  auto-realização. 
Isso significa que o Espírito, consciente de sua missão, recorrre a todas 
as unidades funcionais do Espaço para manter o equilíbrio móvel, pelo 
aprendizado de novas técnicas, do fortalecimento de sua identidade com 
sua missão.
 O processo mediúnico é rico em valores universais, pois seu 
priduto estabiliza universalmente a identidade cultural da humanidade, 
permitindo, na letra e no espírito, a tintercomunicação mundial. 
 Toda amensagem mediúnica levana a força das antíteses, susten-
tando a necessidade de os médiuns espíritistas alcançarem o conceito 
cósmico de Deus, o entendimento concelitual, operativo, prático, funcio-
nal - explícito - de que o macro se contém no micro; que a inteligência 
é universal e que a vida é, por excelência, plástica, elástica e flexível; 
que o ser, quando conhece o ser, não se prende ao ter. Daí sua força de 
expressão para alcançar domínio, equilíbrio e identidade com os iguais - 
cuidando do aprimoramento  (pessoal e social) através do pensamento, 
da palavara e da ação. 
 O médium espírita tem consciência - pelo estudo desenvolvido 
nas obras espíritas - de que o pensamento, tanto quanto a palavara e a 
ação, representam energia, vibram campos de força, promovem trans-
personalismo, interligam, fazem comunicação, sustentam, alimentam, 
destroem e deprecam o homem e suas instituições. 
 O processo mediúnico, através da mensagem espírita, constextu-
aliza em cada núcleo humano e antropo-social, basicamente no que diz 
respeito aos contextos político, social, econômico e cultural.
 Quando se fala em contextualização pelo texto mediúnico, não se 
pode deixar de operacionalizar a chamada revitalização da vida através 
da mensagem espírita. A mensagem espírita está institucionalizada uni-
versalmente.
 A Doutrina Espírita tem evolvibilidade de massa crítca em caráter 
universal, cultural, especialista, alternativo e individual.
 Na postura de evolvibilidade, a mensagem espírita qualifica e 
quantifica criando forma, dando significado, operacionalizando uso, de-
monstrando a diversificação da função.
 Portanto, a instituição mediúnica - como a mensagem mediúnica - 
apresenta características fundamentais do processo institucional huma-
no.
 A mensagem espírita é unviersal, e por isso não delustra, não des-
cura, não esquece toda a experiência da humanidade. O seu produto é 
sempre uma síntese do passado e da identidade cognitiva do futuro.
 A história do processo doutrinário espírita tem conotação com a 
dialética do tempo, por essa razão é dinâmica e expressivamente viva.
 A identidade mediúnica só é sentida na medida que o médium tem 
domínio cognitivo da filosofia, ciência e religião espíritas - compreenden-
do o unívoco.
 Desta feita vive o médium plenamente a evolbilidade. Vive existen-
cialmente o processo evolutivo.

A. GRIMM

A DOUTRINA 
SOCIAL ESPÍRITA
E A CONSTITUIÇÃO 
POLÍTICA
Os Espíritas não podem esquecer que a axiologia de um regime 
político depende, basicamente, do caráter dos homens que a com-
põem. A seleção, o processo de escolha dos políticos, representa o 
fundamento do regime, a autoridade legal e moral dos governantes 
e a liberdade dos governantes.

Os espíritas tem o dever de substanciar, pelo estudo, trabalho e 
convicção religiosa, as liberdades públicas, não esquecendo nun-
ca, que a liberdade de qualquer pessoa representa a liberdade de 
todos os cidadãos, de todos os homens.

A Doutrina  Espírita entende como espúrio, todo regime de exceção, 
todo preconceito, pois representam sempre injustiça social. Os espí-
ritas não podem fazer exceções apenas porque não gostam de uma 
pessoa ou de suas idéias.

O Espiritismo quer criar na sociedade humana uma absoluta identi-
dade entre os homens, promovendo, pelo amor, pela compreensão, 
pelo trabalho, pela educação, pela ciência e filosofia, a paz social 
universal, respeitando sempre o heterogêneo. O diferente é contra-
ditório, portanto cria, sinteticamente, o novo.

Os espíritos entendem que a educação, como processo vivo, deve 
procurar diminuir os antagonismos, as dificuldades aparecidas com 
o conceito de democracia social e política, entre o fazer / realizar a 
igualdade e o fazer / reinar a liberdade.

Para a Doutrina Espírita, a democracia política e a democracia so-
cial se completam, criam unidade, dignidade a pessoa humana.

Os espíritos, através de suas mensagens, estão sempre a encorajar 
os homens a viver, expressivamente, a única salvaguarda política 
da igualdade, da liberdade e da justiça para cada um, que está na 
aplicação total dos preceitos doutrinários e constitucionais de igual-
dade de todos perante a lei, alcançado pelo Estado moderno e 
contemporâneo.

O conhecimento adquirido pelo homem não morre nunca; acompa-
nha o espírito na sua trajetória evolutiva. Materialmente, sobrevive 
no espaço político da Nação, como mentalidade-base, alicerce, 
especialíssimamente, os segmentos psicosféricos da Terra.

Esperamos que os espíritas estejam em prontidão para viver a de-
mocracia como princípio vivo de direitos e deveres.

Só há liberdade onde a justiça impera, domina, liberta, e se expres-
sa livremente.

O abraço carinhoso de 

M. FIDÉLIS
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O PASSE

 O passe - um dos meios de cura 
mais utilizados nos centros espíritas 
- nada tem de misterioso, pois é uma 
transmissão de energia para as pesso-
as, reconstituindo-lhes o campo ener-
gético, e, desta  maneira, a saúde - tan-
to física como espiritual e mental.
 Normal, mas não necessariamen-
te, o passe é aplicado através de um 
médium, o qual transmite ao receptor a 
sua energia (chamada fluído magnético 
animalizado) ou a energia espiritual - ou 
então  uma combinação das duas. No 
primeiro caso, trata-se do passe mag-
nético, e no segundo, passe espiritual. 
O passe  que mais efeito produz, e que 
normalmente é aplicado nos bons cen-
tros espíritas, é o passe espiritual - no 
qual o médium apenas transmite os 
fluídos  aplicados pelos  Espíritos, dos 
quais ele é um instrumento, se bem que 
participante ativo.
 O passe pode ser transmitido por 
meio  da imposição  das mãos do mé-
dium, pela sua simples presença, ou, 
então, à distância - caso em que é cha-
mado, comumente, irradiação.
 Na imposição das mãos, a energia 
transmitida é emitida pela ponta dos de-
dos ou pela palma das mãos. Freqüen-
temente, ela é percebida pelo receptor  
como uma sensação de calor, e, pelo 
médium passista, como calor, formi-
gamente ou balonamento nas mãos e 
até nos antebraços. Este pode  dirigir a 
energia do passe para a parte doente do 
corpo do receptor, ou sobre  os centros 
ou plexos nervosos que o controlam. 
Este tipo  de passe requer, do médium 
que o aplica, certos conhecimentos bá-
sicos de anatomia humana - para que 
possa aplicar, da maneira mais eficien-
te, a energia que recebe dos Espíritos e 
a que ele próprio doa. Alternativamente, 
o médium pode aplicar o passe impon-
do as mãos sobre a cabeça do receptor, 
pedindo aos Espíritos bons, orientado-
res do trabalho, que façam a distribui-
ção correta das energias transmitidas.
 Quando o passe é feito pela simples 
presença do médium, sem a imposição 
das mãos, a energia é transmitida por 
intermédio do centro de força - vórtice, 
energia em movimento circular ondula-
tório, existente no duplo etéreo - fron-
tal (situado no meio da testa), sendo 
dirigido, para onde for necessário, pela 
própria vontade do médium, auxiliado 

pelos Espíritos.
 No passe por irradiação, o médium, 
ou grupo de médiuns, em estado de 
concentração, prestam-se para trans-
mitir ou doar energia, a qual é levada 
pelos  Espíritos ao local em que se en-
contrar o receptor, sendo nele aplicada.
 Existe mais uma modalidade de 
aplicação de passe, apenas espiritu-
al, que se processa numa câmara de 
passes. Nesta, há uma sala antecipa-
damente preparada pelos Espíritos, 
onde os receptores são introduzidos 
e nela permanecendo o tempo que for 
necessário. No decorrer deste tempo, 
os Espíritos aplicam-lhes passes espi-
rituais, sem a intervenção de qualquer 
médium.
 Fundamental para a feitura de um 
bom passe é a condição do médium 
passista, tanto física como mental-
mente. No dia do trabalho de passes, 
ele deve preparar-se espiritualmente 
através da oração, evitando, também, 
tanto quanto possível, estados de es-
pírito contrários à calma e serenidade. 
Durante o tempo do trabalho, deve ele 
procurar colocar-se em estado de boa 
vontade e de dação para com as pesso-
as receptoras, pedindo aos bons Espíri-
tos a intuição de como e onde aplicar o 
passe.
 Fisicamente, ele deve estar gozan-
do de boa saúde, para que as energias 

que doe de seu próprio campo energé-
tico não estejam carreando, para o re-
ceptor, fluídos que o possam prejudicar. 
No caso de não estar de saúde boa, 
melhor será o médium não participar 
ativamente dos trabalhos, mantendo-se 
apenas concentrado no sentido  da boa 
condução dos trabalhos de passe; deve 
mesmo abster-se de trabalhos de pas-
se, deixando estes aos companheiros 
que estiverem em melhores condições 
de realizá-los. Longe de ser esta uma 
atitude negativa ou egoísta, tal procedi-
mento mostra respeito e consideração 
para com aqueles que recebem o pas-
se, que, assim, constitui-se de fluídos 
puros e benéficos.
 Outra providência de máxima im-
portância para o bom condicionamento 
físico do médium é uma alimentação 
sadia, da qual devem ser banidos (no 
mínimo, no dia do passe; mas, de pre-
ferência, totalmente) o álcool e a carne, 
tanto dos animais como a de aves e pei-
xes, sendo a última pode ser tolerada, 
para aqueles médiuns que ainda não 
conseguem suportar uma alimentação 
totalmente vegetariana. As refeições 
devem, também, ser moderadas, de 
modo a não sobrecarregar o aparelho 
digestivo, principalmente nas refeições 
da noite na qual se realizam os traba-
lhos. O ideal é sempre levantar-se da 
mesa não saciado, mas com uma ligei-

ra “ponta de fome”, que logo desapare-
cerá. Este hábito facilita o trabalho da 
digestão e conduz a um melhor aprovei-
tamento da alimentação ingerida.
 Outro hábito a evitar é o do fumo 
-  que intoxica o corpo físico, impreg-
nando a aura, também, de elementos 
tóxicos e desequilibrados.
 Essas atitudes têm por fim permitir 
ao organismo eliminar, as toxinas ab-
sorvidas da carne e do fumo - as quais 
se acumulam, também , no campo 
energético do médium, para que seus 
efeitos deletérios não sejam transmi-
tidos às pessoas receptoras (que vêm 
fazer o passe a fim de aliviar os seus 
sofrimentos).
 A atitude do médium, na ocasião 
de fazer o passe, deve ser respeitosa 
e sóbria, evitando-se movimentos brus-
cos e fortes, pois poderão causar má 
impressão, principalmente às crianças. 
Do mesmo modo, devem ser evitados 
ruídos, palavras e outras manifestações 
do gênero, que só servem para que-
brar a concentração de quem os ouve. 
Deve-se, de todo modo, evitar tocar na 
pessoa receptora - a não ser que haja 
instrução específica em contrário, dada 
pelos Espíritos orientadores do traba-
lho. Essa providência tem por fim evitar 
constrangimentos às pessoas, sobretu-
do quando forem leigas na prática espí-
rita.
 Importante é a atitude mental do 
médium, a qual, como já foi dito, deve 
ser de vontade de dação, de amor e de 
ajuda; de por-se, humildemente, à dis-
posição dos Espíritos que estão coor-
denando e trabalhando nos serviços de 
cura energética.
 Quando sentir-se cansado, deve 
o médium passista parar por alguns 
minutos, concentrar-se e, por meio 
da oração, buscar reestabelecer suas 
energias, prosseguindo na sua tarefa 
quando sentir-se novamente apto para 
ela.
 As pessoas que estiverem receben-
do o passe, devem estar concentradas 
no benefício do processo. A pessoa que, 
enquanto recebe o passe, não assumir 
tal atitude, pode chegar a construir em 
torno de si uma barreira, que impede to-
tal ou parcialmente que ela receba todo 
o benefício da energia transmitida.

 Ralph MIller, engenheiro civil
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 O processo reencarnatório, como 
um dos princípios básicos do Espiritis-
mo, assume um papel importante na 
interpretação do mundo material.
 Não que a tese simplista e ingênua, 
pela qual a reencarnação explica tudo, 
deve ser adotada. Mas acontece que o 
mecanismo do processo, quando igno-
rado ou pouco esclarecido, pode causar 
um desnecessário desgaste na econo-
mia do processo geral de vida de cada 
encarnado.
 A Doutrina dos Espíritos nos revela 
que a vida material, a existência cor-
pórea, é planejada pelo espírito que 
vai reencarnar. Tal planejamento seria 
bastante genérico, traçado nas linhas 
principais, de modo que não seria pos-
sível a previsão de tudo o que pudesse 
ocorrer - mesmo porque o espírito ainda 
não reencarnou, portanto não sabe to-
dos os atos que praticará, e sob tais e 
quais circunstâncias. 
 Esse planejamento é tanto melhor 
elaborado quanto mais evoluído seja 
o espírito reencarnante. Isso é lógico. 
Quanto mais conhecimento e maturida-
de evolutiva, maior é o domínio sobre o 
mecanismo reencarnatório.
 Sabedor de suas dificuldades e de-
feitos, o espírito reencarnante escolhe-

rá - caso possa, pois do contrário Deus, 
por meio de espíritos superiores, esco-
lherá por ele - a natureza do processo 
de vida pelo qual passará.
 Essa informação é doutrinária. Mas 
como é que fica a situação após o nas-
cimento, após o fim da fase inicial da re-
encarnação? Já quando nasce, o agora 
encarnado se depara com  um mundo 
todo estruturado, já preenchido por uma 
ordem de valores, com um código lin-
güístico, um código moral, de usos e 
costumes. Enfim, quando o encarnado 
nasce, metem-lhe logo óculos sociais 
- para que veja o mundo material com 
outros olhos, com os olhos do senso co-
mum, das convenções humanas, etc.
 As questões principais são previs-
tas, já o dissemos. Todavia, como su-
portar um sistema de idéias que gera 
uma mentalidade desumana, promo-
vendo intensas pressões sobre o com-
portamento dos homens em direção ao 
desequilíbrio? A Espiritualidade respon-
deu a Kardec dizendo que a fraqueza 
dos espíritos encarnados determina, 
quase sempre, o fracasso diante das 
provas materiais.
 É de se imaginar que algumas ve-
zes os objetivos, a que o espírito reen-
carnante se propôs atingir, sobram um 
desvio em face das pressões exercidas 
pelo sistema de idéias materialistas. 
Por exemplo, é possível que um espí-
rito se prepare para desempenhar um 
papel ligado à ordem médico-científica, 
pesquisando a cura do câncer; porém, 
uma vez encarnado, passa a sofrer a ig-

norância paterna, que lhe inculca desde 
cedo a idéia de se tornar militar. Caso 
não resista ao condicionamento familiar, 
tornar-se-á um militar - provavelmente 
frustrado, eis que não haveria identida-
de espiritual com tal função militarista. 
Pronto. Todo um esforço espiritual,no 
sentido de administrar energias mate-
riais na ciência médica, malogrado por 
uma imposição cultural.
 Importa saber até que ponto nós, 
encarnados, enquanto atores do mun-
do corpóreo, estamos contribuindo para 
a manutenção desse desvios de objeti-
vo energético, para o agastamento dos 
encarnados em relação a seus respec-
tivos processos gerais de vida. O filó-
sofo alemão Herbert Marcuse, no livro 
A ideologia da sociedade industrial, 
diagramou a influência da ideologia 
materialista sobre o ser humano, colo-
cando-o não como sujeito, mas como 
objeto de uma história artificial, pré-fa-
bricada - onde o maior título da pessoa 
é “consumidor” (de padrões de compor-
tamento, de modas, de produtos indus-
trializados, de publicidade irresponsá-
vel, de tecnologia alienante, etc. e etc.) 
É o chamado homem unidimencional 
- aquele que não tem escolha, apenas 
sofre o processo ideológico-industrial.
 Como conviver com essa hipóte-
se, de um espírito pluridimencional 
vir a ficar contido pelos óculos sociais 
do unidimensionalismos? Como evitar 
que uma mentalidade social doentia, 
preconceituosa e bestificante anule as 
potencialidades espirituais dos recém-
-encarnados? Não dá pra ficar admira-
do se, de repente, um espírito superior, 
em sua primeira infância sofre os trau-
mas da violência infantil, ou da medica-
ção “receitada” imprudentemente por 
um balconista de farmácia, e termina 
por desviar seu objetivo encarnatório 
em virtude de um desvio de energia vi-
tal e mental. Há muitos espíritos que, 

durante a encarnação, encontram-se 
completamente obnubilados, retraídos, 
deixando de criar, de se expressar, en-
fim, de ensinar. “Quem é que vai pagar 
por esse tolhimento ilegítimo do livre-
-arbítrio? A sociedade inteira!
 Por outro lado, como saber quando 
estamos de fato seguindo o nosso pro-
cesso geral de vida? Qual é o indicador 
de que o encarnado está no caminho 
certo?
 Em primeiro lugar, não há “caminho 
certo” no sentido de oposição a um “ca-
minho errado”. Tudo o que fazemos re-
percute - em nós mesmos, nos outros 
e no meio ambiente. Portanto, seja lá 
qual for a decisão, a opção, o espíri-
to encarnado está sempre evoluindo, 
sempre conhecendo, sempre adquirin-
do experiência.
 Todavia, há, digamos assim, um 
caminho no qual o espírito encarnado 
sente-se mais ele mesmo, mais feliz, 
pacificado e em harmonia. Em nosso 
entendimento, é justamente esse esta-
do de consciência paficicada o melhor 
indicador de que estamos nos condu-
zindo mais de acordo com nossa ener-
gia encarnatória (isso em termos de 
ligações afetivas, profissionais, nosso 
comportamento pessoal, mental, etc.). 
É uma linguagem interior que devemos 
aprender a ouvir - a intuição.
 Nesta razão, é preciso reagir ao 
meio. A sociedade material tem impedi-
do até mesmo que as pessoas fiquem 
em silêncio, tamanha é a poluição so-
nora... Como permitir que o encarnado 
ouça a si próprio?
 Só uma sociedade libertária, cujos 
valores estão espiritualizados, é que 
pode prevenir os desvios de objetivos. 
Conquistá-la é uma tarefa nossa.

 Joel Samways Neto

Reencarnação.
Desvio de objetivo.

Ditadura das Hipóteses
 Na introdução ao Livro dos Espíritos, Allan 
Kardec declarou com todas a letras: “ A ciência 
propriamente dita, como Ciência, é incompen-
tente para se pronunciar sobre a questão do 
Espiritismo; não lhe cabe ocupar-se do as-
sunto e seu pronunciamento a respeito, qual-
quer que seja, favorável ou não nenhum peso 
teria”. E mais adiante: “Vê-se, portanto, que o 
Espiritismo não é da alçada da Ciência”.
 Que significa isto? Afinal de contas não foi 
de próprio Kardec quem declarou que o Espiri-
tismo não teria ultrapassado se acompanhasse o 
progresso da Ciência? Se o Espiritismo é por ele 
apresentado como ciência, que mantém pontos 
de contato com a maior parte das Ciências, mas 
que é uma ciência que ao mesmo tempo “ não 
é da alçada da Ciência”, que raio de ciência é a 
Doutrina Espírita?
 Sem sectarismo, entendendo que o Espiritis-
mo é uma ciência porque não nos fornece um 
conhecimento vulgar mas científico, no sentido 

- de explicar o que pode ser explicado, de forma 
rigorosa, por amor à Verdade que liberta. É uma 
ciência, no sentido filosófico e psicológico e 
não no sentido e direção das ciências bio-físicas 
e exatas, daí “ciência propriamente dita”, na fala 
de Kardec.
 Ciência filosófica por ter o propósito de 
reformular os conceitos e idéias de mundo vi-
gentes e limitadas sobre a vida e a morte, ao 
desvelar a outra ponta do “iceberg”, a sociedade 
dos Espíritos - (homens desencarnados), parte 
até então oculta, mas integrante invisível deste 
planeta Terra: ciência psicológica ao penetrar 
nos “segredos” do ser imaterial e individual que 
existe em nós e sobrevive ao corpo físico após a 
morte.
 Segundo Kardec, “É simultaneamente 
uma ciência de observação e uma doutrina 
filosófica. Como ciência prática, consiste nas 
relações que podem estabelecer-se com os Es-
píritos; como filosofia, compreende todas a s 

conseqüências morais decorrentes dessas mes-
mas relações.
 O Espiritismo é uma ciência que trata da 
natureza, da origem e do destino dos Espíri-
tos e de suas relações com o mundo corpó-
reo”.
 Seu laboratório foram as diversas reuniões 
mediúnicas em que figuraram principalmente três 
menores de 16 anos. Seu caderno de anotações 
foi público: a Revista Espírita, Jornal de Estudos 
Psicológicos, que demonstra claramente os ob-
jetivos perseguidos, os estudos psicológicos e 
não a pesquisa bio-física, feitas posteriormente 
pelo físico Zöllner e outros mais. Seu método foi 
experimental, emprestando das ciências físicas. 
Apenas isto.
 O Espiritismo não é encarado pelas ciências 
propriamente ditas como ciência. Não foi nem 
pelo próprio Kardec. Assim sendo, o Espiritismo 
não tem cientistas formados pelos seus quadros. 
Nem tem tal intenção.

 As ciências determinam um tal espírito de 
sistema, devido aos condicionamentos do forma-
lismo científico-acadêmico, rejeitado por Kardec. 
As ciências não são neutras como podem pare-
cer. Estão amarradas, de certa forma, aos siste-
mas político-ideológicos do mundo de hoje. Isto 
impede-as de estudar e comprovar a existência 
do Espírito e do mundo espiritual, em dimensões 
suplementares, bem como suas relações com o 
mundo corporal. Eis porque Kardec afirmou que 
a Ciência é incompetente para se pronunciar so-
bre a questão do Espiritismo.
 Quem quiser fazer pesquisa psicobio-física 
no meio espírita, sinta-se à vontade,  e mãos à 
obra. Que monte suas câmaras de Kirlian... Isto 
não é problema da Doutrina Espírita, mas da 
preferência de cada um. Mas não venha impor a 
ditadura das hipóteses e rigores do espírito de 
sistemas aos  demais membros do grupo.

Eduardo Simões - Campinas - SP
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Religião Cósmica
DIVALDO P. FRANCO

 1. Na sua opinião, como está o movi-
mento espírita brasileiro?
 DIVALDO: Como dos movimentos mais 
palpitantes, porquanto, atindingindo os 
vários segmentos da sociedade, o Espi-
ritismo vem solucionando a problemática 
do comportamento humano, e ao mesmo 
tempo promovendo o indivíduo, graças à 
visão cósmica que ele consegue da vida. 
Atendendo à finalidade para a qual foi codi-
ficado, o Espiritismo é a resposta de Deus 
aos apelos da humanidade; e como vive-
mos uma hora grave de problemas, essa 
resposta da Divindade encontra eco, pro-
funda ressonância, na criatura humana.
 Jornal da SBEE. Alguns espíritas en-
tendem que, por exemplo, a reencarna-
ção pode explicar tudo. Como é que o 
senhor vê essa postura, dogmática até, 
numa Doutrina que se diz não-dogmáti-
ca?
 DIVALDO: Desconhecimento da pró-
pria Doutrina. Allan Kardec foi muito claro 
ao afirmar que o Espiritismo não disse a 
primeira palavra, nem diria a última. Dou-
trina que envolve, vai assimilando o conhe-
cimento das próprias conquistas intelecto-
-morais da humanidade. É óbvio que, numa 
abrangência muito larga, a reencarnação é 
a resposta para muitos dos enigmas huma-
nos; outros, no entanto, têm resposta nas 
várias áreas do comprotamento genético, 
da ciência, da tecnologia, e, à razão em 
que surgem os novos desafios, o Espíritis-
mo irá buscar resposta na própria realida-

de da revelação. Isto não quer dizer que o 
Espiritismo seja a única resposta. Convém 
considerarmos que a mediunidade - que 
é a porta de serviços e de informação do 
Espiritismo - não é uma conquista do Espi-
ritismo. Ela está presente na humanidade, 
em todas as épocas, por ser uma faculda-
de psico-física do próprio homem. O que o 
Espiritismo trouxe de essencial foi a expli-
cação racional dos fenômenos humanos e 
a demonstração da sobrevivência da alma, 
após a disjunção celular, pelo fato científi-
co de que a mediunidade se fez instrumen-
to basilar. Nenhum dogma, no entanto, nas 
afirmações doutrinárias; senão propostas, 
em discurso perfeitamente lógico para 
aquele que deseja sintonizar com respos-
tas mais claras.
 Jornal da SBEE. A Doutrina dos Es-
píritos, como código, já tem mais de 
cem anos. Como o sr. acha que os es-
píritas devem ler esse código hoje, às 
portas do ano 2000?
 DIVALDO: A Federação Espírita Bra-
sileira, fiel ao seu programa de esclareci-
mento e de informação, vem oferecendo 
aos espíritas, através das instituições, ex-
celente programa de estudo, que é deno-
minado Estudo Sistematizado da Doutri-
na Espírita. Elaborado por uma equipe de 
trabalhadores fiéis, esse Estudo Sistemati-
zado abre um leque de informações para a 
visão global da realidade próxima. Às por-
tas de um novo milênio, e que a tecnologia 
alcança a vida transcendente do Cosmo e 

penetra nos arcanos da psique humana, 
essas propostas novas devem ser enca-
minhadas com muita lucidez ao homem, a 
fim de que ele saia do seu estado de de-
pressão, de pessimismo, para encarar a 
vida de uma maneira positiva, e engajar-se 
no verdadeiro movimento de integração do 
homem na consciência cósmica. Antes, a 
psicologia fazia com que o indivíduo olhas-
se o mundo como se ele fosse apenas um 
observador. Hoje, a psicologia existencial, 
no seu sentido mais profundo, mostra que 
o observador é a parte do observado - 
como este é também elemento daquele. 
O Espiritismo já colocou isso; “nós somos 
deuses” - no sentido de que temos Deus 
em nós, e em nossa pequenez podemos 
atingir a perfeição. Essa perfeição, relati-
va. Mas ao mesmo tempo somos Cosmo, 
porque integrados na Consciência Univer-
sal - fazendo parte dela -, temos Ela dentro 
de nós. Como responderam os Espíritos a 
Allan Kardec, ao inquirir “onde estão escri-
tas as leis de Deus?”, e eles assentiram. 
“Na consciência”.
 Jornal da SBEE. Gostaríamos que o 
sr. nos desse alguns conceitos. O que é 
a dor?
 DIVALDO: A dor é a ausência do amor. 
Toda vez que infrigimos o código do amor, 
passamos a uma postura de reparação. 
Do ponto de vista biológico, é a desarticu-
lação de moléculas - seja através de trau-
matismos, de viroses ou de patologias de 
natureza emocional. Temos aí a dor física, 
como um mecanismo natural de desgaste, 
que foi muito bem  estudada pelas leis da 
termodinâmica. A vida, para viver - a lei da 
entropia afirma -, exige energia. Envelhe-
cer e morrer são fenômenos naturais do 
desgaste desta energia. Então, do ponto 
de vista psicológico, dentro do conceito 
moderno da psiquiatria, a dor é um esta-
do de alienação - e que o indivíduo, para 
afirmar-se, necessita de determinadas 
posturas, que lhe fazem exigências ético-
-emocionais. Do ponto de vista espiritual, 
poderemos dizer que a dor não vem com 
um sentido tão profundo, nem tão real, 
como afirmariam determinados filósofos; 
“A dor é a ausência do equilíbrio da própria 
vida”. Então, fazendo um paralelismo, di-
gamos que a sombra é a ausência da luz; 
a dor é a paz ausente.
 Jornal da SBEE. E o Prazer?
 DIVALDO: O prazer é um estado de 

 Nascido em Feira de Santana, o baiano Divaldo Pereira Franco, 60, 
tem sido, um dos grandes seres humanos que trabalham, com lucidez e per-
severança, na difusão do Espíritismo no Brasil e noutras partes do mundo, 
Fundador, em 1947, do Centro Espírita “Caminho da Redenção”, Divaldo, 
nesta instituição, mantém obras sociais ligadas a creches, escolas de 1º 
grau, ambulatório médico, gabinete odontológico, editora, etc., construindo 
estrutura de melhoria de qualidade de vida comunitária, numa constante pre-
ocupação em servir à sociedade.
 Através de sua mediunidade psicográfica, trouxe à bibliografia espí-
rita 80 títulos, sendo que vários já traduzidos para o espanhol, o francês, o 
inglês, o polonês, o tcheco, o italiano, o esperanto e até mesmo para o braile. 
Também médium de psicofonia, Divaldo desde 1948 tem falado às massas 
de pessoas, a todos levando o esclarecimento e divulgação da mensagem 
espírita.
 Neste ano de 1987, Divaldo completa 40 anos de trabalhos evangéli-
cos pelo Espiritismo. Por toda sua história de vida, esse espírita baiano é um 
dos exemplos vivos de dedicação à luta de trincheiras no “front” cotidiano, 
duja bandeira e ideal efetivamente é a paz e a esperança.
 No dia 27 de abril último, Divaldo conversou com o Jornal da SBEE, 
declarando, entre outras coisas, sobre pontos importantes para o movimento   
espírita brasileiro.

gozo que varia eticamente com a gradação 
intelecto-moral do indivíduo. O que consti-
tuí, para determinados estado emocionais, 
um prazer, para outros é amargura. Daí a 
própria psicologia existencial, num concei-
to sociológico, elaborou os estados de pra-
zer que devem ser considerados normais, 
os que são trancendentais e os que são 
mórbidos. Os estado de morbidez estabe-
leceram que, muitas vezes, no prazer, está 
um desvio de comportamento e da libido. 
Temos o sadismo, o sadomasoquismo, 
que são estado degenerativos da sensa-
ção do prazer. No entanto, o prazer é um 
estado de emulação - na área fisiológica, 
sensorial, na área psicológica, emocional, 
mas, sobretudo, na área transcendente, a 
área do espírito. O prazer, essencialmente, 
é o resultado da paz de consciência, que 
advém de uma ação correta e de um cora-
ção pacificado. Esse é um estado de pra-
zer ético - portanto insubstituível na área 
das sensações.
 Jornal da SBEE. E a liberdade?
 DIVALDO: A liberdade é um estado de 
consciência plena. Somente é livre aque-
le que tem a responsabilidade do dever. 
Poderíamos parafrasear, adaptando, José 
Ingenieros - o grande filósofo e pensador 
argentino: A liberdade é o resultado do cul-
to da consciência correta diante de uma 
vivência de dever, que torna o homem in-
teriormente livre e capaz de promover o 
Universo.
 Jornal da SBEE. Qual é, no seu en-
tendimento, o principal objetivo do Es-
piritismo, em face à sofisticada ideolo-
gia materialista?
 DIVALDO: uma resposta da própria 
consciência. O homem tem tido mais a 
preocupação de doutrinar os outros do que 
melhorar-se. E como o maior adversário é 
a ignorância - que se faz projetar através 
do egoísmo - cada um de nós se acredita 
dono da verdade, e deseja impingí-la ao 
outro, sem permitir que essa verdade bri-
lhe na conduta. Quando nos conscientiza-
mos que os nosso atos falam mais do que 
todas as nossas palavras, então qualquer 
doutrina ética superior encontrará resso-
nância em quem a ouve, pela postura e 
pelo exemplo daquele que a conduz. Nes-
se sentido, Jesus foi muito claro, e disse: 
“Que brilhe a vossa luz” -  porque a luz 
atrai, as palavras adornam, mas a conduta 
sustenta.
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 Jornal da SBEE.  A imprensa espi-
ritista tem revelado uma discussão em 
torno da dimensão religiosa do Espí-
ritismo. Dizem uns que o Espiritismo 
seria somente filosofia, ou ciência até 
mesmo com citações Kardecistas. 
Como é que o sr. coloca essa questão?
 DIVALDO: O Espiritismo nos dá um 
imenso campo a joeirar. E a liberdade de 
conduta é mola mestra. Não tendo teólo-
gos que interpretem a palavra do codifica-
dor, e sendo de livre-exame, enseja-nos 
a visão de acordo com as nossas possi-
bilidades de interpretação. Nesse sentido, 
para fugirmos a essa ideologia dogmáti-
ca e a qualquer tipo de ortodoxia, vários 
companheiros lúcidos têm se levantado 
para evitar que, no atavismo religioso pro-
fundo, com marcas afro-brasileiras e com 
muitos mitos esculpidos no comportamen-
to, tenha cuidado o espírita para não criar 
novas místicas, e não rotular com nomes 
novos os antigos ídolos. Vemos que esse 
perigo passa toda doutrina que se vul-
gariza. À medida em que qualquer movi-
mento cresça em superfície, ele perde em 
profundidade. O populismo sempre traz, 
de benefícios, a massa; e de prejuízo, a 
vulgarização da idéia. Aconteceu com o 
Cristianismo. No dia 13 de junho de 313, 
Constantino, na cidade de Milão, lançou 
um edito através do qual o Cristianismo se 
tornava religião do Estado. O Império Ro-
mano, no entanto, não tinha condições de 
assimilar um Deus incorpóreo e um Cristo 
transcendental. Inevitavelmente, começa-
ram-se a fazer as conotações entre os no-
vos “deuses” e os deuses numistutelares, 
nascendo, para substituir àqueles, nomes 
novos com a mesma significação. Nós vi-
mos então surgir, no caso de Jesus, aque-
le que era de Nazaré, na representação 
de seu nascimento, mas nas conotações 
das várias cidades, sem nenhuma crítica - 
numa análise filosófico-ética -, nós vemos, 
por exemplo, “Jesus do Pará”. É a mesma 
coisa dos numitutelares “Diana de Éfesos”, 
“Diana de Roam” ou “Diana de Atenas”, e 
assim sucessivamente numa adaptação. 
Roupagem nova dos velhos ídolos. Pos-
teriormente, nós vimos o mesmo fenôme-
no com Lutero. Ele libertou a Bíblia, per-
mitindo livre exame. Mas, cada um que a 
examina dá sua própria interpretação. E 
vêm as ramificações variadas do conceito 
protestante - o crente -  adulterando, de 
certo modo, a limpidez do pensamento ba-
silar do eminente monge agostiniano. Nós 
vimos isto - para não ficarmos no campo 
religioso apenas - com o Positivismo de 
August Comte. Embora Comte apresen-
tasse uma doutrina filosófica, humanita-
rista e humanista, de natureza existencial, 
Littré, seu discípulo, começou a interpretar 
o pensamento do eminente filósofo. O Es-
píritismo não poderia ficar livre dessa feno-
menologia sociológica. E hoje vemos que 
aqueles que não estão verdadeiramente 
informados tendem a trazer seus atavis-
mos misticistas, cerimoniais e ancestrais, a 
incorporar no fenômeno doutrinário, que é 
totalmente libertário. Assim alguns compa-
nheiros, movidos por propósitos superio-
res, estão concitando-nos a uma avaliação 
e reavaliação de propostas, para que não 
venhamos, dentro de duzentos anos, es-
tar padecendo dos mesmos “pecados” que 
outras doutrinas filosóficas, científicas e 
religiosas experimentaram. Como também 

é natural,já afirmava o eminente pensador 
francês,que toda vez que vamos demolir, 
nós sabemos até que ponto derrubar as 
velhas construções. Ansiosos por edifica-
ções novas, dizia Anatole France, nós der-
rubamos demais, e em breve a demolição 
foi pior do que a obra antiga. É necessário 
que, ao demolir uma idéia, tenhamos uma 
substituta melhor para colocar no seu lu-
gar, a fim de o homem não se extraviar.
 Jornal da SBEE. Mas como é que fica 
O Espiritismo - Religião?
 DIVALDO: Fica muito bem. Porque es-
sas são opiniões individuais que não afe-
tam o texto doutrinário. O indivíduo tem o 
direito de expor as suas idéias, e, como 
Allan Kardec foi muitíssimo claro, a inter-
pretação é sempre pessoal. O que vale, 
pra nós, é o que Kardec assestou, os Es-
píritos assentiram, e a Doutrina preservou. 
O Espiritismo, pela sua própria origem, 
é uma ciência de pesquisa, tornando-se 
uma filosofia de comportamento e uma 
religião de vivência. Mais religiosidade 
do que religiosismo. A religiosidade é um 
estado  de crença interior. O religiosismo 
é um aparato. Então Kardec falou que as 
conseqüências eram ético-morais, e essas 
conseqüências da vinculação com Deus. 
O próprio Kardec disse: “O Espiritismo tem 
a ver com todos os postulados de todas 
as religiões, e tem em suas bases essen-
ciais a crença em Deus, na imortalidade da 
alma, na justiça divina - que são os pontos 
básicos”. Mas não é uma religião organi-
zada, ocmo aquelas que tem um culto, um 
sacerdócio e um ministério estatuído. É, di-
gamos, a religião cósmica do amor em que 
a nossa religiosidade nos religa ao Criador. 
Eu sou daqueles que afirmam que o Espiri-
tismo é, portanto, ciência, filosofia religião.
 Jornal da SBEE. Surgiu a AIDS. Na 
sua opinião, qual é a significação disso?
 DIVALDO: A AIDS é o fenômeno natu-
ral de um comportamento antinatural. É o 
efeito natural do nosso abuso. O abuso é 
antinatural do uso. Toda vez que nós des-
respeitamos a vida, a vida -  no seu sentido 
genérico - nos cobra, através de flagelos 
que nós desencadeamos. Também faço 
parte da corrente que acredita que a AIDS 
é uma velha doença, rotulada de uma 
pesquisa nova. O seu vírus sempre este-
ve presente no comportamento da criatu-
ra humana, sendo que a promiscuidade 
contemporânea, a poluição mental, en-
gendraram resistências para o vírus, que 
passou a destruir os fatores imunológicos 
da criatura humana. E então transformou-
-se em uma virose de terrível irrupção, que 
se candidata a ser uma das grandes pes-
tes da atualidade. Mas não há nenhuma 
novidade nisso. Se fizermos uma análise 
do Apocalipse de João, veremos que o 
cavaleiro amarelo, que vai libertado, traria 
a peste e a morte. A AIDS é, hoje, o que 
foi, do nosso ponto de vista doutrinário, o 
Mal-de-Hansen no passado - com as mes-
mas reações de ignorância, com os mes-
mos tabus do desconhecimento e com as 
mesmas iras provocadas no puritanismo.  
Apresentando-se como sendo uma puni-
ção para os chamados grandes grupos de 
risco, a AIDS, em verdade, ataca todas as 
criaturas que emocional e psiquicamente 
sintonizem com sua virose. Sabemos, atra-
vés do Espiritismo, que as nossas resistên-
cias são de natureza psíquica. O homem 
é autor do seu corpo, no sentido profundo 

da palavra, é o espírito que elabora o va-
silhame de que se utiliza para sua jornada 
evolutiva. Se a mente construtora da for-
ma - através do perispírito - está assolada 
por desejos infrenes, ela termina por des-
tuir as suas resistências. No caso da AIDS, 
genericamente - nas suas fontes - gerado-
ras que são a promiscuidade sexual -, é o 
comportamento humano que desencadeia 
fatores propiciatórios para que ela se ma-
nifeste. Por consequência, é o instrumento 
de que se utiliza a vida para ensejar ao de-
lituosos de ontem, os delinqüentes e falto-
sos, recuperar-se. Como no caso de uma 
criança, que nasce aidética porque sua 
mãe era toxicômana, e se deixou infectar 
por uma agulha contaminada ou era ho-
mofílica, ou havia feito uma transfusão de 
sangue contaminado, ou havia mantido um 
relacionamento através do qual se infecta-
ra na área genésica. Então esse que são 
vítimas, por extensão, da enfermidade ser 
a promiscuidade sexual, são espíritos em 
prova, restando - pelo processo doloroso 
de uma doença cruel - o delito praticado 
pela leviandade, em vida passada.
 Jornal da SBEE. Alguma colocação 
final ao s seus leitores?
 DIVALDO: Uma mensagem de espe-
rança. Vivemos um momento grave da 
cultura e do comportamento humano. O 
homem parece desajustado e apresenta-
-se inquieto. Falamos de violência, de to-
xicomania, de sexolatria, de desequilíbrio. 
No entanto,nunca houve tanto amor como 
hoje, na Terra. Aliando-se a ciência e a 
tecnologia com a religião e moral, dão-se 
os braços para promover o homem cósmi-
co - já presente em nosso contexto social 
na presença de Mohandas Gandhi, ou na 
presença de Madre Teresa de Calcutá, 
na evocação de Albert Schweitzer, ou na 
agradável e doce companhia de Francis-
co Cândido Xavier, na memória de Martin 
Luther King Jr., e no grande devotamento 
de milhares de seres abnegados, que no 
anonimato de seu devotamento, por um 
mundo melhor. Nunca tantos se preocupa-
ram por outros tantos como agora. O amor 
é a tônica. E essa carência, esse desespero 
que devoram o homem são as síndromes 
do amor que está chegando. Nunca a hu-
manidade pode dispor de tantos organis-
mos internacionais, nacionais e individuais, 
preocupados com o bem estar do homem. 
Quando eu vejo a Organização Mundial de 
Saúde e Saúde Mental, programa de Anistia 
e dos Direitos Humanos, do Lions, do Ro-
tary, da Maçonaria, do Direitos da Mulher 
e de todas as minorias antes esmagadas, 
vejo o mundo de uma forma positiva de mui-
to amor. Então gostaria de dizer, aos que 
me honram com sua paciência, que vale a 
pena amar. O amor é sempre melhor para 
quem ama. Não é importante que se receba 
resposta do amor. Ela virá, porque o amor 
é um bumerangue - atirado, retorna ine-
vitavelmente. Mas o bom da vida é amar. 
Se alguém não nos ama, problema dele. 
Quando nós não amamos, problema nosso. 
Se alguém nos odeia, pior para ele. Quan-
do nós odiamos, infelizes de nós. Então a 
nossa é uma mensagem de paz, de amor 
e de esperança; valendo a pena confiar no 
jovem, abrir-lhe espaço, dar-lhe um lugar ao 
sol, porque o amanhã da humanidade, em 
todos os tempos, sempre se movimentou 
nas rodas ativas dos pés da juventude. 
Que Deus nos abençoe.

 “...sou daqueles que afirmam 
que o Espiritismo é, portanto, ciência, 
filosofia e religião”

 “...o Espiritismo é a resposta 
de Deus aos apelos da humanida-
de...”

 “...Allan Kardec foi muito cla-
ro em afirmar que o Espíritismo não 
disse a primeira palavra, nem diria a 
última. Doutrina que evolve, vai as-
similando o conhecimento das pró-
prias conquistas intelecto-morais da 
humanidade”.

 “O que o Espiritismo trou-
xe de essencial foi a explicação ra-
cional dos fenômenos humanos e a 
demonstração da sobrevivência da 
alma, após a disjunção celular”.

 “...temos Deus em nós, e em 
nossa pequenez podemos atingir a 
perfeição... somos Cosmo, porque in-
tegrados na Consciência Universal...”

 “A dor é a ausência do amor... 
é a paz ausente”

 “O prazer, essencialmente, é 
o resultado da paz de consciência, 
que advém de uma ação correta e de 
um coração pacificado”

 “Somente é livre aquele que 
tem a responsabilidade do dever”

 “A nossa conduta de hoje é 
fruto do nosso comportamento do 
passado. A nova vida de amanhã é re-
sultado da nossa conduta de hoje.

 “O homem tem tido mais a 
preocupação de doutrinar os outros 
do que melhorar-se”

 “...a luz atrai, as palavras 
adornam, mas a conduta sustenta...”

 “... tenha cuidado o espírita 
para não criar novas místicas, e não 
rotular com nomes novos os antigos 
ídolos...”

 “O populismo sempre traz, de 
benefícios, a massa, os Espíritos as-
sentiram, e a Doutrina preservou”

 “O Espiritismo, pela sua pró-
pria origem, é uma ciência de pes-
quisa, tornando-se uma filosofia de 
comportamento e uma religião de vi-
vência”

 “O Espritismo é a religião 
cósmica do amor em que a nossa re-
ligiosidade nos religa ao Criador”
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 “A AIDS é o fenômeno natural 
de um comportamento aintinatual”

DIVALDO FRANCO

 A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 
é uma nova doença que tem preocupado as autorida-
des de saúde pública no mundo, devido à surpreen-
detente rapidez com que está  se propagando e a sua 
elevada mortalidade. Os conhecimentos atuais ainda 
não permitem a cura da doença, e a única maneira de 
controlá-la é a prevenção.
 Com o aumento do número de casos da doença, 
observou-se em alguns países ocidentais, incluindo o 
Brasil, que o  grupo de homo e bisexuais masculinos 
era o mais afetado; mas não é o único. Viciados em 
drogas injetáveis, pessoas que receberam transfusões 
de sangue e parcerias sexuais de pessoas com AIDS 
também começaram a apresentar a doença. mas em 
relação a alguns países da África, observou-se que o 
comportamento da doença era diferente: até 80% dos 
afetados eram heterosexuais promíscuos (mantinham 
relações sexuais com vários parceiros).
 Estes fatos demonstram que os grupos afetados 
não apresentam predisposições próprias, específicas, 
para a AIDS, e sim que o fator principal para se contrair 
a doença está nos hábitos sexuais de elevada promis-
cuídade e/ou inoculação  de sangue contaminado.
 O Brasil, até o final de 1986, era o 3º colocado, no 
mundo, em número de casos. No Paraná, ocorreram 4 
casos em 1985, 5 casos em 1986, e, nos três primeiros 
meses de 1987, já havia 26 casos confirmados. Vale a 
pena lembrar que, no Brasil, pela ineficiência do sis-
tema de notificação de doenças, o número oficial de 
casos registrados é inferior ao número real.
 As manifestações clínicas podem ser próprias 
da doença ou decorrentes de infecções secundárias 
(oportunistas) que se instalam no organismo humano 
devido à deficiência imunológica. Alterações causa-

das; perda de peso, fraqueza, aparecimento de ínguas 
e febre sem causa aparente. As infecções secundárias 
ainda provocam diarréias persistentes, pneumonias 
graves (causadas por germes pouco comuns) e outras.
 Pelo conhecimento atual só foi comporovada a 
transmissão do vírus, entre seres humanos, através do 
contacto sexual  e contato com o sangue contamina-
do. O vírus já foi detectado, na forma livre, em lágri-
ma, suor e saliva em pequena quantidade, mas não 
se comprovou sua transmissão por estes meios. No 
esperma o vírus é encontrado em maior quantidade e, 
das formas de contato sexual, o coito anal apresenta 
maior risco de contágio que o vaginal - devido a maior 
capacidade de absorção e menor resistência ao trau-
matismo da mucosa intestinal. Em relação ao sangue, 
a transmissão ocorre por transfusão do próprio sangue 
ou inoculação através de agulhas contaminadas. Ou-
tros instrumentos contaminados com sangue infectado 
(instrumentos médicos, de dentistas, de manicuras, 
navalhas e lâminas de barbear, etc.), podem poten-
cialmente transmitir a doença até 24h ou 48 h, após a 
contaminação, se não forem convenientemente desin-
fetados e entrarem em contacto com um lesão de pele 
ou mucosa.
 Para a desinfectação dos mencionados instrumen-
tos, usa-se: glutaraldeído a 1%, por 5 minutos; hipo-
clorito de sódio a 0,5% (Ki-boa, Milton) por 5 minutos; 
etanol (álcool comum) a 25%, por 15 minutos; fenol, 
paraformaldeído a 0,5%, por 15 min., além de calor a 
56 graus C por 30 min.
 Hoje, os tratamentos de AIDS apenas prolongam 
o tempo de sobrevida dos pacientes, e sendo a pre-
venção o único controle, deve-se observar o seguin-
te: na área sexual, diminuição ou eliminação da pro-
miscuidade sexual, evitar o coito anal, fazer o uso de 
preservativos (camisinha-de-vênus) - que infelizmen-
te, não dá proteção absoluta. Em relação ao sangue, 
usar de agulhas descartáveis, tomando cuidado com 
instrumentos contaminados com sangue e evitando 
transfusões desnecessárias. Procurar utilizar sangue 
previamente testado contra o vírus, e, se possível, usar 
sangue de doador conhecido.
 Os espíritos têm alertado para a gravidade do 
problema. Aconselham que não sejam construídos 
tabus e preconceitos na campanha de conscientiza-
ção, e, sobretudo, que não haja ilusão, por parte dos 
encarnados, que se descuidam das cautelas neces-
sárias. O jornal da SBEE, engajado no movimento 
em prol da informação da sociedade brasileira, aqui 
deixa sua parcela de contribuição no esclarecimento 
da AIDS. Parece importante realçar o fato de que nós 
não podemos estigmatizar as pessoas portadoras do 
vírus. Antes de mais nada, é preciso estar sensibilizado 
para as profundas transformações no comportamento 
humano, notadamente na dimensão afetiva. Não pode-
mos nos afastar dos portadores de AIDS, exilando-os 
do mundo - como aconteceu, anteriormente, com os le-
prosos. O processo civilizatório não admite retrocesso 
histórico, e o momento convida à reflexão. Muitos en-
carnados terão seu processo de vida material extinto 
antes do tempo, enquanto a ciência médica não provi-
denciar o remédio eficaz. Mas, que isso não se dê com 
o envolvimento do desprexo e do desamor. O amor, 
em sua dimensão agora renovada, efetivamente cura. 
 Entendam os que tiverem entendimento.
 Colaboram os médicos Geraldo Graça Filho, Carlos 
Graça, Maria Alves Sobrinho e Mário Eduardo Branco.
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 O processo social é fortemente influenciado 
pelo domínio tecnológico de um povo em rela-
ção aos demais. Mas ao nosso ver, o problema 
maior ná é só o domínio da geração da tecno-
logia, mas também o seu uso. O que deve ser 
feito à luz de um processo moral.
 A religião é um processo. A palavra religião 
significa re-ligar. Ligar novamente o homem 
com Deus. O sentido do processo religioso é 
aperfeiçoamento na ligação do homem com 
Deus. Para estudar o processo religioso oci-
dental, o dividimos em quatro momentos mais 
significativos: politeísmo, monoteísmo, cristia-
nismo e Espiritismo. Cada momento é caracte-
rizado segundo os seus pontos fundamentais: 
a lei, a continuidade da vida do homem, a rela-
ção  do homem com a lei.
 Os povos primitivos identificam vários deu-
ses. Cada fenônemo não compreendido era 
um deus. O deus do sol, a deusa lua, a deusa 
da fecundidade, etc.
 O monoteísmo é uma crença em um só 
Deus. O ponto mais significativo é que Deus 
passa a ser identificado como causa, e nã efei-
to de sua lei. Esta revelação foi feita a Moisé, 
que a levou a seu povo, os judeus* É um Deus 
muito severo, mas justo. Dete momento vem a 
lei: olho por olho, dente por dente.
 Cristo revela um Deus que é amor, que per-
doa e tem compaixão de seus filhos, a lei é jus-
ta, mas não é cega, dá a cada segundo seus 
méritos, sua dedicação e sua compreensão . A 
lei deve ser usada com fraternidade; o homem 
não deve ser escravo da lei. Esta é um meca-
nismo de aperfeiçoamento do homem, não sua 
prisão.
 O Espritismo revela uma dimensão maior da 
vida, que não se restringe a uma só existência 
e nem a um só planeta. A lei é universal. Os 
mundos são vários, o universo tem várias di-
mensões, há várias formas de vida, mas Deus 
é único, a sua lei vale para tudo e a todos. O 
Espiritismo não revoga o Cristianismo, mas 
sim o revive. As máquinas de Cristo são des-
pidads da linguagem velada, e de uma forma 
simples são apresentadas aos novos cristãos 
- que conquistam a sua evolução à medida que 
incorporam às suas ações estes ensinamen-
tos. A meta é conquistar a liberdade atavés do 
conhecimento. A dimensão do ser, segundo o 
Espiritismo, é infinita. O existir não se resume 
na vida material; o espirito precede e sucede 
ao existir material. Mas a vida material tem 
uma profunda influência na evolução do ser.
 A vida material é um meio de conquistar a 
evolução do ser, e não o fim do existir huma-
no. A conquista é feita a partir do aprendizado 
propiciado pelas experiências e sensações do 
existir material. Resumindo, o Espiritismo va-
loriza a vida material na medida que tenha o 
objetivo da evoluçao do espírito.
  A religião sempre teve uma forte ligação 
com o processo social de manipulação com o 
processo social de manifestação do poder. So 
este fato já é significativo para avaliar a influ-
ência do processo social na religião. O proces-
so social transforma os movimentos religiosos. 
Faz nascerem e delinearem, segundo a identi-
dade destes movimentos.

 O movimento protestante de uma funda-
mentação filosófica e religiosa à Revolução In-
dustrial na Europa e nos Estados Unidos. Para 
o protestante, o trabalho e a acumulação de 
bens são indicativos de evolução, que são bem 
vistos por Deus.
 Já os países de influência católica, na 
Europa, estão num estágio econômico um pou-
co mais atrasado, como a Espanha, Portugal e 
a Itália. A qualidade de vida material que o pro-
cesso social propicia é muito dependente de 
tolerância do processo religioso com a ciência.
 Essas influências religiosas, políticas e tec-
nológicas estão reunidas num caldeirão  cha-
mado de Sistema de Idéias. Ele age sobre e 
reage sob o processo religioso com a ciência.
 O Sistema de Idéias forma e conforma o 
processo social, mas também em situações 
especiais, o processo social estimula o nasci-
mento de novas teorias no sistema de idéias, 
muitas complementares, outras contraditórias.
 O Espiritismo e a tecnologia fazem parte do 
sistema de idéias que sofre e exerce influên-
cias no processo social, que é o caldeirão de 
ações que moldam o existir da humanidade.
 O Espiritismo dá um estímulo novo ao pro-
cesso tecnológico. Primeiramente, ao abrir 
novos horizontes a serem pesquisados, liber-
tando a ciência atual do processo materialista, 
segundo, dando uma postura ética à aplicação 
do conhecimento ciêntífico, o fanzendo para 
engrandecer a humanidade e não para escra-
vizá-la, como faz a atual postura materialista.
 Um física mais ampla será contruída em 
base de que os estados da energia serão 
múltiplos. Uma biologia que estudará a vida 
além da matéria, novas formas de vida serão 
descobertas. O estudo dos processos não se  
restringirão à dimensão  material; a antropo-
logia poderão procurar elos não encontrados 
na dimensão material em outras dimensões de 
universos. Será o quinto momento no ciclo tec-
nológico apresentado no início deste trabalho. 
Máquinas que ampliarão as percepções de no-
vas dimensões de universos de energia e de 
vida. 
 Por outro lado, o Espiritismo será transfor-
mado pelo uso da tecnologia nas suas ativi-
dades. A atividade mediúnica será ampliada 
e pela utilização de máquinas que ampliarão 
as características dos médiuns. O processo de 
comunicação mediúnico deverá se popularizar 
como o uso das telecomunicações, como foi 
feito neste século. A inter-relação dos univer-
sos material e espiritual vão ser muito intensa.
 As atividades dos centros espíritas deve-
rão se ampliar, e nã diminuir, como a princípio 
poderíamos supor. Pois serão precursores de 
laboratórios da construção das pesquisas de 
comunicação  mediúnicas.
 Também os passes e as irradiações pode-
rão ser ampliados pela utilização de novas má-
quinas.
 Não podemos negar que estas idéias cau-
sarão impacto na mentalidade dos atuais espí-
ritas, mas nada a comparar com as transforma-
ções  sociais que a ordem espírita causará na 
organização social da humanidade terrena.

César C. Gomes Graça
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diuns orientados, em trabalhos de exercício me-
diúnico, nos centros espíritas, resulta numa certa 
complexidade. Essa complexidade se evidencia 
nas relações a serem mantidas entre eles, nas 
expleriências a serem vivenciadas, nos conteú-
dos a serem trabalhados , na forma de serem de-
senvolvidos temas, etc, onde os papéis são defi-
nidos entre coordenador e coordenando; sendo 
que, de um lado, busca-se realçar predominan-
temente alguns objetivos da reunião, e, por outro 
lado, evidenciam-se os aspectos subjetivos dos 
participantes.
 No currículo do coordenador estão as preo-
cupações com os princípios da Doutrina Espíri-
ta, a unidade doutrinária livre de preconceitos  e 
idéias ambíguas, que possam confundir com ou-
tros pensamentos religiosos e outras doutrinas e 
crenças, as determinações da própria casa espí-
rita na qual está inserido, sua política interna e, 
entre outras coisas, promover o disciplinamento 
das manifestações mediúnicas, o aspecto técni-
co que envolve o fenômeno espírita e assim por 
diante.
 Assim, todo esse universo de coisas conduz a 
objetivações dos trabalhos de exercício mediúni-
co, onde não faltam elementos para, quem sabe, 
montar, numa visão escolar, um extenso progra-
ma e até, quem sabe, idealize um diploma no fi-
nal do período.
 O coordenando, por sua vez, traz a proposta 
do humilde aprendiz, onde, na maioria das vezes, 
afirma que de Espiritismo não entende absoluta-
mente nada e, portanto, deseja, como um bom e 
esforçado aluno, viver o processo de aprendiza-
do espírita.
 Seria perfeito se cada um fosse um robô, ou 
uma “tábua rasa”, onde o coordenador, com seu 
conhecimento, informasse e formasse o novo es-
pírita - primeiramente as bases da doutrina, de-
pois as relações dessas bases com tudo à volta.
 No entanto, o orientando, na maioria das ve-
zes, é um sujeito portador de um nível emergen-
cial psico-emocional, não resolvido - carregado 
de preconceitos e medos, o que, numa socieda-
de de cultura mística e mítica, como a nossa, é 
perfeitamente coerente). As fantasias do sistema 
social se fazem presentes: preocupação com o 
enriquecimento, o status numa posição de total 
aceitação às propostas de infantilização que os 
meios de comunicação passaram à população 
pouco crítica.
 Assim, o conflito se estabelece entre a objeti-
vidade do coordenando, que não se deu conta de 
que precisa aprender a administrar as suas con-
tradições, como também sai de espaços estreitos 
de pensamento para um processo de emancipa-
ção espiritual.
 Verifica-se que a emergência do imediato so-
brepõe-se à construção de um mediato, a reali-
dade concreta sobrepõe-se ao ideal proposto.
 Bem, o exercício mediúnico não é um curso, 
como aqueles que se realizam nas escolas. Os 
objetivos são outros. Quais são?
 Tentar-se-á resolver a crise imediata do mé-
dium?
Acredita-se que, coordenador e coordenandos, 
juntos, pensem essas respostas, dividindo-se as 
responsabilidades entre si, para se buscar uma 
melhor compreensão e difusão da doutrina dos 
Espíritas.
 Edison Pereira de Magalhães
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GOSTO DE TERRA

Na casa de Chiquito a mesa é farta
mas Chiquito prefere comer terra.
Olho espantado para ele.
“Terra tem um gosto...” “Me convida.
Recuso. “Gosto do quê?” “Ora de terra,
de raiz, de profundo, de Japão.
Você vai mastigando, vai sentindo 
o outro lado do mundo. Experimenta. 
Só um terrãozinho”. Que fazer?
Insiste, mas resisto.
Prefiro comer nuvem, chego ao céu
melhor que o aeroporto de Bleriort.

ASSALTO

O povo agitado das galinhas
foge à verificação anal
de ovos, por botar.
A empinada púrpura do galo 
protesta contra invasão do território.
Bateria de gritos
clarim cacarejante musicando
a sombra de titica verde onde escorrega
plaft
o roubador de indez para gemada.

INICIAÇÃO LITERÁRIA

Lieturas! Leituras!
Como quem diz: Navios... Sair pelo mundo
voando na capa vermelha de Júlio Verne.

Mas por que me deram para livro escolar
a Cultura dos Campos de Assis Brasil?
O mundo é só fosfatos - lotes de 25 hectares
- soja fumo - alfafa - batata-doce - mandioca -
Se algum dia eu for rei, baixarei decreto
condenando este Assis a ler a sua obra.

A DESCOBERTA

O dente morde a fruta envenenada
A fruta morde o dente envenenado
O veneno morde a fruta e morde o dente
O dente se mordendo, já descobre
A polpa deliciosíssima do nada.

ASPIRAÇÃO

A folha de malva no livro de reza
perfuma o pensamento de Deus.
O céu cheirando a malva: santamente.
A vida deve ter, a vida pura,
esse cheiro de malva, e meus pecados
até os meus pecados
em malvas se dissolvem, perfumosos.

O próprio inferno, por que não? com esse cheiro...
A malva que salva, me condena.

PORTA DA RUA

Vive aberta a porta da casa,
ninguém entra para furtar.
Por que se fecharia a casa?
Quem que se lembra de furtar?

Poi se há vida na casa, a porta
há de estar, como a vida, aberta.
Só se fecha mesma esta porta
para quedar, ao sonho, aberta.

CIÊNCIA

Começo a ver no escuro
um novo tom
de escuro. 
Começo a ver o visto 
e me incluo
no muro.
Começo a distinguir
um sonilho, se tanto, 
de ruga.
E a esmerilhar a graça
da vida, em sua fuga.

HORTÊNSIA

A professora me ensina
que Hortênsia é sacifragácea
Mas no moreno de Hortênsia, 
na cabeleira de Hortênsia,
no busto e buço de Hortênsia
o que eu diviso é uma graça mais estranhas que a palavra
mais estranha que a palavra,

saxifragácea.
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O TRIUNFO HUMANO E A AUTO-CONFIANÇA
 Todo homem tem o dever de procurar o desenvolvimento 
do caráter pelo esforço consciente e contínuo da vontade, pro-
duzindo vibrações evolutivas harmoniosas no pensamento.
 Cada homem conhece intuitivamente o seu lado fraco.
 É necessário auto-controle, consciência crítica, decisão, 
coragem , energia, perseverança, prudência, paciência, bonda-
de, amor ao próximo, busca consciente da verdade, fé em Deus 
para alcançar plenamente a realidade da vida. Sem convicção, 
a verdade se oculta.
 Quando o homem alcança a prática da auto-confiança, todo 
temor, receio, angústias, passam. O medo do mundo desapare-
ce, a vida transcorre pela força de sua vontade. 
 A regeneração humana não é uma promessa evangélica 
quimérica, é realidade existencial viva.
 O homem que triunfa é aquele que não acalenta pensamen-
tos negativos. Sabe enfrentar os obstáculos porque acredita na 

sua missão evolutiva.
 Quanto maior for a fé do homem em Deus, mais intensa 
será a sua relação com todo o universo da criação. A coragem 
sensibiliza, impele o homem a caminhar para frente. É preci-
so crer nas suas potencialidades, no seu mundo interior, para 
alcançar a consciência crítica do desconhecido.
 Todos caminhamos na direção, no movimento, das nossas 
convicções.
 O pensamento é a força mais poderosa que o homem pode 
dispor. Compreendê-lo é alcançar o equilíbrio, consciência da 
significação da vida, integração como universo cósmico inteli-
gente;
 Crer em sí é alcançar a mais tangível felicidade humana - é ser.

 Leocádio Jose Correa.
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