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E MAIS
Evolução: de onde
viemos e para onde iremos
Espíritos desencarnados,
estudiosos espíritas encarnados e
cientistas expõem sobre a evolução
biológica e espiritual. Apresentamos nesta edição um valioso apanhado sobre o tema.
Como chegamos até aqui,
meio do percurso entre o “átomo e
o arcanjo”, 15 milhões de séculos
do simples vírus com o seu princípio inteligente, à razão espiritual do
humano atual?
E quanto à questão do não
retrocesso evolutivo e a situação
dos ovoides descritos por André
Luiz? Ou o campo vibratório, vórtice dinâmico de energias das almas-grupo? E o ‘elo perdido’ e a
transição espiritual do estágio animal-homem? (A palavra dos Espíritos e dos espíritas, pág. 6 & 7).

O passado, o presente e o futuro do espírito imortal
Como e o quanto o nosso olhar pode enxergar daquilo
que já ficou à retaguarda? Entre a experiência do passado
e as esperanças sobre o futuro, encontramos o presente das
realizações plenas. Na semeadura de hoje, a certeza da colheita
amanhã. Eis o futuro!
Número incalculável de experiências mais rudimentares
perdeu-se na poeira dos tempos, fundidas na repetição do ciclo
reencarnatório que nos trouxe da singeleza total e primitivismo
da ignorância até os dias de hoje. Mas continuam vivas em
nossos filamentos anímicos que nos estruturam a psique.
E são delas que ressoam nos refolhos da alma as vozes
dos instintos, dos esboços da consciência e do despertar da razão.
Acumulam-se vidas e lições aproximando-se dos tempos atuais.
E agora já somos capazes de ouvi-las, as vozes do passado,
falando-nos mais alto através dos sonhos, das intuições, das
ideias inatas, das tendências de caráter e temperamento, das
vocações e dos próprios tropeços de cada jornada.
Se a lanterna da memória desvenda pouco dos papéis representados nos palcos desfeitos, outra luz se faz em
direção ao horizonte do porvir. Se nada podemos alterar do que ficou para trás, tudo podemos construir daqui para
frente. Os tempos são outros para todos nós que fruímos do momento presente. E tudo é possível. Os sonhos podem
virar realidade mediante o uso sábio do livre-arbítrio e da alavanca da vontade.
Vidas solidárias. A estatura crescente do espírito imortal em sabedoria e moralidade. A viagem rumo ao
infinito. A perfeição nos acena convidando à ascensão. Vale o esforço, vale a luta, Vale suportar a dor das expiações e
o sacrifício para superar as provações. Deus nos aguarda nas dobras do tempo. A pressa é nossa! (Lentes Especiais,
pág. 4 & 5).

Vale a pena ler de novo...

Dia das Crianças, Vida de Almas

Um guarda-chuva para o coronavírus

Na seção Autorretrato,
pág. 3, recapitulamos em poucas
linhas o que foi a nossa edição de
maio-junho de 2010. Destaque para
trechos da entrevista concedida por
Olegário de Oliveira Filho e o artigo “E Deus não protegeu”, mostrando como as pessoas, às vezes,
se comportam de maneira infantil,
levando-se pela fé cega e ingênua
e imaginando que o Todo-Poderoso está de plantão para atender aos
mais triviais caprichos humanos.
Há, ainda, o caso de uma fotografia
da alma registrada em um hospital
de Frankfurt, em 2008.

No nosso calendário anual há os feriados nacionais, os dias consagrados a santos católicos e outros de
significação mais amplamente cristã; e os que atendem
mais aos interesses comerciais do que a qualquer outra
razão. Entre estes consta o 12 de Outubro que divide a
alegria infantil com a homenagem religiosa à padroeira
do Brasil.
Nosso Editorial (pág. 2), oferece a oportunidade de proporcionar um caráter mais sério à data e convida-nos a uma grave reflexão. Em primeiro lugar enxergar não somente as ‘nossas’ crianças, mas também
as dos outros. Vê-las à frente do mundo de amanhã no
comando dos destinos do planeta. E o dever de cada um
de separar o joio do trigo.

Assunto de todos os dias e preocupação de todas
as horas, a pandemia da Covid-19 ainda desperta muitas
dúvidas, principalmente, quando se busca uma resposta
para as implicações espirituais que ela comporta.
A própria ciência está longe de compreender
todas as suas características, a começar pela origem.
O novo coronavírus teria surgido por fato da natureza,
acidentalmente em manipulações de laboratórios de
pesquisa ou disseminado por ato deliberado?
Suas variáveis de incidência de contaminação
e consequências à saúde humana ensejaram uma
interessante pergunta envolvendo as diferenças de idade
e preexistência de outras enfermidades como fatores
de risco em conexão com possíveis causas espirituais.
(Perguntas & Respostas, pág. 8).
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Dia das Crianças
Que ﬁzeste do ﬁlho conﬁado à vossa guarda? (ESE)
Qual o futuro das crianças brasileiras, adultos no presente do
amanhã? E qual o futuro do mundo que verá a nossa passagem desalentada
por ter que reconhecer o fracasso de não termos melhorado o caminho dos
que nos seguiram?
Já não basta vigiar e orar. Já não basta ter olhos e ouvidos de ver e
ouvir. É preciso romper com a passividade, ter mãos que trabalham. Quem
tiver a luz do conhecimento e a habilidade artística de formar caracteres,
torne-se guia, pois somos o sal da terra.
Não basta cuidar das ‘nossas’ crianças. Temos que pensar grande, ver
longe e contribuir para a promoção da verdadeira inclusão social e formação
moral de ‘todas’ as crianças. Sair do individual e estreito para o coletivo. As
‘nossas’ não são apenas filhos e netos nem tampouco as crianças espíritas.
Fora da educação não há salvação. A proteção, a educação, o preparo
para a vida e experiência atual do espírito imortal necessário se faz estender
a todos.
São essas crianças que hoje aí estão, dentro e fora dos lares, em
caráter de vulnerabilidade espiritual que pilotarão a nave Terra amanhã. São
as crianças nossas e as de todos os outros, crianças no mundo, despreparadas
para lidar com ele.
Temos que vaciná-las desde a tenra idade contra os contagiosos
males que vem de fora. Devemos combater o bom combate para imunizálas contra os vírus dos vícios e ideologias perniciosas que corrompem almas
e degeneram o organismo social. Afinal, o que queremos para o mundo
delas, as crianças, e que mundo construiremos, elas e nós, quando para cá
regressarmos pelas portas da reencarnação?
O joio já cresceu em excesso e está por toda parte. Passou da hora de ser
cortado e lançado às chamas. O joio está nas ruas, nas drogas das esquinas, das
praças e nos becos. Joio está na violência consentida, tolerada pela conivência
das autoridades que criam e interpretam leis frouxas e descumpridas.
Mas também está no interior de precárias moradias que exsudam
miséria e expõem chagas morais. Nem os lares de recursos escapam porque
por trás do conforto escondem o descaso, a falta de atenção e carinho, a lei
do menor esforço, a permissividade irresponsável.
O joio está nas escolas onde elas, as crianças e os jovens são
expostos e coagidos a se submeter à incubação de ideologias deletérias e ao
exercício da sexualidade precoce. Depois chegarão às universidades, estas
sim, fatalmente contaminadas, especialmente na área das ciências humanas,
implodindo o conhecimento e exaltando as lutas em favor de doutrinas
utópicas, deturpadas e amplamente marcadas pelo fracasso ao longo da
História humana.
O joio está nas manifestações de artistas e muitos outros que apenas
se acham, tanto nas expressões adulteradas de seu ofício como quando
esgrimem opiniões, não raro, explicitamente a favor da dissolução social.
Com isso estamos perdendo os referenciais do certo e do errado e
passamos a transigir com a flagrante inversão de valores em que a ousadia dos
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maus oprime a inércia dos bons e o próprio excesso do mal parece já não ser
suficiente para despertá-los do somo letárgico a que se acomodaram. Bons e
honestos se envergonham em aparente minoria.
Cuidemos com as palavras e ao que elas nos conduzem, já nos alertava
o mestre lionês. Afirmamos que a Doutrina Espírita é progressista. Mas o
que os chamados progressistas defendem na atualidade? Conservadorismo,
socialismo. Rótulos, muitas vezes perigosos pelo que mostram e pelo que
ocultam.
Não precisamos aceitar sem reflexão determinadas linhas de
pensamento e modelos de conduta. Uma vez mais o joio está aqui e ali.
Fiquemos sempre somente com o trigo. Nossa doutrina é a do Cristo e ela
recomenda-nos a tolerância e a fraternidade, sim, mas também que não se dê
pérolas aos porcos e que os mortos enterrem seus mortos.
O Evangelho Segundo o Espiritismo, em seu capítulo IX, itens 19
a 21 ilumina perfeitamente o nosso caminho quanto ao ato de apontar os
erros que prejudicam a coletividade. A crítica construtiva, a discordância e
inaceitação do sobejamente errado deve ser combatido às claras e virilmente
e não combina com a suposta caridade do silêncio.
As crianças, todas elas, merecem atenção urgente, ações mais que
paliativas e isoladas,
porém, abrangentes
no âmbito da preservação da família, da finalidade de
instruir e orientar da
escola, da estrutura
moral da religião e
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Autorretrato
Nossa edição de maio-junho de 2010, número 79, abriu falando
de divulgação espírita. A chamada principal dirigia para a entrevista de
Astolfo Olegário de Oliveira Filho nas páginas centrais com ênfase no uso
da internet, já há uma década considerada pelo jornalista paranaense como
a “mídia mais promissora” para a disseminação da mensagem espírita.
Mas vamos antes a outros assuntos tratados naquela edição, como,
por exemplo, o texto “O porquê das catástrofes”, de Celso Carneiro, na
página 3. Ao enumerar diversos cataclismos físicos provocados pelas forças
da natureza como inundações em alguns estados brasileiros, ainda o tsunami
na Ásia, em 2001, e um terremoto no Haiti, o articulista recorreu à questão
728 de “O Livro dos Espíritos” que fala sobre a Lei de Destruição.
“É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque
o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por
objetivo a renovação e melhora dos seres vivos”.
Na página 4, em “Você Sabia?” particularidades da mediunidade de
Eusápia Paladino e outros como Katie King e Henry Slade e a pneumatografia ou escrita direta; a ossada de Charles Rosma e as curas pelo magnetismo
humano.
Mas o principal veio no texto “E Deus não protegeu” na forma de
crítica aos ingênuos ou exacerbados na fé que acham que ela sozinha é capaz
de proteger propriedades e até a própria vida.
Mas foi além ao apontar que essa ilusão, não só não impede “que
espírita seja assaltado, pegue câncer ou morra de acidente”, mas acaba por
revelar comportamentos farisaicos, derrubando máscaras e pondo reis a
nu. Aparecem os “atavismos contundentes, o autoritarismo e arrogância
dos donos da verdade que ditam regras, determinam, proíbem e excluem...
idolatram oradores e médiuns”.
“Deus tudo prevê e provê – lembra – mas não perde tempo com
picuinhas e caprichos de suas crianças, nem com suas contrariedades,
temores e maus-humores. Elas têm que aprender sozinhas. Não podem ser
eternos pidonchos de miudezas incapazes de fazer a sua parte”.
Vale reproduzir, ao menos o seguinte parágrafo: Como o ato
do ladrão ou a chuva que causa prejuízos e sofrimento. Servem de provações, novas lições, causas de outros efeitos futuros, econômicos, morais, mas não necessariamente vinculados ao passado. E finaliza: Daí
o acerto de Allan Kardec ao assinalar a síntese de que a fé verdadeira
é somente aquela capaz de enfrentar a razão, face a face, em qualquer
época da humanidade. Muitos não sabem disso. E os que sabem, não
usam a razão e por isso é como se não soubessem. E a sua fé é falsa.
Deus tudo prevê e provê,
mas não perde tempo
com picuinhas e caprichos
de suas crianças,
nem com suas contrariedades,
temores e maus-humores.
Elas têm que aprender sozinhas.
Voltando agora à entrevista de Astolfo Olegário. Para o mineiro
radicado há quase 60 anos no Paraná, editor há décadas do jornal impresso
“O Imortal”, de Cambé, no norte do estado, e diretor da revista eletrônica
“O Consolador” em 2007, a internet, por se dirigir a todas as pessoas e
poder ser lida em todos os lugares do mundo, é, sem dúvida, o meio mais
promissor de divulgação do Espiritismo.
Sobre o caráter progressista da Doutrina Espírita e eventuais
necessidades de correções de alguns de seus ensinamentos, o entrevistado
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citou a teoria do espírito de Erasto em “O Livro dos Médiuns” para explicar o
fenômeno de transportes, confrontada pela observação de Ernesto Bozzano
e apontamentos do instrutor Áulus a André Luiz.
Perguntado sobre a necessidade ou não de alguns temas atuais – e
continuam o sendo – como a união entre pessoas do mesmo sexo, uso de
embriões para fins terapêuticos e outros serem mais debatidos nos Centros
Espíritas, Astolfo não só concordou como afirmou que os periódicos espíritas
vinham apresentando maior abertura para a discussão destes temas.
Criticou a sofisticação e a cobrança de taxas para participação
em eventos como os congressos promovidos pelo Movimento Espírita,
comentou o esvaziamento no movimento dos jovens espíritas e lastimou a
qualidade de muitos livros colocados no mercado.
Na página 11, na seção “Divulgar com Eficiência”, publicamos
a parte II do tópico Livraria Espírita. Os subtemas foram: auxiliares,
atendimento, telefone e horário de funcionamento, relacionamento com
editoras e distribuidoras e consignação.
E fechando a edição, um caso curioso ocorrido em Frankfurt,
Alemanha, e divulgado a partir de 2008. A ciência oficial reconhecia pela
primeira vez na história a obtenção de uma fotografia da alma.
Vale um resumo do caso. A personagem principal foi uma mulher de
32 anos de idade, Karin Fischer, internada para ser submetida a uma cirurgia
corretiva das válvulas cardíacas implantadas tempos antes. Mas algo não
correu como o esperado e Karin veio a óbito.
Na sala cirúrgica, além da equipe composta por 12 pessoas, estava
o professor Peter Valentin com o objetivo de fotografar ou filmar o trabalho
médico, praxe em muitos hospitais para posterior utilização em divulgação
científica, arquivos e em universidades.
O doutor Valentin descobriu no rolo do filme uma fotografia que
causou grande impacto. Examinada por vários especialistas foi considerada
como autêntica e depois até levada ao Vaticano para análises. No exato
momento em que o monitor cardíaco acusava a cessação dos batimentos, o
espírito saía do corpo, elevando-se verticalmente na sala.

Você Sabia? – I
Franz Anton Mesmer (“A voz”, julho/1991), nasceu na Alemanha, em
1734 e desencarnou em 1815. Foi médico. Talvez o caso mais célebre de cura
através dele foi o de Maria Tereza Paradis, jovem pianista cega aos quatro
anos. Curada, foi agredida, bateu a cabeça, cegou novamente e foi curada
outra vez. Estabelecido em Viena, foi para Paris; lá também foi repudiado.
Do livro “Kardec, a biografia”, Marcel Souto Maior: Mesmer criou
uma caixa magnética para curas que apresentava alguns estranhos efeitos
colaterais como sobressaltos de partes do corpo, alucinações, tremores, gritos,
choro, risos, torpor.
Ele curou Maria Antonieta de uma cefaleia (livro “Psiquiatria e
Mediunismo”, Leopoldo Balduíno).
Pouco antes da Revolução Francesa (livro “O cérebro e a mente”,
Núbor O. Facure), Mesmer usava uma tina com limalhas de ferro e magnetizava. Com um bastão imantado curava pacientes que entravam em crise de
torpor ou agitação (crise mesmérica ou sonambúlica). Seu discípulo, Marquês
de Puységur, descobriu a sugestão pós-sonambúlica. Também viu que as pessoas neste estado demonstravam mais inteligência.
No livro “Vida após a morte”, James R. Lewis cita o livro “Influência
Planetária”, de Mesmer, publicado em 1766. Ele e Swedenborg influenciaram
Andrew J. Davis. Durante a hipnose (mais tarde assim denominada) provocada
por Mesmer, ocorriam fenômenos psíquicos, inclusive com mortos.
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Lentes Especiais

Uma viagem do espírito no tempo
Como e o quanto o nosso
olhar pode enxergar daquilo que já
ficou à retaguarda? Do passado desta
atual encarnação é bem fácil, não é
mesmo? Basta recorrer à memória.
Mas e das reencarnações pretéritas,
sem recorrer às regressões, o que
fazer para entender como chegamos
até aqui do jeito que somos? E o que
realizar hoje e como preparar um
futuro feliz em corpos materiais ou
fora deles?

As vozes do passado
Pela observação de alguns aspectos da nossa existência atual,
podemos obter pistas, especular e até deduzir sobre o que fizemos em
reencarnações passadas. Uma questão, por exemplo, refere-se à justiça
do que acontece conosco tanto em relação à saúde, relações familiares,
desenvolvimento e sucesso profissional e outros mais. Como nos ensina
Allan Kardec, dos efeitos remontamos às causas.
Uma observação atenta do que nos sucede na vida presente pode nos
proporcionar o entendimento de tantos porquês que afetam o nosso dia a dia.
De posse dessa compreensão, com certeza estaremos mais bem aparelhados
para aceitar as vicissitudes pelas quais somos obrigados a passar.
Como espíritos imortais e sempre em ascensão pelas vias do
progresso – a despeito dos eventuais períodos de estagnação – um rigoroso
inquérito a respeito de nossas virtudes e defeitos, capacidade intelectual e
acúmulo de experiências refletidas na conduta diária, no temperamento,
maturidade consciencial, podemos avaliar em que grau evolutivo nos
encontramos.
As relações afetivas como um todo e as familiares em particular,
além de muitas vezes nos indicar núcleos de conflitos que, como vimos
no primeiro parágrafo, envolvem o aspecto de justiça, facilita-nos a
compreensão sobre as dificuldades enfrentadas nessa área. Diferenças e
semelhanças, afinidades ou antipatias de hoje têm muito a ver com os êxitos
e fracassos de que fomos causadores ou compartilhamos com um ou mais
membros do atual grupo familiar.
Outra área que merece atenção especial é a das tendências inatas.
Somadas às possíveis experiências da encarnação presente, do conhecimento
e análise delas depende em grande parte a aceitação do modo de ser e sentir
as coisas e disposição para melhorá-las.
Novamente o temperamento, mas também
as preferências pessoais, os detalhes da personalidade, a nossa maneira de ser e agir, as idiossincrasias podem nos dizer muito sobre o que fomos
e fizemos, tipo de atividade, educação recebida,
particularidades geográficas e climáticas, hábitos
culturais e de lazer e adesão a determinadas crenças ou princípios religiosos.
Acima, digamos, das tendências, mas não
dissociadas delas, consta o nosso caráter, autêntica identidade espiritual. O caráter é uma síntese
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de tudo o que somos e fizemos, de bom e de ruim. Quando examinado com
rigor ele atesta para nós mesmos a verdadeira face do nosso ser e o lastro
espiritual que possuímos.
Sabemos que todos os aprendizados frutos das experiências vivenciadas, o conhecimento adquirido, o progresso moral, não se perdem de
uma vida para a outra. Constituem a nossa bagagem espiritual. Pois, dependendo da necessidade e oportunidade, muito desse conteúdo acumulado no passado, pode aflorar na vida presente através das ideias inatas.
Não chegamos a esta reencarnação analfabetos espirituais.
Trazemos do passado a intuição de dons artísticos, vocações profissionais,
talentos especiais, preferências por certas áreas de conhecimento.

O espírito no tempo presente
Possuímos a experiência do passado e a esperança do futuro,
porém, só no hoje é que alcançamos a plena realização da vida.
Conhecedores da realidade das reencarnações, compreendemos
que as experiências vividas nas existências anteriores estão adormecidas na
atual, porém, não perdidas. Se prestarmos atenção ao nosso comportamento
e ao que acontece conosco no presente, podemos ter boas pistas sobre
como éramos e o que fizemos nas vidas passadas.
São as vozes do passado e que nos indicam as necessárias correções
de rumo que devemos empreender se quisermos ser melhores e mais felizes.
Vemos estampados em nós os efeitos da justiça divina, por exemplo, nas
questões da saúde ou das posses materiais.
Pelo autoexame psíquico nos deparamos com as tendências inatas
de comportamento, temperamento e preferências particulares que nos
caracterizam o dia a dia. E nas ideias inatas, temos o reflexo de aprendizados
e atividades intelectuais cultivadas. Defrontamo-nos com o ressurgimento
de ligações afetivas que retornam nos laços familiares e de outras amizades,
tanto quanto as antipatias e, não raro, aproximações com pessoas de
sentimentos opostos e até inimigos, com a erupção de conflitos graves.
Em tudo que pensamos, sentimos e agimos estamos impregnados
das marcas do passado e a observação atenta e isenta de autopiedade fala,
às vezes, em alto e bom som à nossa consciência sinalizando o ponto que
nos localiza na imensa estrada do progresso espiritual.
Daí a importância do estudo de nós mesmos, dos defeitos e virtudes
conhecimentos e ignorâncias, sombras e luzes da própria alma. Precisamos
descobrir pela autoanálise a essência deste passado, particularmente de suas
fases mais recentes, para, com força de vontade e sabedoria, nos libertar
dos equívocos e suas consequências negativas, preparando no presente o
futuro de paz e luz que tanto almejamos.
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Naturalmente o respeito ao livre-arbítrio não pode ser questionado.
Porém, sempre bom lembrar de que àquele a quem mais se der, mais lhe
será cobrado. É o preço a ser pago por já estarmos no caminho iluminado
do conhecimento espírita. É o sacrifício imposto aos que tanto recebem de
consolo e esclarecimento. Mais que isso, é o tributo pago ao crescimento
e ascensão espiritual que só se consumará se colocarmos na prática tudo
aquilo que aprendemos na beleza da teoria.
O caminhar lento pode até nos levar ao destino, entretanto, traz
consigo um tempo maior de exposição aos obstáculos da estrada. Quanto
mais tempo presos às imposições materiais enquadradas em necessidades
supérfluas, mais nos ressentiremos das vicissitudes características de um
mundo de provas e expiações.
Ao passo que, vivendo no mundo, mas sem sermos do mundo, isto
é, procurando nos libertar das ilusões materiais para flutuar acima de suas
condições medianas, seremos menos imperfeitos e mais felizes. O trabalho
disciplinado e constante no Bem é a receita, pois, para a garantia de uma vida
feliz, desde a atual, mas, principalmente, da próxima. Ou das próximas!

É provável que todos nós,
reencarnacionistas, em algum
momento da nossa vida já tenhamos
tentado adivinhar o que fomos
em nossas vidas passadas, não é
mesmo? Mas você já se imaginou
em cenários da sua próxima
reencarnação?
Especialmente os mais
velhos, será que já nos perguntamos
o que gostaríamos de fazer na atual
existência e não conseguimos e como
seria consolador se pudéssemos ter
novamente o tempo à disposição para realizar sonhos, alcançar conquistas,
poder ter uma melhor convivência com os familiares?
A boa notícia é que isso é, sim, possível. Preparar o futuro a partir
do presente; planejar, ao menos em parte, a próxima reencarnação, a partir
VOCÊ SABIA? – II
da atual.
Plante hoje e colha amanhã, essa é a regra. Colhe hoje o que plantou
Carmine Mirabelli, (02/01/1889 - 30/04/1951), fazia curas,
ontem e se a qualidade da colheita nem sempre é boa, porém o consolo é
levitava, produzia transportes, ruídos, pancadas, clarividência, telepatia,
justamente a possibilidade de poder selecionar melhor o que vai lançar a
psicografia em 28 línguas vivas e mortas, tocava violino e piano em
terra agora e ser recompensado com saúde, paz, amor, bem-estar geral nas
transe, pintou 300 telas em cryon, aquarela e óleo, cantava como barítono,
existências vindouras.
tenor e baixo, tinha a faculdade da precognição. Suas materializações à
As vidas são solidárias entre si; o passado, o presente e o futuro
plena luz eram fotografáveis e submetidas a exames médicos.
são segmentos de um único tempo e a alma ou espírito imortal totaliza,
Por falar em luz, outra médium (revista “Harmonia”, maio/2000),
acumula o que já viveu, vive e viverá, num continuum sem fim em direção
Maria Silbert, ficava toda luminosa. Foi observada pelo prof. Humberto
ao Criador.
Rohden – claridade lunar, suave, fosforescente, esverdeada. Das pontas
Portanto, se quisermos saber o que seremos na próxima existência
dos dedos, cotovelos, joelhos, às vezes, saíam jatos de luz. A fotogênese
material, basta projetar a partir do que somos e fazermos na atual. E o que
também ocorria no claro, mas melhor visível no escuro. Em outros casos
fazer para garantir um futuro feliz?
havia também osmogênese (odores) e até de ozônio.
Para tanto devemos responder algumas questões. Devemos viver
só em função do futuro? Até que ponto devemos
sacrificar o presente? Não podemos desprezar o
agora nem ignorar as necessidades atuais. Cada
+55 41 99976-4833
um deverá encontrar o seu ponto de equilíbrio.
maria_anavalim@hotmail.com
Em relação aos compromissos que
Av. Sete de Setembro, n 4214, conj. 203
Fonoaudióloga e Psicopedagoga . CRF 9353/PR
atendemos, por exemplo, dentro do Movimento
80250-210 – Batel
Espírita, estaremos fazendo o combinado no
mundo espiritual quando do nosso planejamento
Fonoaudióloga: Mestre em Distúrbios da Comunicação
Pedagoga: Especialista em Psicopedagogia
Disfagia: Parkinson, ELA, TCE (neurológicos)
Avaliação e Terapia Psicopedagógica
reencarnatório? Difícil responder uma vez que
Linguagem: Adulto nas Afasias e Demências e Infantil: Avaliação
Orientação Insticuicional e Familiar.
não recordamos a extensão da tarefa assumida.
e Terapia; Terapia do Processamento Auditivo Central - PAC
Atendimento Particular no Consultório.
Por via das dúvidas e para evitar decepções
Atendimento: Particular - Domiciliar e Consultório
e arrependimentos, melhor fazer o máximo
possível.
Quantos de nós que diante da possibilidade
de oferecer uma quota um pouco maior de serviço
ou ao receber a solicitação de alguém no sentido
de uma cooperação mais intensa, simplesmente
alega necessidades pessoais francamente
secundárias? Mais tempo para ao lazer, supostos
cuidados com a família como se ela não pudesse
ou estivesse impedida de desfrutar de atenção e
tranquilidade suficiente e atenção já recebidas.

Maria Ana de Brito Valim
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Palavra dos Espíritos e dos espíritas

Evolução Biológica e Espiritual

Esta seção contém informações trazidas pelos Espíritos – nas Obras
Básicas, complementares e recebidas mediunicamente em geral, além da
elaboração de autores de livros, articulistas, palestrantes, etc encarnados. No
texto que se segue incluímos opiniões e conclusões de estudos e pesquisas
científicas.
Nem sempre é possível dispor as informações de maneira totalmente
lógica, assumindo a apresentação mais uma aparência de coletânea, cabendo
ao leitor a tarefa de compor um quadro geral que satisfaça à sua organização
mental, priorizando esta ou aquela particularidade.
Começamos por uma definição e uma curiosidade. Léon Denis[1]
compara a evolução a uma dolorosa gestação da consciência nos reinos
inferiores da natureza. E Jorge Andréa [2] relata que Jacques Monod,
Prêmio Nobel afirmou certa vez que “Evolução é um somatório de acaso
e necessidades”, mas após desencarnado, na década de 1980, enviou uma
mensagem mediúnica reconhecendo a importância do espírito.
É, ainda, este mesmo autor [3] que reproduz o psiquiatra suíço
Carl Gustav Jung, para quem o caminho evolutivo segue a sequência: a)
instinto (só satisfação dos sentidos); b) paixões (instabilidade, explosivo); c)
intelectual (pensamento analítico) e d) intuição (superconsciente).
Agora vamos examinar alguns conceitos da evolução biológica,
tendo por base o evolucionismo do naturalista e biólogo inglês Charles
Darwin (1908-1882). Como se sabe, foi ele o formulador da Teoria da
Evolução contida na obra “Origem das Espécies”, de 1859, apenas dois anos
após Allan Kardec publicar “O Livro dos Espíritos”.
Mas Darwin não esteve só nessa empreitada, pois, ao mesmo
tempo que ele, e até certo ponto em trabalho colaborativo, esteve outro
inglês, Alfred Russel Wallace (1823-1913), este, aliás, simpático às ideias e
pesquisador dos fenômenos espíritas.
Precisamente 50 anos antes, em 1809, o também naturalista, o
francês Jean Baptiste Lamarck (1744-1829), havia lançado a obra “Filosofia
Zoológica”, onde expôs uma teoria com a qual pretendia explicar a evolução
biológica através dos caracteres adquiridos. Tal teoria foi abandonada após
Darwin, embora, mais recentemente, alguns estudiosos tenham sugerido
que ela voltasse a ser reavaliada.
Pelo darwinismo, os seres vivos sofrem mutações genéticas e
podem passá-las aos descendentes; estas mutações ocorrem por acaso e sem
o objetivo de melhorar as chances de sobrevivência. Já Wallace defendia
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que a evolução das espécies dava-se por intervenção de uma inteligência
superior e não por força do acaso. Na seleção natural, segundo ele, não
haveria intervenção direta na matéria para corrigir os desvios causados pelo
acaso, mas pelos espíritos superiores habitantes de universos compostos por
fluidos etéreos.
Darwin era religioso e chegou a se preparar para ser pastor da Igreja
Anglicana e morreu agnóstico após o impacto da morte da filha Annie aos 10
anos, mas chegou a ter contato com os fenômenos espíritas[4], participando,
inclusive, de sessões de efeitos físicos. Sentou-se ao lado de um médium e
segurou-lhe a mão, mas quando ia ter início, saiu após o que a mesa flutuou
e materializaram-se flores.
Entre todas as propostas de Darwin a mais difícil de ser aceita à
época era a de que o homem não é um animal superior e tem ancestral
comum ao macaco; ele não disse que somos descendentes do macaco, mas
que tínhamos antepassados primitivos comuns.
Darwin não conhecia o termo nem o significado de mutação genética
que só surgiu a partir dos primeiros anos do século XX pelo holandês Hugo
De Vries. Apesar do reconhecimento mundial pelo trabalho realizado,
Darwin não é unanimidade, principalmente no seio de algumas religiões.
O pastor Rob Bell[5], por exemplo, acha que “A teoria de Darwin é perfeita
para explicar por que o mundo é como é, mas não acho que seja uma teoria
pronta e acabada. O debate ainda não terminou”.
Concordar com Darwin é aceitar que a existência de todos os seres
vivos é regida pelo acaso e que não há nenhum propósito elevado no caminho
do homem na Terra”
Por falar nisso, examinemos um pouco dessas correntes diferentes de
pensamento sobre a evolução biológica. Há duas teorias[6]: Criacionismo e
Evolucionismo. A primeira fundamenta-se na Gênese bíblica e subdivide-se
em a) Teoria do Intervalo: intervalos longos para a criação do céu, Terra, seres
vivos, etc; b) Teoria do Dia-era: cada um dos seis dias da criação é símbolo
de milhões de anos; c) Teoria Progressiva: aceita o Big Bang e a maioria das
teorias da Física Moderna, mas não há parentesco ou ancestralidade entre os
animais e o homem; d) Design Inteligente: versão mais próxima dos círculos
acadêmicos e científicos.
Na Teoria Evolucionista, também há duas grandes correntes: a)
as que associam ideias filosóficas, científicas e religiosas e as puramente
materialistas. A primeira é evolucionista-teísta, admite a Gênese como
simbólica e não vê oposição entre ciência e fé. O outro, evolucionistamaterialista não aceita a interferência de Deus.
A propósito, o autor da matéria recorda André Luiz (“Evolução
em dois mundos”, 1ª parte, cap. 3, ‘Elos Desconhecidos’) em socorro aos
cientistas para explicar as transformações pelas quais as espécies animais
passam: “ ... razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa
dos naturalistas por representarem estágios da consciência fragmentária fora
do campo carnal... nas regiões extrafísicas onde a consciência incompleta
prossegue elaborando seu veículo sutil... classificado como protoforma
humana...”.
O fixismo é uma variante do criacionismo bíblico e derivado
também de Aristóteles para quem cada essência teria um mapa definido
de potencialidades cujo desenvolvimento faria o progresso. Zalmino
Zimmermann[7] comenta sobre diversos autores de diferentes teorias sobre
a evolução biológica. Entre elas os vitalistas e neovitalistas para os quais o
processo evolutivo seria o resultado da atuação do princípio da vida (força
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vital); e os progressionistas, com a existência de um componente finalista e
seu o princípio da perfeição, ou força diretora.
Agora passemos às informações que dizem respeito mais às conexões
da ciência e o conhecimento espírita. André Luiz afirma[8] que para o
princípio inteligente caminhar dos vírus e bactérias à racionalidade humana,
teriam, se passado mais ou menos 15 milhões de séculos. E acrescentou que
a distância entre a alma dos animais e a do homem equivale à existente entre
a alma humana e Deus.
E Emmanuel nos faz saber que a transição para este último estado
foi auxiliada pelos espíritos superiores com intervenções nas formas
perispirituais. Só lembrando que
o mesmo mentor teria informado ao
médium Chico Xavier que desde a década de 1940 já estava se processando
a seleção de espíritos reencarnantes aqui, isso em termos da transição da
fase de provas e expiações para o de regeneração.
Durval Ciamponi[9] contribui ao dizer que ao mudar de grau (animal
para homem, por exemplo), o ser não o faz sozinho porque - 1º - não tem
pensamento contínuo nem livre-arbítrio para escolher a espécie; 2º - ignora
a natureza do corpo espiritual novo; 3º - se for para outro mundo, além dos
dois anteriores, ignora a natureza dos fluidos deste mundo.
E Eliseu F. da Mota Junior[10] explica que a experiência, o
aprendizado modifica o mental (p. ex., o animal que sofre com o predador,
aperfeiçoa seu instinto de conservação). Mesmo que seja vitimado, há reflexo
no corpo astral e na mente rústica e na próxima vivência estará mais apto
a sobreviver. Então, a experiência leva ao condicionamento novo (mental)
gravado no corpo astral (e no homem, no perispírito) refletindo no físico
mais capacitado.
Sobre uma frase muito utilizada no meio espírita para resumir a
evolução espiritual, é ainda Zalmino[7] que elucida o seguinte. Hermes de
Trimegisto, no antigo Egito teria estabelecido que “a pedra se converte em
planta; a planta em animal; o animal em homem, em Espírito, e o Espírito
em Deus. E teria vindo dos hinduístas o conceito de que “a alma dorme
na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e desperta no homem” e daí
chegaríamos a Léon Denis: “Na planta a inteligência dormita; no animal
sonha; só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente”.
Aliás, diferente do que habitualmente ela é citada, por não incluir o mineral.
Mas segundo Flávio Távora Pinho[11], sem citar a obra, Emmanuel
admite haver mesmo entre os “Espíritos estudiosos do assunto” dúvidas e
até oposição sobre a ideia da evolução das espécies.
Discutível é algo que se não pode ser dado como verdadeiro, por
outro lado pode ou deve ser melhor examinado e não menosprezado. É o
caso da tese das almas-grupo encampada por alguns pensadores, inclusive
no seio do Espiritismo. Mauro Quintella [12] remete o leitor para este termo
empregado pelos filósofos orientais e aqui, no Brasil, por Jorge Andréa no
livro “Dinâmica Espiritual da Evolução”.
Segundo uma comunicação mediúnica citada por Quintella, o
primeiro estágio do princípio inteligente seria o cristal e o segundo a almagrupo no qual ele viveria numa simbiose psíquica com seres de sua espécie,
pois não está individualizado. Isso não quer dizer que na alma-grupo vários
animais partilhem a mesma alma, mas que suas almas se diferenciam muito
pouco, vivendo em estado de interdependência.
A alegoria do centésimo macaco formulada por Ken Keynes
Junior[13] pode encontrar aí a sua explicação. Numa ilha um macaco passou
a lavar o alimento antes de comer; logo os outros o imitaram. Mas não só
eles. Os de outra ilha isolada também adotaram tal comportamento.
Isso porque quando um indivíduo de uma espécie aprende algo
novo, esse conhecimento é incorporado ao respectivo ‘campo causal’ ou
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alma-grupo, segundo Jorge Andréa[14]. As espécies inferiores ao homem,
diz ele, possuem uma alma-grupo que coordena os seres ainda não dotados
de livre-arbítrio.
A alma-grupo seria um campo vibratório exercendo o controle
sobre a espécie a que o princípio inteligente se destina, um vórtice dinâmico
atuando em dimensão superior e influenciando um conjunto de seres de
modo determinístico.
Outro ponto interessante é o sentido evolutivo. Todos já sabemos,
mas sempre é bom enfatizar que o espírito não involui, não retrograda. Na
Revue [15], por exemplo, Kardec leciona que os “espíritos não retrogradam...
os bons não podem tornar-se maus nem de sábios, ignorantes”, mas isso só
se aplica “ao estado moral e não à situação material”.
Pode-se perguntar, então, sobre a questão dos “ovoides”, descritos
pelo repórter do Além André Luiz. Este e outros autores comunicam episódios
não só de involução morfológica do períspirito, mas até de desintegração total
em casos de morte causada por incêndios ou explosões. Isso sem falar das
situações mais comuns, envolvendo o monoideísmo, geralmente decorrente
de processos obsessivos, inclusive auto-obsessões e de licantropia.
Embora essas informações careçam de maior investigação, a se
tomarem como verdadeiras, lembremos que o períspirito é de natureza
semimaterial, sujeita, portanto, em tese, a sofrer a desorganização
morfofisiológica. E tal não caracterizaria retrogradação espiritual, pois,
como bem acrescenta o Codificador, no caso de migração para um mundo
inferior, ainda, assim, “aí serão o que eram antes moral e intelectualmente”
(no exílio) e “de adultos não se tornarão crianças”.
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Perguntas & Respostas
Há
alguma
explicação
para o fato de muitas pessoas dos
chamados grupos de risco, mesmo
contaminadas, manifestarem poucos
sintomas da Covid-19 ou até em casos
mais graves da doença – algumas
com comorbidades - conseguirem a
recuperação enquanto muitas outras,
jovens e saudáveis irem a óbito?
Obviamente o sentido da pergunta é para as possíveis conexões com o
aspecto espiritual. Portanto, não cabe nos demorarmos com esclarecimentos
que dizem respeito somente à medicina, até porque não estamos capacitados
para isso, tendo nossos conhecimentos limitados ao que está ao alcance do
público em geral.
Sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus, porém, não
necessariamente por sua vontade. Para o surgimento da pandemia, podemos
pensar em
uma expiação ou provação coletiva. Se relacionada mais à primeira, atrelada à
lei de Causa e Efeito e com raízes no passado da humanidade. Se com caráter
mais provacional, a apresentação de dificílimo teste de avaliação de como
todos somos capazes de enfrentar uma situação destas e mirando o futuro.
Também é possível raciocinar que se no geral a Covid-19 pode
representar uma expiação, no individual pode assumir feições mais próximas
de uma provação. E também pode ocorrer o inverso. Ensinam-nos os Espíritos
que toda expiação é uma, entretanto, nem toda prova é uma expiação.
A hipótese de que as pessoas contaminadas e atingidas por sintomas
graves ou mesmo levadas a óbito possuam componentes cármicos que estão
sendo agora resgatados, pode servir para explicar muitos casos, entretanto,
estão longe de explicar todos.
Isso nos leva ao ponto central da pergunta do início. Por que pessoas
jovens e com boa saúde são surpreendidas pelo vírus, adoecem e até
desencarnam enquanto há tantos exemplos de pessoas de risco, até centenárias
e com doenças crônicas, que são contaminadas e não apresentam sintomas
ou então são internadas, mas sobrevivem? Também é fato que um número
imenso de pessoas são contaminadas, mas sequer sabem disso porque são
totalmente assintomáticas.
Fala-se em estar com o sistema imunológico em dia para evitar ser
contaminado ou sofrer sintomas mais intensos. E isso tem a ver com propensão
genética e interação com meio ambiente, estilo de vida, etc. Mas nós já vemos
por trás disso tudo também um componente espiritual.
Se estivermos diante de uma provação coletiva que se materializou na
forma de uma espécie de tempestade fluídica ou energética com a finalidade
de sanear parcialmente a psicosfera do planeta, podemos fazer a seguinte
analogia. Tal qual uma tempestade meteorológica não separa sobre quem ela
vai cair, uma situação especial como a que estamos
tratando também não pode selecionar 100% quem
vai atingir.
A pandemia, de maneiras e graus
diferentes, tem atingido todos nós, servindo-nos
de testes, provas à nossa fé, paciência, resignação,
perseverança, solidariedade, amor ao próximo.
Para muitos pode configurar expiações, reajustes
por equívocos mais ou menos graves cometidos na
vida atual ou pretéritas.
Contudo, em nossa opinião, em muitos
casos, o vírus simplesmente apanha indivíduos
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desprevenidos espiritualmente como aquele que vê o céu escuro, mas sai sem
guarda-chuva mesmo assim.
Em resumo, para estes últimos, não se trataria de demérito ou dívidas
do passado, apenas vulnerabilidade espiritual, enquanto para os que escapam
ilesos ou com poucos danos, é por apresentar méritos, mais fé, equilíbrio
permanente, o hábito da oração e merecimento de proteção espiritual acima
da média.

O espírita Frederico Figner e
a música popular brasileira
Carlos Augusto de São José
Poucos sabem que a obra “Voltei” psicografada por Chico Xavier,
editada pela Federação Espírita Brasileira (FEB), é de autoria de Frederico
Figner, que se esconde sob o pseudônimo de irmão Jacob. É um dos clássicos
mais lidos da literatura espírita.
Fred Figner, de família judia, deixou a Tchecoslováquia e foi para
os Estados Unidos. Cheio de sonhos, veio ao Brasil para vender o fonógrafo
recém-inventado por Thomas Edison.
Aqui, constituiu família e converteu-se ao Espiritismo. Instalado no
Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 107, tornou-se um dos mais prósperos
comerciantes na então capital federal. O sucesso do fonógrafo levou-o a fundar
a primeira gravadora brasileira.
Toda a sua história musical está contada no livro “A Casa Edison e
seu Tempo”, com 312 páginas, no valor de R$ 200,00, um dos mais caros
do mercado livreiro nacional, pela riqueza dos textos, das ilustrações e dos
CDs que o acompanham. Sua autoria é de Humberto Franceschi, um dos mais
renomados pesquisadores da música popular brasileira.
A revista Isto É, de 26/06/2002, dedicou uma página inteira ao assunto,
com o título “Partituras da História”, destacando a saga e a inteligência desse
notável adepto do Consolador Prometido por Jesus que chegou a ser vicepresidente da FEB.
A expressiva contribuição que Frederico Figner (Irmão Jacob) deu à
arte musical do Brasil está detalhadamente contada nas informações tiradas
do arquivo pessoal do grande empreendedor, de acordo com a autorização de
suas netas que ainda residem no Rio de Janeiro.
Hoje, na Espiritualidade Superior, Figner dedica-se à única arte:
convencer a sociedade brasileira de que nos acordes divinos da imortal canção
do Evangelho, produzidos pela harmoniosa orquestra dos ensinamentos
espíritas, pode encontrar as dúlcidas emoções da alma liberta para Deus, na
conquista da alegria infinita.
Frederico Figner foi um dos mais destacados divulgadores do
Espiritismo em todo o século XX.

