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ENTREVISTA COM JORGE HESSEN

Foto: http://www.hildafpm.blogspot.com.br

O
renomado
escritor
e
historiador
Jorge
Hessen,
concede entrevista para o
Jornal Verdade e Vida e faz
importantes considerações a
respeito da mediunidade, tema
que vem sendo estudado ao
longo dos anos, mas que ainda
gera muitas dúvidas, apesar
de fazer parte das condições
naturais e espontâneas do ser
humano.
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Visão Espírita

Bem Coletivo

Palavra Espírita

C iê nc i a,
rel i g i ão
e
filo s o fi a
s ão
as
ca ra cterí s t i cas
p res en t es
no
Esp i ri t i s m o
e
o
contato co m o s es p í ri t o s
supe riores es t ab el eceu a
fundamen t ação fi l o s ó fi ca
da Doutr i n a.

Do ponto de vista ambiental,
a cerimônia de cremação
é a opção mais acertada.
Tradicional em algumas
religiões,
ainda
causa
muitos
questionamentos
para os espíritas.
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Mais

Os filhos se espelham na
maneira em que os genitores
levam a vida. Agir de forma
adequada
e
corrigir
os
rebentos é um dos caminhos
para o bem.

NOVIDADES
Fique por dentro do curso para expositores
espíritas, oferecido pela USE de São José do
Rio Preto, em parceria com a ADDE. página 02

CURIOSIDADES
Saiba mais a respeito do Auto de Fé de Barcelona,
importante fato que ajudou na divulgação do
página 02
Espiritismo pelo mundo.

Atualidade

Exercer a humildade
é um sinal de maturidade
espiritual.
Jesus,
o
Mestre
de
Nazaré
deixou ao ser humano,
importantes lições de
vida para que sejam
seguidas.
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Distribuição
GRATUITA

Não jogue este jornal em vias públicas
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É com imensa felicidade que
comemoramos o 1º ano do Jornal Verdade e Vida.
A equipe da ADDE gostaria
de agradecer a todos os colaboradores, que dedicaram uma
parte preciosa do seu tempo,
para escreverem artigos esclarecedores em prol da Doutrina
Espírita, e também aos leitores,
que ajudaram na propagação
e divulgação do movimento,
e das verdades pregadas pelo
Cristo.
Como já disse sabiamente
Emmanuel “a maior caridade
que podemos fazer pela Doutrina Espírita é a sua divulgação”,
sendo assim, nos comprometemos a bimestralmente enviar as
boas novas de Jesus, por meio
de mensagens de estudo, refa-

zedoras, amparadoras e benfazejas.
A linguagem do jornal é
simples, e acessível. A distribuição dos exemplares é
realizada em diversos pontos
de São José do Rio Preto e região. E com a facilidade da internet, a versão online chega a
vários lugares do Brasil, e até
do exterior.
Que os espíritos de luz e Jesus, continuem nos auxiliando neste projeto, e nos dando
sabedoria, para colocarmos
em pauta, os temas oportunos
para reflexão.
Boa leitura!

Expediente
Este jornal é uma publicação da ADDE - Associação de Divulgação da Doutrina
Espírita (CNPJ 08.195.888/0001-77) - para a região de São José do Rio Preto/SP.
Os textos assinados são de responsabilidade de seus autores.
Coord. Editorial: Rafael Bernardo - contato@rafabernardo.com.br
Diagramação: Junior Pinheiro - jrpinheironanet@yahoo.com.br
Jornalista Resp: Renata Girodo - renatagirodo@ig.com.br - MTB 67369/SP
Receba o jornal em sua Casa Espírita cadastrando-se no site, ou por meio do
e-mail: verdadeevida@adde.com.br
Tiragem: 5000 exemplares.
Ditribuição Gratuita

Novidades
Curso para expositor espírita

Com o objetivo de incentivar
novos expositores espíritas, a USE
(União das Sociedades Espíritas de
São José do Rio Preto) e a ADDE
(Associação de Divulgação da
Doutrina Espírita), realizaram no
dia 22 de setembro em Olímpia, um
curso preparatório com duração de

três horas. A iniciativa contou com
25 participantes da cidade e região.
Outras reuniões como essa serão agendadas em diversas localidades.
Aguardem próximas novidades.

foto: Junior Pinheiro

Editorial

O curso sendo ministrado na cidade de Olímpia-SP
por: Renata Girodo
Curiosidades
Auto de Fé de Barcelona

09 de outubro de 1861 ficou
marcado nos anais do Espiritismo
com o Auto de Fé de Barcelona.

Foram queimados, em praça
pública, na capital catalã, 300
livros espíritas. Essa foi uma
demonstração de intolerância religiosa, por parte da Igreja Cató-

lica.

Porém, a fumaça da fogueira
só serviu para trazer grande repercussão do acontecido, e fazer
com o Espiritismo passasse a ser
divulgado e conhecido no mundo
todo.

Chico Xavier: O Maior
Brasileiro de Todos os Tempos

Por votação popular, com
71,4% dos votos, o médium Chico Xavier, se tornou o queridinho
do Brasil, sendo escolhido como
O Maior Brasileiro de Todos os
Tempos.
Chico disputou a vaga com
personalidades de renome como:
Ayrton Senna, Irmã Dulce, Santos
Dumont, Tiradentes, Getúlio Var-

gas e Lula, dentre outros.
Esse é um claro sinal de que o
ser humano está se tornando mais
aberto ao amor e a caridade, e que
mesmo Chico Xavier sendo um
ícone do Espiritismo, foi escolhido
em um país de tradição católica,
onde grande parte da população
professa essa religião.

ANUNCIE AQUI
Coloque sua empresa em evidência e
contribua com a divulgação do Espiritismo.
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Visão Espírita

por: Eugenia Maria

Amor e educação para acabar com a corrupção
“Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o Reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham.” Marcos 10; 13 e 16

Como espíritas, sabemos dos
débitos de vidas passadas que
podem nos levar a comportamentos
indevidos, mesmo com todo esforço
em busca do nosso aprimoramento.
No entanto, não percebemos que
pequenos deslizes, aparentemente
inocentes
e
sem
qualquer
importância, muitas vezes acabam
tendo graves consequências.

vacilarão em levar vantagem, pois
aprenderam isso a vida toda.
A visão espírita, no entanto, nos
permite encarar com otimismo essa
situação quando refletimos sobre
nós mesmos, procurando melhorar
o nosso comportamento diante
das pessoas. Essa pode ser a nossa
contribuição, se entendermos que o
fim da corrupção está na educação.

Quando vemos pela ótica da
educação, podemos afirmar que
esses deslizes, por passarem
despercebidos, ao contrário de
outros mais visíveis, são os mais
comprometedores.

Léon Denis, no livro Depois
da Morte, imagina uma rápida
transformação social a partir da
união entre os ensinamentos de
uma família espiritualista e a
escola, onde a criança aprende
os princípios da ciência e as
maravilhas do universo.

Essa reflexão nos leva a perceber
que como pais, corrompemos
e ensinamos nossos filhos a
corromperem e depois ficamos
criticando a corrupção generalizada,
como se ela nascesse do nada ou
fosse um comportamento praticado
apenas pelas mentes distorcidas.

Já o cientista americano Paul
Zak, no seu livro A Molécula
da Moralidade, fala dos efeitos
da oxitocina, conhecida como o
hormônio do amor. A liberação
dessa substância pelo organismo
leva a reações de solidariedade,
cooperação, união e confiança,
funcionando como base para o
desenvolvimento das sociedades
e dos países, fortalecendo sua
economia e gerando prosperidade.

Acabar com a corrupção parece
ser, nos dias de hoje, o maior
desafio da humanidade, mas poucos
sabem que a solução pode estar nas
pequenas atitudes de cada um.
É claro que muitos espíritos já
nascem comprometidos com ações
negativas, mas outros acabam se
desviando do caminho correto pelo
que observam em casa, pois são os
adultos e principalmente os pais,
os modeladores do comportamento
das crianças. A criança observa e
aprende com os pais, imitando suas
palavras, avaliando suas ideias,
seguindo seus exemplos, sejam eles
bons ou maus, justos ou injustos,
solidários ou egoístas.

A corrupção vai acabar quando
todos começarem a ver suas próprias
ações, mesmo as mais simples,
com todas as consequências que
as mesmas irão produzir no futuro
desses espíritos.

Sem perceber, ensinamos nossos
filhos mentirem, chantagearem,
enganarem, repetindo atos que vão
refletir no seu modo de pensar e agir
de uma forma muito maior quando
forem adultos. Diante de qualquer
dificuldade ou oportunidade, não

Mais uma vez a ciência
alcança aquilo que o Espiritismo
ensina
como
prática:
o
desenvolvimento da tolerância,
compaixão e solidariedade e não
de comportamentos distorcidos
e comprometedores. Jesus já
ensinava: amai-vos uns aos outros,
pois sabia que o amor é a verdadeira
fonte de união e elevação das
pessoas.
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entrevista com o escritor e
Verdade e Vida - Defina
mediunidade e os diferentes tipos que
podem se apresentar.
Jorge Hessen: Podemos definir
mediunidade como a capacidade que
temos de perceber a influência ou
ensejar a comunicação dos espíritos.
Em O Livro dos Médiuns - cap. XIV,
Allan Kardec assegura serem raros
os que não têm essa percepção. É
atributo do espírito, patrimônio da
alma imortal, elemento renovador
da posição moral da criatura terrena.
Em algumas pessoas a mediunidade
é ostensiva e precisa ser disciplinada;
noutras jaz latente, podendo revelarse episódica. Numa definição mais
circunscrita a mediunidade tem
um aproveitamento mais limitado,
aplicando-se às pessoas dotadas de
uma capacidade intercessora , seja
para a produção de efeitos físicos,
seja para transmitir o pensamento
dos espíritos através da escrita ou
pela palavra. Segundo o Codificador,
a mediunidade de efeitos físicos
classifica-se como: materializações,
curas, transfiguração, pneumatofonia,
pneumatografia. E mediunidade
de efeitos intelectuais: intuição,
psicografia, psicofonia, vidência,
audiência e dentre outras.
Verdade e Vida – Em sua
opinião, a mediunidade pode se
apresentar em todas as religiões? Por
que ainda existe uma resistência de
outros credos ao termo mediunidade?
Jorge Hessen: Sim! Relembremos
que a mediunidade é a “luz que seria
alastrada sobre toda carne” consoante
anunciado por Jesus. A oposição de
outros credos, quanto à mediunidade,
conferimos basicamente à superstição
e a falta de informação correta sobre
a fenomênica mediúnica. Quando
os seguidores de outras designações
religiosas compreenderem que o

Cristo sancionou a mediunidade para
todos, cremos que as suas igrejas,
a partir daí, beberão nas fontes
límpidas dos fenômenos psíquicos,
beneficiando-se com as suas
imarcescíveis luzes.
Verdade e Vida - Você acredita
que ainda hoje, médiuns que não
entendem o seu dom, podem ser
enviados para clínicas de repouso,
sendo considerados dementes?
Jorge Hessen:: Com certeza!
Dificuldades psicológicas e mentais
podem ter vinculação com a obsessão
(mediunidade
torturada)
que,
mormente altera-se em demência,
não só porque a lei das provações
também o decreta, como igualmente
na suposição de o obsedado oferecerse voluntariamente ao embaraço
das forças negativas do além que o
circundam, elegendo essa espécie de
provas.
Verdade e Vida – Como a
mediunidade surge nas crianças e
como ela deve ser tratada?
Jorge Hessen: A mediunidade
pode surgir espontânea em qualquer
idade. Cremos que na criança há
inconveniência do exercício da
faculdade por ser muito perigoso, pois
seus organismos frágeis e delicados
padeceriam sequelas, por isso, os
pais prudentes devem afastá-las
dessas ideias. Exceção feita, porém,
segundo Kardec aclara no Cap.
XVIII, as crianças que são médiuns
inatos, quer de efeitos físicos, quer
de escrita e de visões. Nesse caso,
quando numa criança a faculdade se
mostra espontânea, é que está na sua
natureza e que a sua constituição se
presta a isso O mesmo não acontece,
quando é provocada. Nota-se que a
criança, que tem visões, geralmente
não se impressiona com estas, que

lhe parecem naturais e quase sempre
se esquece.
Verdade e Vida – Como os
nossos irmãos menores, os animais
conseguem ter ligação com a
espiritualidade?
Jorge Hessen: Os animais
(por não possuírem raciocínios)
não têm capacidades mediúnicas
conforme
entendemos. Apesar
disso,
determinados
animais
têm
sensibilidades
psíquicas
rudimentares, harmônicas à sua
condição evolutiva, pelo meio das
quais podem “perceber” espíritos.
Em O Livro dos Médiuns, Cap. XXII
abeira-se do tema certificando que
espíritos podem tornar-se visíveis
e tangíveis aos animais e, muitas
vezes, o medo súbito que os animais
denotam é determinado pela visão
de espíritos, mal-intencionados com
relação aos humanos presentes,
lembrando, porém, que nesse caso
é sempre necessário o concurso
consciente, ou inconsciente, de
um médium humano, porque é
imprescindível a união de fluidos
magnéticos análogos, o que não
existe nem nos animais (irracionais),
nem na matéria grosseira.
Verdade e Vida – Explique sobre
o propósito da mediunidade e como
os médiuns auxiliam os encarnados e
desencarnados.
Jorge Hessen: O principal
desígnio da mediunidade, sobretudo a
ostensiva é a correção dos desacertos
praticados nesta vida, e noutras
encarnações. Considerando que o
médium precisa praticar os valores
cristãos para ser leal ao seu programa
espiritual, vai ajustando as tendências
de reassumir os erros contidos
no pretérito recente ou remoto.
O atendimento pela psicografia,

psicofonia, seja para orientação de
encarnados ou de desencarnados,
cura física e espiritual, clarividência
ou clariaudiência, ou qualquer outra
manifestação mediúnica, está sempre
permitindo ao médium correção
dos seus defeitos, ao mesmo tempo
transmite consolo e ensinamento a
todos os necessitados.
Verdade e Vida – O que você
pensa a respeito, de pessoas que se
utilizam da mediunidade, cobrando,
para fazer intercessões ao mundo
espiritual?
Jorge Hessen: Se um médium
resolva fazer da mediunidade uma
fonte de renda material, será mais
prudente olvidar suas potencialidades
psíquicas e não se arriscar pelo chão
delicado dos assuntos espirituais.
A mercantilagem, no trato dos
capítulos intensos da alma, institui
um comércio delinquente, do qual
o médium imprevidente precisará
aguardar no amanhã os resgates mais
sinistros.
Verdade e Vida – Como o médium
poderá controlar a manifestação
de espíritos, em ambientes não
adequados?
Jorge Hessen: Depende da
estatura moral do médium. O centro
espírita em tese não pode ser apenas
uma construção de cimento e tijolo.
Não é o ambiente físico que influencia
no exercício mediúnico, porém, a
postura moral do médium e do grupo.
Uma casa espírita bem dirigida
tende a se saturar das vibrações
favoráveis para o intercâmbio com
o além. Porém, lamentavelmente há
gravíssimos conflitos ideológicos e
pessoais em vários núcleos espíritas,
e nesses casos, não recomendaria
prática mediúnica de nenhuma
espécie, exceto oração e “jejum”
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historiador Jorge Hessen

por: Renata Girodo

mental.
Execramos o conceito do
tal “fora do centro espírita não
há salvação”. Nossas grandes
inspirações para escrever ocorrem
dentro de nossa casa. Os grandes
médiuns desempenharam tarefas de
psicografia fora do centro espírita basta lembrarmos que O Livro dos
Espíritos foi recebido em reuniões
familiares. Se examinarmos médiuns
como Ivone Pereira, Chico Xavier,
Zilda Gama, Frederico Junior, e
mesmo as obras da codificação,
notaremos reuniões mediúnicas
e recebimento de mensagens em
lugares muito diferentes de um centro
espírita.
É bem verdade que para o médium
ter um horário fixo, um grupo
definido, um ambiente específico para
essa finalidade o centro pode facilitar
a tarefa - não pela edificação material,
porém, pela disposição mental em
que devem se achar os médiuns
para isso. Naturalmente há tarefas
complexas como a desobsessão, por
exemplo, que segundo creio, o ideal
seja realizado impreterivelmente no
centro espírita.
Verdade e Vida – Todos os
médiuns conseguem ouvir e enxergar
os seus Guias Espirituais, ou essa
ação é variável?
Jorge Hessen: Há os que ouvem
espíritos através de uma espécie
de voz interior, que se faz ouvir no
foro íntimo, mas há os que podem
ouvir a voz exterior, clara e distinta,
qual a de uma pessoa encarnada.
Neste caso, podem até mesmo travar
conversação com os espíritos. Para o
Codificador esta faculdade é muito
agradável, quando o médium só ouve
espíritos bons, já não é, quando um
espírito mau se lhe agarra, fazendolhe ouvir a cada instante as coisas

mais desagradáveis e não raro as
mais inconvenientes.
Quanto aos médiuns videntes
alguns poucos gozam dessa
faculdade em estado normal, quando
perfeitamente acordados. Kardec
ressalta em O Livro dos Espíritos
que raro é que a vidência se mostre
permanente; quase sempre é efeito
de uma crise passageira. A faculdade
de ver os espíritos pode desenvolverse, mas é uma das de que convém
esperar o desenvolvimento natural,
sem o provocar, em não se querendo
ser joguete da própria imaginação.
Para o Codificador, médiuns
videntes propriamente ditos, são
raros e há muito que desconfiar dos
que se inculcam possuidores dessa
faculdade. É prudente não lhes dar
crédito, senão diante de provas
positivas. Algumas pessoas enganamse de boa fé, porém, outras podem
também simular esta faculdade por
amor próprio, ou por interesse.
Verdade e Vida – Como
diferenciar experiências fora do
corpo e as viagens ao plano espiritual,
dos sonhos?
Jorge Hessen: Pronunciam
os espíritos que uma experiência
fora do corpo pode ser natural ou
provocada. Deste modo, através
do
desdobramento
podemos
“percorrer” espaços imensuráveis
com a velocidade do pensamento e
nos deslocar para confins remotos
(Europa, por exemplo, e visitarmos
um parente encarnado). Entretanto,
qualquer “viagem” para as chamadas
colônias espirituais acreditamos
ser mais intrincadas, urge um
“passaporte” dos Benfeitores que
outorgam ou não o acesso e o fato
pode advir durante o sono.
Verdade e Vida – Por que comer
carne vermelha pode trazer prejuízos

à energia do médium no momento do
passe, ou da ajuda aos desencarnados
na mesa mediúnica?
Jorge Hessen: Conquanto os
Benfeitores não desaprovem a
alimentação animal segundo questão
723 de O Livro dos Espíritos, não
recomendamos a ingestão de carne
nos dias de tarefas mediúnicas. Os
bons espíritos corroboram nossa
assertiva quando ilustram na questão
724 que é importante privar-nos de
comer carne em benefício dos outros.
Emmanuel explana no item 129 do
livro O Consolador que o consumo
de carne é um vício de nutrição de
enormes consequências, por isso,
devemos trabalhar pelo advento de
uma nova era em que dispensaremos a
alimentação dos despojos sangrentos
dos animais.
Verdade e Vida – No mundo
de regeneração pelo qual a terra
passará você acredita que a ciência
comprovará
a
existência
da
mediunidade?
Jorge Hessen: A comprovação da
mediunidade será a grandiosa tarefa
da ciência. Cremos que será uma
das profundas conquistas científicas,
objetivando despertar e iluminar a
consciência humana, de modo que
o homem se recomponha como ser
integral (matéria e espírito) e próspero
período de vida social se exprima na
Terra, em lares espiritualizados, para
a nova era da humanidade.
Verdade e Vida – Deixe uma
mensagem final aos leitores do jornal.
Jorge Hessen: Instruem-nos
os Benfeitores que o médium sem
Evangelho pode prover os mais
erguidos subsídios para a filosofia
e ciência humana; mas não poderá
ser um missionário pelo coração.

O médium evangelizado consegue
aperfeiçoar a modéstia no amor
às empreitadas do cotidiano, na
tolerância iluminada, na diligência
educativa de si mesmo, conseguindo,
também, erguer-se para a defesa da
sua tarefa de amor, protegendo a
verdade sem contemporizar com os
princípios no momento oportuno.
O apostolado mediúnico, segundo
Emmanuel, exige o trabalho e o
sacrifício do coração, onde a luz da
comprovação e da referência é a que
nasce do entendimento e da aplicação
com Jesus Cristo. Obrigado!

Jorge Hessen é natural do Rio
de Janeiro, e nasceu em 18 de
agosto de 1951. Aposentado,
residente em Brasília desde
1972, se formou em Estudos
Sociais com ênfase em
Geografia e é Historiador
Bacharel, licenciado pela
Universidade Federal de
Brasília. Hessen também
é escritor e articulista,
com textos publicados em
diversos sites e revistas.

Pontos de Luz
Veja o Centro Espírita mais
perto de sua casa
acessando o site da ADDE.
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Atualidade

por: Paulo Henrique Sant´Ana da Costa

Os maiores são os menores
“... se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos.” Marcos 9; 35

Nos embates cotidianos,
quando nos encrespamos com
os nossos semelhantes e aflora
o velho e conhecido orgulho,
devemos refletir.
Se nos
porque:

vemos

melhores

Temos uma roupa bem
assentada, de belo corte e fino
tecido, com marca de alto
custo, enquanto outros vestem
andrajos;
Pilotamos veículo automotivo
com distintivos de alto valor,
enquanto outros se locomovem
ao custo de pés calejados;
Possuímos casa serena com
solícito jardim, enquanto tantos
se abrigam em taperas;
Somos abençoados com o
amor dos fios preciosos do
manto familiar, enquanto tantos
vivem em famílias desajustadas;
Frequentamos
templos
religiosos faustosos, enquanto
outros são órfãos de fé
consoladora;
Brilha em nossa fronte a
inteligência desenvolvida pela
disciplina do estudo, enquanto
tantos residem na mediocridade;

Se ainda, cremo-nos melhores
porque desenvolvemos nesga
de
virtude,
sentindo-nos
moralmente superiores frente
às legiões que chafurdam
nos
desiquilíbrios
do
comportamento;
Precisamos
sentimentos.

rever

nossos

Jesus, o doce amigo de
Nazaré,
envergava
roupas
simples e não possuía possante
cavalo ou lustroso muar para
lhe suavizar os pés. De outra
feita, espírito superior, detinha
largas conquistas na ramagem
da
virtude
e
inteligência
inalcançável
aos
nossos
conceitos.
Todavia,
jamais
se ouviu o Nazareno evocar
superioridade, ladeou nossos
passos, apontando, como Guia
zeloso, o caminho reto que nos
religa aos Braços Divinos.
Convivendo com os excluídos
sociais da época, trazendo-os
de encontro ao peito, exortou a
humildade, virtude dos grandes,
que por amor se travestem de
pequenos, ocultos na faina
diária, incansáveis, servos de
todos.

7

Bem coletivo

por: Licurgo Soares de Lacerda Filho

A UNIVERSALIDADE DA DOUTRINA ESPÍRITA
Conceitualmente,
o
conhecimento humano é por
nós reconhecido em três áreas
distintas: ciência, filosofia e
religião. A ciência trata das
relações do homem com a matéria,
objetivando transformá-la para
promover o bem-estar geral.
A filosofia foca as questões da
identidade do ser, considerando
também a convivência entre os
indivíduos. Por sua vez, a religião
busca estabelecer uma ligação
entre a individualidade e sua
origem espiritual, tratando da
sobrevivência da essência humana
à morte do corpo físico.
Reconhecida a composição
tripla do conhecimento humano,
podemos
relacioná-lo
ao
conhecimento espírita, já que o
Espiritismo também apresenta
relação com esse tríplice aspecto,
admitindo-lhe uma expressão
científica, outra filosófica e
uma religiosa. Esta condição se
fundamenta na própria história da
Doutrina Espírita, e para melhor
compreendê-la, é interessante
sintetizar a trajetória dos eventos
que resultaram no surgimento do
Espiritismo.
Os primeiros acontecimentos
mediúnicos em escala global foram
acompanhados de meticulosa
pesquisa
e
experimentação,

ocorridas em meados do século
XIX.
Posteriormente,
parte
dessa pesquisa foi realizada
por homens de ciência, sendo
que muitos concluíram que os
fenômenos realmente tinham
origem espiritual, convencidos
pela
irrefutabilidade
das
provas. Dentre eles, destacamse: Willian Crookes, Cesare
Lombroso, Ernesto Bozzano,

Fredrich William Henry Myers.
Historicamente, temos aí uma das
faces científicas do Espiritismo.
Com o aprofundamento da
experimentação mediúnica, e o
contato mais efetivo com espíritos
de ordem elevada – realizado
mais especificamente por Allan
Kardec –, foram respondidas
muitas das questões relacionadas
à verdadeira identidade humana
e à convivência nas sociedades,

explicando-se, ainda, a origem
de nossas diferenças intelectomorais, o objetivo da vida na
Terra, dentre outros assuntos.
Estabeleceu-se aí a fundamentação
filosófica espírita.
Constituídas as bases filosóficas
e perscrutando as informações
daqueles espíritos, concluiuse que a vida não se resume ao
teatro das relações humanas, pois

extrapola os limites delineados
pela matéria, alcançando uma
dimensão
espiritual.
Com
isso, reafirmou-se uma origem
divina para nossas existências,
encontrou-se justificativa para
as tribulações terrenas, fomos
consolados com promessas de
futura felicidade. O Espiritismo
nos revelou a necessidade de
ascensão moral, conduzindonos ao desenvolvimento de uma

religiosidade íntima. Alcançouse, então, seu caráter religioso.
Ciência, Filosofia, Religião.
Como observamos em nossa
análise histórica, o Espiritismo de
fato apresenta tais características,
ainda assim, somos compelidos
a aprofundar nossos estudos,
buscando uma interpretação mais
ampla.
Partindo
dessa
premissa,
é
possível
compreender
o
Espiritismo não como sendo
apenas o resultado da simples
soma de três componentes
isolados, em que a experimentação
científica exista de forma alheia
às indagações filosóficas, e
essas permaneçam apartadas do
desenvolvimento e da prática
moral religiosa.
De
fato,
se
bem
compreendermos o Espiritismo,
o admitiremos como sendo o
resultado de um amálgama perfeito
daquela tríplice caracterização,
como sendo possuidor de uma
dimensão bem mais ampla,
bem mais extensa, enfim, uma
dimensão universal.
Afinal, o Espiritismo é, antes
de tudo, um conhecimento de
origem espiritual, aplicável em
todas as áreas do conhecimento
humano.
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Palavra Espírita

por: Renata Girodo

Ao pó voltarás
a alma não se desvincula
automaticamente do corpo após
a morte. E o tempo para esse
aparte, poderá variar de acordo
com a evolução de cada um.
Para alguns, será um momento
de libertação, já para indivíduos,

soltam e não rompem”.
A lei brasileira prevê 24
horas para a cremação. Mas os
crematórios costumam garantir
o direito da família, que poderá
manter o corpo na câmera

Mas, a modalidade de cremar,
também tem aumentado. Em
alguns casos, o próprio indivíduo
em vida, expressa essa vontade
por escrito, ou verbalmente.
A cremação consiste no ato de
reduzir o cadáver às cinzas,
pelo processo da incineração.
Em seguida, as cinzas são
armazenadas em urnas, podendo
também ser enterradas em local
adequado.
Desde as mais remotas épocas,
o fogo já era utilizado por
algumas religiões para queimar
os corpos. Acreditava-se que com
este ritual a alma ficaria livre e
ao mesmo tempo, purificada.
Do ponto de vista ambiental,
a cremação é a escolha mais
acertada. Quando o corpo
é sepultado, após a sua
decomposição,
ele
expele
um líquido conhecido como
necrochorume. Essa substância
contamina os lençóis freáticos,
ou seja, a água que chega até
as torneiras e que deveria ser
potável, colocando em risco a
saúde da população.
O

Espiritismo

prega

que

ecos de sensibilidade entre o
espírito desencarnado e o corpo
onde se extinguiu o ‘tonus vital’,
nas primeiras horas sequentes ao
desenlace, em vista dos fluidos
orgânicos que ainda solicitam
a alma para as sensações da
existência material”.
foto: www.jaimebatistadasilva.blogspot.com.br201009exclusivo-blumenau-confirma-seu-1.html

Quando ocorre o desencarne
de um ente querido, muitas
famílias se questionam sobre
como deverão fazer as últimas
despedidas. No Brasil, em
geral, após o velório, o ritual
mais praticado é a inumação,
mais popularmente chamado de
sepultamento.

muito ligados ao mundo material
e as vaidades, essa fase poderá ser
muito complicada e demorada.
Segundo O Livro dos Espíritos,
em reposta a questão 155, “A
alma se desprende gradualmente
e não escapa como um pássaro
cativo que fosse libertado.
Os dois estados se tocam e se
confundem, de maneira que o
Espírito se desprende pouco a
pouco dos seus liames; estes se

frigorífica por um período maior.
O Espírito Emmanuel ditou
para Chico Xavier no Livro
O Consolador, as seguintes
considerações:
“Na cremação, faz-se mister
exercer a caridade com os
cadáveres, procrastinando por
mais horas o ato de destruição das
vísceras materiais, pois, de certo
modo, existem sempre muitos

E no Pinga-Fogo, conhecido
programa da TV Tupi, quando
Chico foi questionado sobre
a cremação, ele respondeu:
“Já ouvimos Emmanuel a esse
respeito, e ele diz que a cremação
é legítima para todos aqueles que
a desejem, desde que haja um
período de, pelo menos, 72 horas
de expectação para a ocorrência
em qualquer forno crematório,
o que poderá se verificar com o
depósito de despojos humanos
em ambiente frio”.
Com a cremação imediata,
o
corpo
poderá
ter
um
desligamento brusco. O cadáver
não sente dores, porém, poderá
haver a transmissão de sensações
indesejadas e traumáticas para o
espírito.
Independente da escolha para
os despojos carnais, o importante
é que cada um, cuide dos seus
atos e aja com consciência
enquanto encarnado, pois o corpo
não passa de uma vestimenta,
e no perispirito é que ficarão
guardadas todas as nossas ações
e pensamentos.

