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Esquizofrenia: 

Afinal Que Doença  

é Esta? 

As contribuições dadas pelo 

Espiritismo nos faz entender que 

a esquizofrenia se caracteriza 

como uma síndrome que tem seu 

fundamento no transtorno 

espiritual. Esta gera no corpo os 

meios fisiológicos necessários à 

sua exteriorização, sendo 

influenciada por diversos fatores 

psicossociais. – Página 4. 

 
A AURA HUMANA 

Médiuns dotados de vidência 

podem enxergar a aura em seus 

diversos estados, mas há também o 

que chamamos de fotografia 

Kirlian, que é uma eletrofotografia 

que permite a todos enxergar 

também as irradiações da aura. – 

Página 7. 

 

 

Cuidados Com  

a Alimentação 

A definição dos limites da boa 

alimentação gera debates na 

comunidade espírita quando se trata 

de consumir carne animal. Saiba o 

que disseram Emmanuel e André 

Luiz sobre “...  ingestão das vísceras 

dos animais”.  – Página 8. 

 

 

 

Esta edição do nosso jornalzinho REVELAÇÃO inicia um novo ano. O 21º. 
Estamos, portanto, completando vinte anos de vida. – Leia na página 8. 
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Quadros e Gravuras nos Centros 
A palavra idolatria quer dizer adoração de imagens. A Bí-

blia proibiu aos judeus fazerem imagens, porque eles viviam 
numa época de idolatria e deviam evoluir para a adoração de 
Deus em espírito e verdade.  

O Catolicismo Romano serviu-se da idolatria para poder 
atrair o povo idólatra. O Protestantismo, com a Reforma da 
Igreja, aboliu a idolatria, apoiando-se na proibição bíblica. O 
Espiritismo explicou a Lei de Adoração e mostrou que esta-
mos numa época diferente, em que só podemos adorar a Deus 
praticando as suas leis. 

Num Centro Espírita não devemos usar imagens para ado-
ração. Mas isso não quer dizer que não possamos ter nos Cen-
tros Espíritas fotografias ou quadros artísticos, desenhos ou 
pinturas de Jesus, de Kardec, de Léon Denis ou de outras per-
sonalidades espirituais. Esses quadros não são objetos de ado-
ração. Constituem simples lembranças, como os quadros de 
retratos de parentes ou amigos.  

Todas as sociedades, no mundo inteiro, usam quadros na 
parede e não praticam idolatria. Alegam alguns confrades que 
os frequentadores do Centro podem entender que os quadros 
devem ser adorados. Se fosse assim, o Centro estaria fracas-
sando na sua função de esclarecer o povo.  

Os frequentadores do Centro precisam aprender que não 
se adoram quadros nem imagens, e devem saber que os qua-
dros não foram bentos nem entronizados por sacerdotes. Os 
quadros podem, pois, servir de motivos de esclarecimento pa-
ra os mais atrasados. Já é tempo de confiarmos no poder es-
clarecedor do Espiritismo, não tendo medo de quadros, de pa-
lavras ou de ignorância de alguns frequentadores.  

No Espiritismo não deve existir nenhum tabu, nenhuma 
superstição. Deve haver compreensão, através do esclareci-
mento doutrinário. É claro que não devemos encher as pare-
des do Centro Espírita de quadros e imagens, mas não é justo 
que deixemos de colocar no Centro uma bela figura de Jesus 
ou uma fotografia de Kardec ou do patrono da instituição, só 
porque os ignorantes podem querer adorá-los.  

O Espiritismo nos libertou da idolatria, mas não nos proí-
be o bom gosto e o respeito pelos mestres. 

Sugestão de Sergio Dias Pereira, texto do livro  

Infinito e o Finito, de J. Herculano Pires 

Agenda da Casa 

 
Segunda-feira: 

 Estudo dirigido do “O Evangelho Segundo o Espiri-

tismo”.  Informe-se sobre as datas na Recepção. 
 
Terça-feira: 

 Passes magnéticos das 19h15 às 20h00. 

 Trabalhos práticos das 20h00 às 21h30. 

 

Quarta-feira: 

 Passes magnéticos das 19h15 às 19h30. 

 Reuniões de Estudo para o Desenvolvimento Medi-

único, a partir das 19h00. 

 

Quinta-feira: 

 Passes magnéticos das 19h15 às 20h00. 

 Trabalhos práticos das 20h00 às 21h30. 

 

Sexta-feira: 

 Atividades diversas, à tarde, coordenadas pelo Gru-

po Libertação e Equilíbrio.  

Consulte os horários na Recepção. 

 

Sábado: 

 Passes magnéticos das 14h00 às 15h00. 

 Trabalhos práticos das 15h30 às 17h00. 
 

 

MUITOS TE ESPERAM 
 

Sofres e choras? 

Não desanimes e segue adiante. 

Encontrarás à frente aqueles que atravessam dificulda-

des maiores. 

A tua dor será talvez a luz da experiência para clarear 

as veredas dos que jazem nas trevas e o teu sorriso será 

uma bênção de esperança para aqueles outros que até 

hoje ainda não tiveram qualquer migalha de alegria pa-

ra viver.  

 

EMMANUEL 
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−Talita Kumi!  

Por Carlos Iglesias Bernardo  

Séculos de pregação evangélica, 
muitos dos quais transcorridos em pa-
ralelo com lutas pelo poder temporal, 
cobriram de camadas de interpretação 
a Boa Nova do Reino dos Céus e dis-
torceram a imagem de Jesus dando-lhe 
um distanciamento dos homens que 
lhe é totalmente estranho.  

Como em protesto antecipado pe-
los títulos pomposos, ele preferia usar, 
quando se referia a si mesmo, uma ex-
pressão aramaica traduzida como o 
“filho do homem” que, se o ligava a 
velhas profecias, também remetia a 
sua condição de ser humano a serviço 
dos demais. 

Da mesma forma, ao curar jamais 
utilizava grandiloquentes fórmulas 
esotéricas ou protestava poderes as-
sombrosos, simplesmente dizia que a 
própria fé havia curado o paciente ou 
que seus pecados haviam sido perdoa-
dos. A própria palavra que traduzimos 
por pecado, tinha no grego popular 
(kóine) em que foram escritos os 
Evangelhos, o significado de erro. Era 
o erro fatal que levava os personagens 
das tragédias gregas para a sequência 
de sofrimentos que os atingia ao longo 
da trama principal, muitas vezes cau-
sado pela soberba ou orgulho com que 
se conduziam. 

O filho do Homem, o Jesus de 
Nazaré que percorria os caminhos en-
tre a Galileia e Jerusalém, diferencia-se 
dos mestres de seu tempo por ensinar 
com a autoridade 
daquele que pra-
tica o que fala e 
sabe o que diz. 
Cura os doentes, 
consola os afli-
tos, levanta os 
caídos e adverte 
os iludidos ante a 
glória passageira 
do mundo. Sua 
maior lição é o 
amor fraterno – 

caritas na versão 
latina, de onde 
vem nossa pala-
vra caridade – 
que leva ao de-
senvolvimento 
do Reino de 
Deus que está 
dentro de nós. 

Certa vez lançou o convite para 
que todos os que estivessem sofrendo 
viessem a ele, pois seu jugo – a obser-
vância de seu exemplo e ensinamentos 
– é leve. Também observou que tudo 
o que fazia, podia ser feito por nós, 
desde que tivéssemos a certeza inaba-
lável a que damos o nome de fé. 

Este é o Jesus a que os Espíritos 
apontaram como modelo para a hu-
manidade e que nunca se preocupou 
em ser adorado, mas seguido. Seguido 
nos exemplos, no cumprimento dos 
seus ensinamentos. Venceu o mundo 
e a morte, trazendo uma prova tão vi-
va de que o túmulo não é o fim, que 
seus discípulos e seguidores imediatos, 
a despeito da perseguição que lhes 
moveram os poderes e religiões cons-
tituídos de sua época, mudaram a his-
tória da civilização. 

Quantas vezes nos grupos espíritas 
somos instados a pensar em Jesus e 
quantas destas vezes apenas direcio-
namos a nossa imaginação a um retra-
to ou a alguma obra famosa que o re-
trata, sem realmente nos ligarmos com 
o que ele significa! 

Em verdade, deveríamos com nos-
so pensamento nos colocar próximos 
e à disposição desse ser humano ex-
traordinário, que com extrema gentile-
za e simplicidade, em um dos momen-
tos mais marcantes de sua jornada ter-
restre, diante da criança tida como 
morta pela medicina de seu tempo e 
compadecido pelo sofrimento de seus 
pais, adentrou-se em seu lar e sim-
plesmente disse: “−Talita kumi!” 
(“−Menina, levanta-te!”). 

Datas Importantes 

 Dia 03, em 1925 – Desencarna o 

francês Camille Flammarion, astrô-

nomo famoso em sua época, espírita, 

colaborador de Kardec, tendo pronun-

ciado emocionante discurso fúnebre 

junto à tumba do Mestre. Flammarion 

é autor de várias obras científicas e al-

gumas espíritas; entre elas: “Urânia”. 

 Dia 05, em 1947 – Foi fundada em 

São Paulo a USE – União das Socie-

dades Espíritas do Estado de São Pau-

lo, das quais o CENRE é afiliado. 

 Dia 11, em 1941 – É fundada a So-

ciedade de Medicina e Espiritismo do 

Rio de Janeiro. 

 Dia 12, em 1851 – Nasce Sir Oli-

ver Lodge, escritor e pesquisador in-

glês Foi um dos pioneiros 

da telegrafia sem fio e do rádio e foi 

um grande defensor da existência 

da vida após a morte. Autor de diver-

sos livros científicos e de  temas sobre 

a mediunidade. 

 Dia 14, em 1894 – Data de nasci-

mento de Edgard Armond, brasileiro, 

que exerceu a presidência da Federa-

ção Espírita do Estado de São Paulo. 

Autor de vários livros, entre os quais 

“Os Exilados da Capela”. É de Ar-

mond a famosa sistematização do pro-

cesso mediúnico em cinco etapas co-

nhecido pela sigla PACEM. 

 Dia 16, em 1966 – Desencarna o 

célebre Peixotinho (Francisco Peixoto 

Lins), médium de efeitos físicos e diri-

gente espírita. Foi contemporâneo de 

Chico Xavier, com quem realizou vá-

rias sessões de materialização. Apesar 

de receitista, Peixotinho aceitava sua 

asma como uma provação.  

 Dia 21, em 1886 – Data da desen-

carnação do famoso médium escocês, 

Daniel Dunglass Home. Viajou por 

vários reinos demonstrando sua habili-

dade de levitar e mover objetos. Home 

possuía diferentes mediunidades: voz 

direta, psicofonia, clarividência, efeitos 

físicos e materialização. 

 Dia 24, em1943 – Desencarnação 

do famoso pesquisador do Espiritismo, 

o italiano Ernesto Bozzano. Escreveu 

inúmeras obras, entre as quais, “Ani-

mismo ou Espiritismo?”, “A Crise da 

Morte”, “Pensamento e Vontade”, 

“Xenoglossia”. Bozzano pesquisou e 

comprovou a maioria dos fenômenos 

físicos. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Telegrafia
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_ap%C3%B3s_a_morte
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Voz_direta&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Voz_direta&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicofonia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clarivid%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Materializa%C3%A7%C3%A3o
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Arquivo de Estudos 

ESQUIZOFRENIA: AFINAL QUE DOENÇA É ESSA? 
Por Arnaldo Anderlini 

Pesquisa mundial aponta que 1% da 
população sofre de esquizofrenia. Já 
ouvimos muitas notícias de pessoas 
que padeceram dessa doença e que 
eram entregues aos cuidados do ex-

tinto Hospital Juquery, em São Paulo. 

A psiquiatria, através do suíço Eu-
gen Bleuler, que criou esse termo, in-
dicando a presença de um cisma entre 
pensamento, emoção e comportamen-

to (esquizo = cisão, separação; frenia = 
mente), vem se aprofundando nesse 
estudo buscando uma visão diferente 
ao tratamento praticado até então. 

A sua sintomatologia não é única 
de um distúrbio psiquiátrico, mas as-
sociada a outros sintomas neurológi-
cos, que a torna demasiadamente 
abrangente.  Isso porque o paciente 

vai apresentar alucinações (alteração da 
percepção em que o indivíduo percebe 

algo na ausência do objeto) e, delírios 
(há sensação e objeto, mas a realidade 
é alterada, fantasiada). 

Já se identificaram vários tipos de 

esquizofrenia, tais como: paranóide (re-
gressão a um comportamento primiti-

vo); catatônica (acentuada perturbação 

psicomotora); indiferenciada (não se en-

caixa nos outros tipos); residual (em 
que os delírios e/ou alucinações são 
pobres). Mas a causa ainda continua 
desconhecida pela Medicina.  

Todavia, no aspecto bioquímico, 
observou-se que a atividade dopami-
nérgica está muito elevada nos indiví-
duos esquizofrênicos e são usados no 
tratamento outros neurotransmissores 
como serotonina, noradrenalina e o 
gaba. Fala-se também em herança ge-
nética pesquisando-se em membros de 
uma mesma família que poderiam 
apresentar semelhantes distúrbios. 

Há um desdobramento atual con-
siderando, agora, o Espírito imortal 
que habita em cada um de nós. Clíni-
cas especiais existem atualmente que 
tratam o corpo e o espírito juntamen-
te, porque como já dizia Sócrates “Se 
os médicos são malsucedidos, tratan-
do da maior parte das moléstias, é que 
tratam do corpo, sem tratarem da al-
ma. Ora, não se achando o todo em 
bom estado, impossível é que uma 
parte dele passe bem”. 

Através da doutrina de Kardec, 
não podemos desconhecer que somos 
partícipes deste mundo ainda de pro-
vas e expiações, amealhando, no pre-
térito, muitos inimigos, que se nos 
apresentam como obsessores, colo-
cando em nossa existência um fator 
cármico que desconhecemos, dado o 
nosso esquecimento ao reencarnar. 
Desse modo o paciente esquizofrênico 
também é um Espírito imortal em 
processo de evolução. 

Assim, observa-se que a esquizo-
frenia guarda a sua origem profunda 
no Espírito que delinque. Este fica 
atormentado pela consciência de cul-
pa, devido aos erros de vidas transla-
das, os quais, provavelmente, passa-
ram despercebidos pela justiça terrena, 
mas não foram capazes de ludibriar as 
leis do Criador, porque inscritas den-
tro do ser. Desta forma, tal sentimen-
to impregna o perispírito e, cedo ou 
tarde, numa nova vida, vai trazer à to-
na no corpo físico, desde antes da 
concepção, os fatores necessários para 
a predisposição à síndrome e necessá-
ria reparação dos crimes cometidos. 

Não se trata de uma cisão do pen-
samento, conforme lhe indica o nome, 
mas de uma dificuldade em exteriori-
zá-lo, em face do processo complexo 
supra explicado que constitui ao es-
quizofrênico um impositivo expiató-
rio, uma vez que em outras tentativas 
provacionais, em outras existências, 
ele foi malsucedido. 

As contribuições dadas pelo Espi-
ritismo nos faz entender que a esqui-
zofrenia se caracteriza como uma sín-
drome que tem seu fundamento no 
transtorno espiritual. Esta gera no 
corpo os meios fisiológicos necessá-
rios à sua exteriorização, sendo influ-
enciada por diversos fatores psicosso-
ciais. Há que se levar em conta, ainda, 
a influência negativa, através da obses-
são gerada por antigas vítimas do atual 
doente, que agravam o quadro e o 
surgimento de outras disfunções ca-
racterísticas do transtorno.  

Por isso mesmo, é preciso vê-la 
como sendo um processo misto de 
natureza espiritual, fisiológica, obses-
siva e com fortes influências psicosso-
ciais. Interessante anotar que essas eti-
ologias hoje explicadas pela Ciência 
são na verdade causas-consequências e 

não as de origem real, uma vez que estas 
se encontram no Espírito, (ser causal) 
e não na sua cópia material (corpo). 
Assim, aquilo que muitos têm na cota 
de alucinações e de delírios são, em 
reiteradas oportunidades, contatos 
mediúnicos. Por isso não há como se 
descuidar no tratamento fisiológico, 
com elementos propostos pela Psiqui-
atria como antipsicóticos para reprimir 
os sintomas (causas consequentes). Há 
também que se incentivar a aborda-
gem de tratamento com variadas psi-
coterapias hoje existentes. 

A Doutrina Espírita, coadjuvante 
deste tratamento, contribui através da 
desobsessão; da fluidoterapia através 
de passes e de água fluidificada; ora-
ções e principalmente nos ensinamen-
tos deixados por Jesus sobre o amor e 
a caridade, a fim de que o paciente, 
assimilando essa proposta, possa se 
modificar intimamente. 

De outra parte não devemos espe-
rar resultados rápidos, em se tratando 
de tão grave enfermidade com raízes 
fincadas em vidas passadas, vez por 
outra seculares. Não podemos apenas 
visar o momento imediato, mas a nos-
sa progressão para o futuro, claro co-
mo Espíritos imortais, porquanto há 
ainda milênios a percorrer em nossa 
caminhada rumo à perfeição. 

Nessa condição o Espírito deve 
procurar o trabalho da profilaxia e na-
da melhor do que utilizar o Evangelho 
de Jesus como a melhor alternativa na 
busca de uma saúde integral. Teremos 
como remédio eficaz o amor, terapêu-
tico e profilático, que nos conduzirá 
para uma vida plena que será maior 
ainda se obedecermos ao ensinamento 
de nosso amado Mestre Jesus, no to-
cante ao “Reconciliai-vos com o vosso 
inimigo, enquanto estais com a ele a 
caminho, para que ele não vos entre-
gue ao Juiz, e o Juiz não vos entregue 
ao ministro da justiça e não sejais me-
tidos em prisão”. 

Esta prisão muitas vezes poderá 
ser encontrada na estrutura nervosa 
desajustada, colocada no corpo de um 
Espírito encarnado, tal como ocorre 
com um paciente esquizofrênico. 

Baseado no texto publicado  

no Boletim Eletrônico da FEB  

1ª quinzena de maio/16) 
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Atualidades 

AFINIDADE ESPIRITUAL E REENCARNAÇÃO 
Por Rubens Anca de Andrade 

Afinal, como trata a Doutrina 
Espirita, sobre a Afinidade espiri-

tual e o processo de reencarna-
ção? Ficamos “errantes” no 

mundo espiritual, enquanto de-
sencarnados, aguardando um 
plano para voltarmos à Terra? 

Quem será que planejou a minha 
reencarnação? Foi Deus? Foram 

os espíritos? 
 
Estas são perguntas constantes no 

meio espírita e em especial no meio 
daqueles que se encontram em situa-
ção de sofrimento. 

A elucidação a estas perguntas, 
podemos encontrar em uma das litera-
turas básicas da doutrina Espírita: O 
Livro dos Espíritos de Kardec, que é 
uma espécie de codificação documen-
tada em forma de perguntas e respos-
tas, de inúmeras observações de mani-
festações mediúnicas de Espíritos 
“orientadores”.  

Fica claro que não é Deus nem são 
os Espíritos amigos que realizam a 
programação da volta do Espírito de-
sencarnado; é o próprio Espirito que o 
faz através da sua vontade. “... ele pró-
prio escolhe o gênero de provas que deseja so-
frer e nisso consiste o seu livro arbítrio”, nos 
dizem estas entidades “orientadoras”. 

Neste processo, que pode, às ve-
zes, contar com a ajuda de Espíritos 
amigos e afins, e que obedece a Leis 
justas e naturais, segundo a permissão 
de Deus, o Espírito constrói o que 
podemos chamar de fatalidade futura, 
pois é ele o responsável pelo plantio e 
obrigado à colheita. Assim, é com base 
nas necessidades do Espírito que ele 
elabora a programação de retomo a 
sua nova existência terrena. 

Ainda em O Livro dos Espíritos, nas 
questões 296 a 303, as entidades orien-
tadoras nos ensinam que os Espíritos 
se reúnem, tanto no mundo espiritual 
(quando desencarnados), como tam-
bém na Terra (como encarnados), 
através da lei da afinidade, pois ao 
contrário do que apregoa o dito popu-
lar - “os opostos se atraem” - na ver-
dade são os afins, sejam eles bons ou 
maus é que se atraem, assim como o 
ímã atrai o metal e conforme a maior 

identidade entre eles.  

Mas afinal o que é exatamente a 

afinidade, e como ela atua nos objeti-
vos da programação reencarnatória? 

Para bem compreendermos isto 
Kardec, nas questões 200 e 291, ob-
tém os esclarecimentos: “Os Espíritos 
têm sexo? Além da simpatia geral re-
sultante da semelhança, os Espíritos se 
consagram recíprocas afeições particu-
lares?”. Resposta: “Os espíritos não 
possuem sexo, como o entendemos, 
porque os sexos dependem da organi-
zação. Há entre eles amor e simpatia, 
mas baseados na afinidade de senti-
mentos, e existem sim afeições parti-
culares, como entre os homens encar-
nados, porém quando, o corpo está 
ausente o laço que une os Espíritos é 
mais forte, porque este já não se acha 
exposto às vicissitudes das paixões”.  

Também o Espirito Emmanuel 
nos ensina, através do livro O Consola-
dor, psicografado por Francisco Cân-
dido Xavier, em resposta à pergunta: 
“A união das almas gêmeas pode 
constituir restrição ao amor univer-
sal?” que “O amor das almas gêmeas 
não pode efetuar semelhante restrição, 
porquanto, atingida a culminância evo-
lutiva, todas as expressões afetivas se 
irmanam na conquista do amor divino. 
O amor das almas gêmeas, em suma, é 
aquele que o Espírito, um dia, sentirá 
pela Humanidade inteira”.  

Emmanuel não se referiu às almas 
gêmeas como metades eternas, mas 
sim como afinidade espiritual.  

Portanto, tanto Kardec como 
Emmanuel trataram do assunto com 
igual entendimento nos ensinando o 
respeito que devemos ter para com o 
sexo oposto, não fazendo da relação 
sexual mero instrumento de prazer. 
Para eles as energias sexuais não são 
originadas do instinto sexual, mas sim 
do espírito imortal chamando a nossa 
atenção para as responsabilidades da 
união conjugal; que deve se basear por 
sentimentos de amor e simpatia e não 
por interesses materiais, a fim de fugir 
da indústria do “divorcismo” tão co-
mum nos nossos dias e que traz tantos 
problemas no equi1íbrio dos cônjuges 
quanto das famílias. 

Isso nos faz compreender que nos-
sa programação reencarnatória deve 
ser respeitada ao elegermos compa-
nheiros, pois isto deve se dar com o 
objetivo de conjuntamente buscar o 
desenvolvimento intelectual, moral e 
espiritual, aprendendo a amar e respei-
tar incondicionalmente a si e a todos, 
pois dois Espíritos que se amam terão 
maiores e melhores condições de ven-
cer os percalços naturais da vida po-
dendo assim realizar as conquistas do 
crescimento e evolução, objeto pri-
mordial da existência planetária.  

Este tema primordial de evolução, 
fica bem ilustrado no capítulo XXII 
do livro O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo, o qual nos traz o seguinte ensi-
namento: “Na união dos sexos, ao la-
do da lei material, comum a todos os 
seres vivos, há uma outra lei divina, 
imutável como todas as leis de Deus, 
exclusivamente moral: é a lei do 
amor...”. Amor este que deve se es-
tender para além do cônjuge visando 
ajudar no progresso dos filhos, en-
quanto almas livres e independentes.  

A mesma confirmação do tema 
encontramos nos livros psicografados 
por Francisco Cândido Xavier, de au-
toria de Emmanuel: Renúncia e Há Dois 
mil Anos, exemplos personificados nos 
Espíritos Lívia e Alcione que lutaram 
e sofreram por amor às almas que lhe 
eram afins com objetivo de juntos 
crescerem para realizarem o ideal do 
amor que um dia envolverá toda a 
humanidade.  

Se tivermos a competência para 
colocar em prática esses princípios sa-
lutares, estaremos, sem sombra de dú-
vida, cumprindo com o que progra-
mamos livremente antes de para cá 
retomarmos, evitando assim transtor-
nos e sofrimentos em existências futu-
ras.  Portanto, com a escolha certa, 
amando a todos como irmãos, ao lon-
go de sucessivas vidas, nos tornare-
mos espíritos puros, encontrando o 
ponto certo da felicidade, destino de 
todos os filhos de Deus.  

Baseado em texto de Edo Mariani na 

Revista Internacional do Espiritismo – 

setembro/2009 
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Atualidades 

Como Entender e Aceitar as Expiações Coletivas 
Frequentemente somos informados de tragédias com perda de vidas em grande número 
em acidentes naturais ou causados pelo próprio homem em sua jornada terrena. Sabedo-
res de que a lei Divina é aplicada a todos os Espíritos indistintamente e sem privilégios, 
nos questionamos sobre as prováveis causas de vidas levadas a termo de forma coletiva. 

Djalma Munhoz 

O homem encarnado possui três 
caracteres que o qualifica conforme 
sua conduta: como indivíduo, como 
membro de uma família e de cidadão. 
Sobre esses três aspectos distintos o 
comportamentos poderá ser diferenci-
ados em cada núcleo de sua convivên-
cia. Sob cada uma dessas três faces 
pode ele ser criminoso e virtuoso. Isto 
é, pode ser virtuoso como pai de famí-
lia, ao mesmo tempo em que crimino-
so como cidadão e reciprocamente. 
Daí as situações especiais que afeta sua 
existência atual e as sucessivas. 

Com raras exceções, pode-se admi-
tir como regra geral que todos aqueles 
que numa existência estão reunidos 
por uma tarefa comum já viveram jun-
tos para trabalhar com o mesmo obje-
tivo e ainda estarão reunidos no futu-
ro, até que hajam atingido a meta evo-
lutiva a que se propunham, ou seja, 
expiado o passado, ou desempenhada 
a missão que aceitaram realizar. 

Nada escapa à justiça Divina. As 
provações que os indivíduos passam 
na vida presente decorrem dos atos 
praticados na vida pretérita porque são 
os resgates das dívidas do passado. Da 
mesma forma existe o resgate em rela-
ção às provas coletivas atingindo a to-
dos indistintamente, na maioria das 
vezes inocentes aos nossos olhos, po-
rém em dívida com a justiça Divina 
por atos comprometedores praticados 
coletivamente.  

Em seu livre arbítrio um indivíduo 
pode ter virtudes da vida privada e 
pode divergir nas da vida pública. Um 
excelente cidadão pode ser péssimo 
pai de família; outro, que é bom pai de 
família, íntegro e honesto em seus ne-
gócios, pode ser mau cidadão, ter fo-
mentado a discórdia, oprimido o fra-
co, manchado as mãos em crimes que 
prejudicam a sociedade. 

São as palavras de Jesus: “Quem 
matou com a espada perecerá pela es-
pada”, palavras que se podem traduzir 
assim: Aquele que fez correr sangue 
verá o seu também derramado; aquele 

que incendiou o que era de outra pes-
soa, verá o incêndio arder no que lhe 
pertence; aquele que despejou será 
despejado; aquele que escraviza e mal-
trata o fraco será de alguma forma es-
cravizado e maltratado, quer se trate 
de um indivíduo, quer de uma nação, 
ou de uma raça, porque os membros 
de uma individualidade coletiva são 
solidários assim no bem como no mal 
que em comum praticaram. 

As privações sofridas pela socieda-
de que foram vítimas pelo conluio de 
indivíduos mal intencionados ocasio-
nam dividas a esses indivíduos que se-
rão expiadas coletivamente, os quais se 
encontrarão reunidos novamente para 
juntos sofrerem o que juntos pratica-
ram de mal, com a obrigação de devo-
tarem serviço à causa pública, socor-
rendo e assistindo todos aqueles que 
outrora prejudicaram. 

O que parece ser incompreensível 
aos nossos olhos nos sofrimentos co-
letivos, nada mais é do que a aplicação 
da justiça de Deus que a todos atin-
gem de forma clara e natural, sem pri-
vilégios ou preferências, com único 
objetivo de que juntos continuem a 
escalada do progresso auxiliando-se 
mutuamente. 

 
 
 

Psicografando 
 

Quando o Sol se põe e ouve-se o 
suave canto da Ave Maria, a divina 
Mãe do Mundo está abençoando a to-
dos os seus amados filhos terrenos. 
Diante da grandiosidade dessa bela 
imagem, todos os irmãos de luz ajoe-
lham-se diante dessa Grande Mãe, em 
agradecimento pelas benesses recebi-
das, durante suas vidas terrenas e a 
atual, na plenitude do amor de Jesus. 
Mãos que derramam raios luminosos 
de todos os tons iluminam o planeta 
Terra para o devido reajuste de todos. 

A espiritualidade amiga, juntamen-
te com as equipes de Maria, trabalha 
arduamente em prol desses irmãos que 

se encontram nos planos mais tristes 
do mundo.  Cada um deve fazer o seu 
melhor, para evitar que seus espíritos 
sejam atingidos pelo mal e com isso a 
melhora, as aparas demorarão mais a 
encontrarem o reajuste espiritual. 

Deixem de lado as mazelas, a mes-
quinhez, o orgulho, a vaidade, o ódio 
que os levam ao desequilíbrio da men-
te, conectando-os aos espíritos menos 
esclarecidos. Isto lhes trará muitos dis-
túrbios tanto físicos como espirituais. 

O estudo da Doutrina se faz ne-
cessário para que possam entender 
como ocorrem as reencarnações, prin-
cipalmente quando trazem muitos dé-
bitos a serem sanados. Orações diárias 
elevam os pensamentos, ajudam no 
equilíbrio, assim desta forma, estará 
sendo criada uma energia positiva no 
lar. O amor sempre estará presente e a 
paz voltará a reinar.  

Muito trabalho a ser feito hoje, 
pois vários irmãos foram retirados da 
região umbralina e trazidos por grande 
equipe para serem auxiliados. Que to-
dos estes irmãos possam receber a luz 
e a paz necessárias para o desenvolvi-
mento da sua vida espiritual.  

Amigos rendam-se ao Grande 
Mestre, que deixou essa bela Doutrina 
que esclarece e ilumina a todos os que 
necessitam de auxílio. Tenham muito 
amor no coração, para que possam 
doar ao próximo, um pouco desse ca-
rinho que tanto os auxiliará. 

Necessário se faz minha retirada e 
deixo ao Pai, a minha gratidão por este 
momento, aos irmãos de luz muito 
obrigado por terem me auxiliado a 
chegar aqui, aos que me receberam na 
Casa, muita luz. Fiquem na Paz de 
Deus, abençoados sejam todos que 
aqui vêm em busca de auxílio.  

Com meu fraterno abraço deixo-
lhes flores perfumadas e repletas de 
energia, de paz, saúde, equilíbrio, pro-
teção e sabedoria. Fiquem com meu 

agradecido amor.   ̶  Raul Seixas 

Psicografado por Elisabete Martins, 
no CENRE, em agosto/15 
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A Aura Humana 

Por Daniel Moretti 

É comum todos concordarem 
com a idéia de que a vida está repleta 
de transformações, pelo sim-
ples fato de se estar vivo. E é 
fácil levar esta idéia para as 
mais variadas atividades que 
presenciamos no nosso dia-a-
dia. 

Ninguém questiona nem se 
dedica a refletir sobre o ato de 
se preparar um café: a água 
que esquentamos com a ação 
do fogo, o pó modificando a 
característica dessa água, o 
perfume que toma o ambiente, 
tudo trivial. 

Mas não enxergamos o ca-
lor, não vemos o perfume, e 
ainda assim ninguém precisa 
ser convencido de que tudo 
isso é real, e de que se fez o 
café. 

O corpo humano é um fu-
racão de transformações in-
termináveis, seja pela ação da 
temperatura, ou por reações 
químicas, tudo gerenciado por 
um sistema inteligente e que, 
da mesma forma que o café 
exala seu perfume, também produz 
reações e interage com o ambiente 
que está ao redor, ambiente este que 
também está repleto de vida. 

Somos energia, e por estarmos 
vivos nós determinamos como está 
essa energia a cada instante. E de-
pendendo de como está essa energia, 
ela gera uma reação diferente, que 
pode ser boa ou ruim. A parte de 
nós que reflete essa reação é a nossa 
aura. 

Chamada também de atmosfera 
individual por Allan Kardec, e de 
hálito mental por André Luiz, esta 
camada de energia que envolve nos-
so corpo e nosso espírito possui di-
versas características que são molda-
das pelos nossos estados mental, 
psicológico, físico e sentimental. 

Forma, tonalidade e luminosida-
de específicas são apresentadas por 
cada aura, por cada um de nós. Além 
de apresentar essas características, a 
nossa aura também causa sensações 
a quem estiver por perto, e interage 

com o ambiente em que estivermos 
inseridos, podendo causar ou rece-
ber impressões e influências. 

Encarnados e desencarnados 
possuem essa psicosfera fluídica, que 
acompanha o espírito em todos os 

seus momentos. Há apenas uma di-
ferença: no encarnado, além de a au-
ra ser influenciada por emanações 
do períspirito, há também o resulta-
do do estado das células físicas. 

Sendo assim, a aura também 
apresenta alterações quando há 
problemas de saúde de qualquer 
natureza. 

Médiuns dotados de vidência 
podem enxergar a aura em seus 
diversos estados, mas há também 
o que chamamos de fotografia 
Kirlian, que é uma eletrofotografia 
que permite a todos enxergar 
também as irradiações da aura. 

Para mantermos nossa aura 
sempre no melhor estado possível 
não há grande novidade, é preciso 
cuidar de tudo o que pensamos, de 
nossa saúde, e também nos pre-
servarmos se estivermos em situa-
ção ou ambiente com baixas vi-
brações, mantendo sempre pen-
samentos bons em nossa mente, 
ou ainda recorrendo à prece, que é 
sempre uma grande defesa. 

Biblioteca 

Redenção  

Sugerimos ao nosso amigo leitor 
nesta edição uma obra clássica de 

literatura espírita. Trata-se do 
livro “Redenção”, de autoria 
do conhecidíssimo Vitor Hu-
go, Espírito, com psicografia 
de Zilda Gama (FEB). 

O autor espiritual narra o 
intenso drama ocorrido no 
século XIX, vivido por Heloí-
sa e Gastão Dusmenil, que se 
amam intensamente e sofrem 
a perseguição implacável do 
vingativo Ariel Hamed. 

 Concluindo que o Espíri-
to imortal sobrevive à morte 
biológica e reencarna diversas 
vezes em busca da ascen-
são espiritual, esta grandiosa 
novela mostra ao leitor que a 
redenção é a conquista da feli-
cidade por meio da repara-
ção dos erros e crimes come-
tidos em existências pretéri-
tas.  

Nesta obra o leitor vai en-
contrar muitos ensinamentos, 
principal-mente sobre: justiça 
divina; dogmas religiosos; ex-

piações purificadoras; lei de causa 
e efeito; remorso; perdão; sonhos 
reveladores; proteção dos guias espi-
rituais e a soberania do amor. 
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Cuidado com  
a alimentação 

Por Daniel Souza 

O prazer de comer é algo natural 
aos seres humanos. Afinal, quem 
não se delicia com uma bela refei-
ção? Porém, trabalhar por uma ali-
mentação correta mostra-se funda-
mental não apenas por impactar em 
nosso corpo físico, mas também por 
influenciar diretamente em nossa vi-
da espiritual. 

Assim como outros vícios, a ali-
mentação desregrada e a gula danifi-
cam o corpo perfeito oferecido por 
Deus para a realização de nossas 
atribuições na Terra. Este tipo de 
desequilíbrio provoca acúmulo de 
gorduras desnecessárias no organis-
mo, leva a problemas cardíacos e de-
sencadeia diversas doenças. 

No livro Nosso Lar, André Luiz 
relata que os abusos do corpo duran-
te sua encarnação fizeram com que 
fosse considerado como suicida em 
seu retorno ao plano espiritual. “To-
do aparelho gástrico foi destruído à 
custa de excessos de alimentação e 
bebidas alcoólicas, aparentemente 
sem importância. Devorou-lhe as 
energias essenciais. Como vê, o sui-
cídio é incontestável”, explicou-lhe o 
irmão Henrique de Luna em sua as-
sistência médica. 

Alan Kardec pergunta, na ques-
tão 716 de O Livro dos Espíritos, se a 
própria natureza não define quais os 
limites da necessidade humana. A 
resposta: “Sem dúvida, mas o ho-
mem é insaciável. Por meio da orga-
nização que lhe deu a Natureza lhe 
traçou o limite das necessidades; po-
rém, os vícios lhe alteraram a consti-
tuição e lhe criaram necessidades 
que não são reais”. 

Estes excessos levam à aproxi-
mação de espíritos desencarnados 
que ainda são desejosos deste tipo 
de sensação física. André Luiz conta 
que estes irmãos “... absorvem gos-
tosamente as emanações dos pratos 
fumegantes”. Já Kardec explica que 
“na falta de poder comer, um Espíri-
to material e sensual se repasta na 
emanação das comidas; ele as sabo-
reia pelo odor como, quando vivo, o 

fazia pelo sentido do gosto”. 
A definição dos limites da boa 

alimentação gera debates na comu-
nidade espírita no que diz respeito à 
ingestão de carne animal. Emmanu-
el, no livro O Consolador, diz que “A 
ingestão das vísceras dos animais é 
um erro de enormes consequências, 
do qual derivaram numerosos vícios 
da nutrição humana”.  

Esta linha de raciocínio também 
é defendida por Humberto de Cam-
pos na obra Cartas e Crônicas: “Co-
mece a renovação de seus costumes 
pelo prato de cada dia. Diminua gra-
dativamente a volúpia de comer a 
carne dos animais. O cemitério na 
barriga é um tormento, depois da 
grande transição”. 

Por outro lado, deve-se levar em 
consideração as palavras trazidas pe-
lo plano superior a Kardec em O Li-
vro dos Espíritos: “Dada a vossa cons-
tituição física, a carne alimenta a 
carne, do contrário o 
homem perece. A lei 
de conservação lhe 
prescreve, como um 
dever, que mantenha 
suas forças e sua saúde, 
para cumprir a lei do 
trabalho. Ele, pois, tem 
que se alimentar con-
forme o reclame a sua 
organização”. 

Por tudo isso, de-
vemos sempre buscar 
o equilíbrio e nos lem-
brar das palavras do 
Evangelho Segundo o Es-
piritismo: “Amai vossa 
alma, mas cuidai, tam-
bém, do corpo, ins-
trumento da alma; des-
conhecer as necessida-
des que lhes são pecu-
liares por força da pró-
pria natureza é desco-
nhecer a lei de Deus”. 

 
 

Nosso Jornal 
REVELAÇÃO 
Esta edição do nosso jornalzinho 

REVELAÇÃO inicia um novo ano. 
O 21º. 

Estamos, portanto, completando 
vinte anos de vida. 

Nossa primeira edição foi distri-
buída em março de 1996, contando, 
deste aquela época, com oito pági-
nas. 

Muitos companheiros já integra-
ram a Equipe do jornal. Mas, por 
diferentes motivos, acabaram se li-
gando a outras atividades e tiveram 
que se apartar. Adolpho Angelini, o 
nosso querido fundador, e Guilher-
me Molino, prestimoso colaborador, 
já partiram para a Esfera Espiritual. 
Atualmente três novos colaborado-
res se juntaram a nós trazendo mais 
gás à nossa equipe. 

No início conseguíamos manter a 
periodicidade mensal. Hoje em dia já 
está bem mais difícil. Contudo, ainda 
estamos vivos, levando aos frequen-
tadores do Centro Espírita Nova 
Revelação (e outros leitores) diver-
sos assuntos interessantes sobre nos-
sa Doutrina. 

A tiragem de cada edição é pe-

quena e ainda reproduzimos através 
de uma copiadora. Contudo, além da 
cópia em papel, desde a edição ante-
rior disponibilizamos o jornalzinho 
através de um arquivo em PDF que 
pode ser baixado do nosso site  
(novarevelacao.net). 

Esperamos que vocês tirem bom 
proveito desta edição e continuem 
nos prestigiando. 

Parabéns para todos nós! 


