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                       EDITORIAL 
 
       Começamos sempre o ano da mesma maneira, com os mesmos votos e 
desejos, esperando que todos eles se realizem ao longo dos 365 dias que o 
compõem mas, quando chegamos ao seu final, poucas vezes nos lembramos 
de fazer uma análise a tudo o que aconteceu e vivemos. Afirmamos que o ano 
foi bom ou mau mas não reconhecemos, a maioria das vezes, que a culpa não 
foi do ano mas nossa – que não soubemos dirigir melhor o tempo que Deus  
 
nos concedeu para o vivermos. 
 
       Criámos amizades novas, muitas das vezes sem observarmos do 
merecimento da nossa amizade para com os outros; afastamo-nos, sem 
qualquer razão, de amigos antigos que não bastas vezes nos escutaram as 
confidências, desabafos, ou as nossas explosões de desespero... Vivemos ao 
“sabor da corrente”, esperando os acontecimentos mas esquecidos de que eles 
seriam, a maioria das vezes, apenas fruto do nosso comportamento. 
 
       E tem sido assim, dia após dia, ano após ano! 
 
       Almejamos algo de novo, que nos satisfaça e realize, mas não sabemos, 
sequer, definir o que queremos... Apenas porque, afinal, queremos apenas ser 
felizes! 
 
       Queremos ser felizes mas a maioria das vezes, ou vemos a felicidade à 
distância, sem conseguirmos que ela se aproxime, ou a vivemos por breves 
instantes e logo a sentimos, de novo, arredia, como se não passasse, ela 
também, de uma nuvem passageira. 
 
       Cremos que foi Châteaubriand quem escreveu uma uma vez: “A 
felicidade  é uma coisa tão fugaz que quando julgamos que a sentimos ela já 
nos deixou!” 
 
       Conhecedores que somos que Deus nos criou para sermos felizes, temos 
forçosamente de pensar que se não conseguimos sê-lo, a culpa é só nossa por 
não sabermos  conquistá-la. Quando o quisermos, finalmente, fazer, 
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perceberemos que ela não está baseada nos bens materiais, maiores ou 
menores que possamos possuir, mas em tudo o que, relacionado com uma sã 
vivência moral, nos dê paz. 
 
       Quando nos debruçamos sobre as palavras de Jesus “A minha paz vos dou, 
a minha paz vos deixo”, temos de reconhecer – se a quisermos possuir – que a 
Sua Paz era (é) a paz de um coração puro: a paz de um ser que ama 
incondicionalmente; a paz de quem não tem nada que perdoar porque tudo 
entende e aceita da maneira de ser de cada um; a paz de quem soube sempre 
dar amor sem esperar amor em troca! 
 
       Então, neste início de ano, ao pensarmos naquilo que queremos realizar ao 
longo dos seus 366 dias, já que é bissexto, pensemos, cada um de nós, em 
construir a nossa paz baseada na paz de Jesus... e com certeza que chegaremos 
ao final do 2008 com a percepção de termos, finalmente, começado a construir 
a nossa felicidade – porque ela será sempre realizada em função de tudo de 
bom que formos conquistando para nós próprios. 
 
       Assim sendo, deixem que vos deseje a todos vós, leitores amigos, um 
2008 com muita paz! Uma paz que será a concretização de muitas conquistas 
espirituais, uma paz que nos levará para mais perto da perfeição para que Deus 
nos criou: muita paz para todos! 
 
                                                                                A DIRECÇÃO 
 
 

            PALAVRAS DE KARDEC 
 
       O Espiritismo, tendo por objecto o estudo de um dos elementos 
constitutivos do Universo, toca forçosamente na maior parte das ciências; só 
ela podia vir depois da elaboração delas; nasceu pela força das coisas e da 
impossibilidade de tudo explicar com o auxílio das leis da matéria. 
 
       Acusam-no de ter parentesco com a magia e a feitiçaria; mas esquecem 
que a Astronomia tem por primogênita a Astrologia Judiciária, não muito 
longe de nós; que a Química é filha da Alquimia, da qual nenhum homem 
sensato ousaria hoje ocupar-se. Ninguém nega, entretanto, que na Astrologia e 
na Alquimia houvesse o germe das verdades de que saíram as ciências actuais. 
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Apesar das suas ridículas formas, a Alquimia deu indicações para a descoberta 
dos corpos simples e das leis das afinidades. A Astrologia apoiava-se  na 
posição e no movimento dos astros, que havia estudado; mas, na ignorância 
das verdadeiras leis que regem o mecanismo do Universo, os astros eram, para 
o vulgo, seres misteriosos aos quais a superstição atribuía influência moral e 
sentido revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler fizeram conhecer essas 
leis; quando o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço 
um olhar, que certa gente achou indiscreto, os planetas apareceram-nos como 
simples mundos, mundos semelhantes ao nosso, e todo o castelo do 
maravilhoso se desmoronou. 
 
       O mesmo acontece ao Espiritismo, relativamente à magia e à feitiçaria, 
que se apoiavam também sobre a manifestação dos Espíritos, como a 
Astrologia sobre o movimento dos astros; mas, na ignorância das leis que 
regem o mundo espiritual, incluíam, nessas relações, práticas e crenças 
ridículas, às quais o Espiritismo Moderno, fruto da experiência e da 
observação, faz justiça. Certamente, a distância que separa o Espiritismo da 
magia e da feitiçaria, é maior do que a existente entre a Astronomia e a 
Astrologia, a Química e a Alquimia; querer confundi-las é provar que não se 
sabe o a-bê-cê. 
 
       Só o facto da possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo 
espiritual, tem conseqüências incalculáveis da mais alta importância; é todo 
um mundo novo que se nos revela, e que tem tanto mais importância, quanto 
espera todos os homens sem excepção. 
 
       Este conhecimento não pode deixar de trazer, generalizando-se, 
modificação profunda nos costumes, carácter, hábitos e crenças que tão grande 
influência têm sobre as relações sociais. É uma revolução completa que se 
opera nas idéias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se 
circunscreve a um povo, nem a uma casta, mas atinge simultaneamente, pelo 
coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. É, pois, 
com razão que o Espiritismo é considerado a terceira das grandes revelações. 
Vejamos em que estas revelações diferem, e qual o laço que as liga entre si. 
 
       Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus 
Único, Soberano Senhor e Criador de todas as coisas; promulgou a lei do Sinai 
e lançou as bases da verdadeira fé; como homem, foi o legislador do povo 
pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, devia um dia espalhar-se por toda a 
Terra. 
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       O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que 
era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescontou a 
revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a das penas e 
recompensas que aguardam o homem depois da morte. 
 
       A parte mais importante da Revelação do Cristo, por ser a fonte primitiva, 
a pedra angular de toda a sua doutrina é o ponto de vista inteiramente novo 
sob o qual ele faz encarar a Divindade. Não é mais o Deus terrível, ciumento, 
vingativo, de Moisés; o Deus cruel e implacável, que rega a Terra com o 
sangue humano, que ordena a tortura e o extermínio dos povos, sem exceptuar 
as mulheres, as crianças e os velhos, que castiga aqueles que poupam as 
vitimas; o Deus que Jesus nos revela não é mais o Deus injusto, que pune um 
povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do 
inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais; mas um Deus clemente, 
soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao 
pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras; não é mais o 
Deus de um povo privilegiado, o Deus dos Exércitos, presidindo aos combates 
para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos; mas o Pai 
comum do Gênero Humano, que estende a Sua protecção por sobre todos os 
Seus filhos e os chama todos a Si; não é mais o Deus que recompensa e pune 
só pelos bens da Terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão 
dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim O que diz aos 
homens: “A vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no Reino Celeste; 
é lá que os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão 
humilhados.” Não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena 
retribuir olho por olho, dente por dente; mas o Deus de Misericórdia, que diz: 
“Perdoai as ofensas se quereis ser perdoados; fazei o bem em troca do mal; 
não façais aos outros o que não quereis que vos façam”. Não é mais o Deus 
mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, o modo 
como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula; 
mas o Deus que vê o pensamento e que não se honra com a fórmula. Enfim, 
não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. 
 
       Sendo Deus o centro de todas as crenças religiosas e o fim de todos os 
cultos, o carácter de todas as religiões é conforme à idéia que elas têm de 
Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel, julgam honrá-
Lo com actos de crueldade, com fogueiras e torturas; as que têm um Deus 
parcial e cioso, são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, 
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conforme o crêem mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias 
humanas. 
 
       Toda a Doutrina do Cristo é fundada no carácter que ele atribui à 
Divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bpm e 
misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade pelo próximo a 
condição indeclinável da salvação, dizendo: Amai a Deus sobre todas as 
coisas, e ao vosso próximo como a vós mesmos; nisto está toda a lei e os 
profetas; não existe outra. Sobre esta crença, assentou ele o princípio da 
igualdade dos homens perante Deus, e o da fraternidade universal. Mas era 
possível amar o Deus de Moisés? Não; só se podia temê-lo. 
 
       Esta revelação dos verdadeiros atributos da Divindade, de par com a da 
imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações 
mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida 
presente sob outro aspecto, e devia, por isso mesmo, reagir contra os costumes 
e relações sociais. É este incontestavelmente, por suas conseqüências, o ponto 
capital da Revelação do Cristo, cuja importância não se compreender 
suficientemente, e, é triste dize-lo, é também o ponto de que mais a 
Humanidade se tem afastado, que mais se desconheceu na interpretação dos 
seus ensinos. 
 
       Entretanto, o Cristo acrescenta: “Muitas coisas vos digo que ainda não 
compreendeis, e teria muitas outras a dizer, que não podereis compreender; 
eis porque vos falo por parábolas; mais tarde, porém, vos enviarei o 
Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vo-
las explicará todas.” (João, XIV: 16; Marcos, XVII). 
 
       Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é porque julgou 
conveniente deixar certas verdades na penumbra até que os homens 
chegassem ao estado de compreende-las. Como Ele o confessou, o seu ensino 
era incompleto, pois anunciara a vinda daquele que devia completá-lo; assim, 
pois, previra que as suas palavras não seriam bem interpretadas e que os 
homens se desviariam do seu ensino; em suma, que se desfaria o que Ele fez, 
uma vez que todas as coisas devem ser restabelecidas; ora, só se restabelece 
aquilo que foi desfeito.   
 
                                                                            ALLAN KARDEC 
 
(In: A GÉNESE – Capitulo I, “Caracter da Revelação Espírita”, nºs. 18 @ 26 – edição OPUS. 
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          RECEITA DE ANO NOVO 
 
 
                          Para você ganhar belíssimo Ano Novo 
                           Cor do arco-iris ou da cor da sua paz, 
                  Ano Novo sem comparação com o tempo já vivido 
                            (Mal vivido, talvez, ou sem sentido), 
                Para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, 
                                    Recomendado às carreiras, 
                           Mas novo nas sementinhas do vir-a-ser, 
                  Novo até no coração das coisas menos percebidas 
                                 (A começar pelo seu interior), 
                  Novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, 
                       Mas com ele se come, se passeia, se ama, 
                                   Se compreende, se trabalha, 
           Você não precisa beber champagne ou qualquer outra birita, 
                    Não precisa expedir nem receber mensagens 
                    (Planta recebe mensagens? Passa telegrama?). 
                        Não precisa fazer lista de boas intenções 
                                    Para arquivá-las na gaveta. 
                          Não precisa chorar de arrependimento 
                                 Pelas besteiras consumadas 
                                  Nem parvamente acreditar 
                               Que por decreto da esperança 
                          A partir de Janeiro as coisas mudem 
                           E seja tudo claridade, recompensa, 
                          Justiça entre os homens e as nações, 
                     Liberdade com cheiro e gosto de pão matinal , 
                                     Direitos respeitados, 
                       Começando pelo direito augusto de viver! 
                                Para ganhar um Ano Novo 
                         Que mereça este nome, você meu caro 
                      Tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo! 
                              Eu sei que não é fácil, mas tente, 
                                   Experimente, consciente. 
                            É dentro de você que o Ano Novo 
                              Cochila e espera desde sempre! 
 
                                                 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
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                     A LIÇÃO DO GÓLGOTA 
 
 
       Apesar de toda a dramaticidade de que se revestiu, o episódio da 
crucificação, no Gólgota, não deixou de apresentar um certo simbolismo para 
aqueles que seguiam o Cristo. 
 
       Naquele grave momento, o Mestre emitia ainda uma importante lição, 
embora sem articular uma palavra. 
 
       Ao deixar-se imolar na cruz, ensinava Ele que, no mundo, as mãos que 
em seu nome se estendessem aos mais necessitados, seriam, muitas vezes, 
trespassadas pelos cravos da ingratidão, fixadas no madeiro da ignorância. 
 
       E os lábios que expressassem palavras de consolação e luz, mais de uma 
vez seriam brindados com o fel da maledicência e da injustiça. 
 
       Ensinava o Cristo, naquele episódio, que o trabalho na seara cristã não 
significava convite ao ócio ou ao bem-estar gratuito. 
 
       Ensinava Ele que, para seguir suas pegadas em nome do amor, para que o 
amor fortalecesse o homem, inúmeras vezes seus discípulos teriam de 
enfrentar o ódio cristalizado na ignorância, até que os corações endurecidos 
pelo egoísmo se abrissem definitivamente para as claridades da vida espiritual. 
 
       Sigamos, pois, as pegadas do Mestre, sem a ilusão de obtermos, na Terra, 
vantagens de nenhuma espécie. 
 
       Nosso “salário”, será sempre pago pelo “banco” da nossa consciência, 
conforme o nosso merecimento. 
 
       Estejamos certos, porém, de que a sinceridade de nossos propósitos saberá 
conduzir-nos ao progresso de que necessitamos e à paz que, provavelmente, 
não encontraremos no mundo. 
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       Relembremos ainda as palavras do Mestre e, perseverando até ao fim, 
saibamos desenvolver o trabalho de Evangelização na Terra, para que a paz 
que almejamos para nós mesmos seja, em breve, patrimônio de todos. 
 
 
                                                                SERVÍLIO MARRONE 
 
(In: DIRECTRIZES ESPÍRITAS – Clayton Levy, editora Allan Kardec, de Campinas, S.P., para o 
Centro Espírita Allan Kardec). 

 
 
 
                                                         * 
 
 

                             DESENCARNAÇÃO  
 
 
 
       Aprendemos com  “O Livro dos Espíritos” e outras obras complementares 
que a alma, no instante da morte, volta a ser Espírito, regressando ao mundo 
espiritual de onde se ausentara enquanto encarnada; que, num ou no outro lado 
da vida, conserva sempre a sua individualidade; que “nada mais leva consigo 
deste mundo a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, 
lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez da vida.” – 
(Questões 149 e 150 a) e b) daquela obra. 
 
       Folheando diversos livros doutrinários, encontramos em “Evolução em 
dois Mundos”, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira, 
um tema sobre este assunto, que resolvemos transcrever, na certeza de que as 
palavras ditadas pelo Espírito André Luiz (embora algumas delas referindo 
termos técnicos e científicos a que não estamos habituados) com certeza nos 
irão esclarecer bem melhor sobre este assunto. Elas formam o capítulo XVII e 
foram psicografadas por Waldo Vieira. 
 
   “”” Podemos considerar a desencarnação da alma, em plena infância, como 
sendo uma punição das Leis Divinas, na maioria das vezes? 
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   “””Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição 
externa da Lei Divina, mas porque a própria Lei Divina funciona em todos 
nós, desde que todos existimos no hausto do Criador. 
 
   “””Frequentemente, através do suicídio, integralmente deliberado, ou do 
próprio desregramento, operamos em nossa alma calamitosos desequilíbrios, 
quais tempestades ocultas, que desencadeamos, por teimosia, no campo da 
natureza intima. 
 
   “””Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projetos fulminatórios, 
afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e 
multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruínam o próprio 
corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, com plena 
desaprovação da consciência, determinam processos degenerativos e 
desajustes nos centros essenciais do psicossoma, notadamente naqueles que 
governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização 
emotiva e o sistema hematopoético. 
 
   “””Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da 
alma entram em pavoroso colapso, sob traumatismo profundo, para o qual não 
há termo correlato na diagnose terrestre. 
 
   “””Indescritíveis flagelações, que vão da inconsciência descontínua à 
loucura completa, senhoreiam essas mentes torturadas, por tempo variável, 
conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades 
superiores a reinterná-las no plano carnal, quais enfermos graves, em celas 
físicas de breve duração, para que se reabilitem, gradativamente, com a justa 
cooperação dos Espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. 
 
   “””Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, 
causará comumente diátese hemorrágica, com perda considerável da 
protrombina do sangue, naqueles que renascem para tratamento de 
recuperação do corpo espiritual em distonia; o auto envenenamento 
ocasionará, nas mesmas condições, deploráveis desarmonias nas regiões 
psicossomáticas correspondentes à medula vermelha, conturbando o 
nascimento das hemácias, tanto em sua evolução intravascular, dentro dos 
sinusóides, como também na sua constituição extravascular, no retículo, 
gerando as distrofias congénitas do eritrônio com hemopatias diversas; os 
afogamentos e enforcamentos, em identidade de circunstâncias, impõem 
naqueles que os provocam os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal, 
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em que os chamados factores Rh, de modo geral, após a primeira gestação, 
permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, sintonizando-se 
com a posição mórbida da entidade reencarnante, a se externarem na 
eritroblastose fetal, em suas variadas expressões; e o voluntário esfacelamento 
do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações do sentimento e 
do raciocínio estabelecem no veículo espiritual múltiplas ocorrências de 
arritmia cerebral, a se revelarem nos doentes renacituros, através da eclampsia 
e da tetania dos lactantes, da hidrocefalia, da encefalite letárgica, das 
encefalopatias crônicas, da psicose epiléptica, da idiotia, do mongolismo e de 
várias morboses oriundas da insuficiência glandular. 
 
   “””Claro está que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas 
do suicídio associado ao homicídio, os quais, muita vez, se fazem seguidos, 
em reencarnação posterior do infeliz, por lamentáveis reacções, com a morte 
acidental ou violenta na infância, traduzindo estação inevitável no ciclo do 
resgate. 
 
   “””No que tange, porém, às moléstias mencionadas, surgem todas elas nos 
mais diferentes períodos, crestando a existência do veículo físico, via de regra, 
desde a vida ‘in útero’ até aos dezoito e vinte anos de experiência 
recomeçante, e, como vemos, são doenças secundárias, porquanto a etiologia 
que lhes é própria reside na estrutura complexa da própria alma. 
 
   “””Urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são 
conduzidos a outros enfermos espirituais – os homens e as mulheres que 
corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou 
pelos crimes reiterados do aborto provocado,  em existências do pretérito 
próximo, para que, servindo na condição de atendentes e guardiães de 
companheiros que também se conspurcaram perante a Eterna Justiça, se 
recuperem, a seu turno, regenerando a si mesmos pelo amoroso devotamento 
com que lutam e choram, no amparo aos filhinhos condenados à morte, ou 
atormentados desde o berço. 
 
   “””Segundo observamos, portanto, as existências interrompidas, no 
alvorecer do corpo denso, raramente constituem balizas terminais de prova 
indispensável na senda humana, porque, na maioria dos sucessos em que se 
evidenciam, representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo 
espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos e inconseqüências, 
compelindo-nos a reconhecer, com o Apóstolo Paulo (I Coríntios, VI:19-20), 
que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, é templo da Força 
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Divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, nos cabe a obrigação 
de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida, na exaltação constante a Deus. 
 
   “”” – Há casos de desencarnação, estando o Espírito desdobrado, por 
exemplo, nas zonas umbralinas e o corpo em estado comatoso? 
 
   “”” – Isso pode acontecer perfeitamente, do ponto de vista da exteriorização 
do pensamento, porque céu e inferno, exprimindo equilíbrio e perturbação, 
alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. 
 
   “”” – Os Espíritos encarnados que sofreram desequilíbrio mental de alta 
expressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação? 
 
   “”” – Isso nunca sucede, porquanto a perturbação dilatada exige a 
convalescença indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de 
evolução do enfermo em reajuste.””” 
 
                                                                               ANDRÉ LUIZ 
 
                                                                           
(In EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS, 11ª ed. FEB, psicografia de 18 de 
Junho de 1958, em Uberaba, Brasil. Médium, Waldo Vieira). 
 
     
 
                                                         * 
 
 

          ADMINISTRAÇÃO  
                              DA JUSTIÇA DIVINA 
 
         
       A Justiça de Deus vigora soberana e com toda a grandeza de reajuste na 
consciência de cada espírito. A justiça no tribunal da consciência teve seu 
começo na Terra, quando o espírito começou a usar da faculdade da razão e 
livre arbítrio na pré História da Humanidade. 
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       A Divina Providência passa a cobrar noções de dever e justiça do espírito 
primitivo, exercitando a responsabilidade individual. A severidade da Lei é 
sempre compatível com a aquisição do conhecimento, experiência e evolução 
espiritual em cada alma. 
 
       Com o passar incessante dos milênios, a Justiça do Pai Criador foi 
ampliando sua actuação na Humanidade, detalhando a análise das atenuantes e 
agravantes das acções, determinando provações e méritos. 
 
                         Organizações da Justiça Superior 
 
       Para funcionar a Divina Justiça, existem organizações primorosas em 
todas as regiões superiores da Espiritualidade. A Augusta Justiça é formada 
por espíritos que já se engrandeceram pela aquisição dos tesouros de Amor e 
Sabedoria estampados na consciência sublimada e coração purificado. 
 
       A Jurisprudência Celeste é formada por espíritos com especialização e 
competência para servir a Deus e auxiliar os espíritos da Terra na sua 
trajectória evolutiva. Ela age sem cessar, através dos tribunais com entidades 
preparadas, sediada nas diversas faixas da Espiritualidade.  
 
       O Espírito André Luiz, em “Acção e Reacção”, disserta a respeito de 
‘departamentos’ para legislarem com profundo amor todas as acções dos 
homens: “A Administração Divina, por isso mesmo, dispõe de sábios 
departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a Vida 
Cósmica, tudo pautado sob a magnanimidade do mais amplo amor e da mais 
criteriosa justiça”. (André Luiz: Acção e Reacção, F. C. Xavier, cap. VII – 
Conversação Preciosa, pág. 83, FEB). 
 
       Por intermédio dos tribunais de Justiça Universal, Deus ama muito mais 
suas criaturas ainda ignorantes, imperfeitas e rebeldes. A jurisprudência 
Celeste trabalha sem cansaço, dando cobertura a todos os processos de 
reencarnação com socorro e amparo, preparação e orientação, atendendo às 
necessidades particulares de cada espírito. 
 
                      Os Ministérios dos Espíritos Angélicos 
 
       Os espíritos mais aperfeiçoados ajudam a Deus, trabalhando pela 
manutenção do equilíbrio universal, aplicando a mais criteriosa justiça.  
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       Das faixas espirituais superiores mais próximas à crosta terrestre até às 
faixas bem mais elevadas ligadas à esfera do Cristo – Governadoria Espiritual 
do Planeta, operam com integral dedicação pela causa do amor à Humanidade, 
que é a própria causa de Deus. Observam com extremo carinho e amor 
profundo as necessidades cármicas, os débitos e méritos dos povos e raças, 
continentes e países, determinando os destinos de cada colectividade humana, 
quanto às funções específicas no concerto das nações, os méritos dos 
agrupamentos humanos, as faltas de certas comunidades, as e4xpiações 
colectivas ou as missões para o progresso dos povos. Actuam com abnegação 
alavancando o progresso material e intelectual, científico e político, religioso e 
moral da Humanidade. A Justiça de Deus é apoio educacional a todos os seus 
filhos. 
 
       A equipa dos espíritos celestes, em cada planeta, age em uníssono com a 
Governadoria deste mundo, analisando e despachando sobre todos os 
processos individuais ou colectivos. 
 
       O autor espiritual André Luiz narra com clareza quanto às incumbências 
superiores dos espíritos elevados: “Nas sublimadas regiões celestes de cada 
orbe entregue à inteligência e à razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos 
de Deus, fulguram os gênios angélicos, encarregados do rendimento e da 
beleza, do aprimoramento e da ascensão da Obra Excelsa, com ministérios 
apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e 
recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados, 
que os mereçam, em função dos serviços referentes ao Bem Eterno ...”. 
(André Luiz, Acção e Reacção, cap. VII, pág. 83). Nenhuma acção dos 
indivíduos fica isenta das observações sensatas desses seres superiores.  
 
       Após estudos e análises pormenorizadas, expedem os Júris da Vida Mais 
Alta: ‘empréstimos’ de tempo e concessões a todo espírito que realmente fez 
por onde recebe-lo; ‘moratórias’  alongando o tempo de vida física e 
distanciando o momento das expiações dolorosas a quem se destacou pelos 
serviços de amor; ‘créditos especiais’ a determinados espíritos que 
apresentam óptimos valores em seus trabalhos; ‘recursos extraordinários’ 
aos que apresentam excelentes obras a benefício do próximo, destacando a 
optimização de seus serviços de amor na experiência física.  
 
       As bonificações por parte dos tribunais superiores da Espiritualidade são 
bem aquele ensinamento do Evangelho: ‘Ajuda-te, que o Céu te ajudará’ e do 
apóstolo Pedro, em sua primeira epístola: ‘Mas, sobretudo, tende ardente 
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amor uns para com os outros; porque o amor cobrirá a multidão de pecados’. 
(I Pe., 4.8). Os Ministros da Justiça Suprema impulsionaram as energias 
inteligentes da Humanidade para a evolução permanente, mesmo que haja 
predominância na esfera humana das forças antagônicas de rebeldia, 
ingratidão e insensatez. O comando sábio e amoroso da equipa de Jesus, 
trabalha em profundo silêncio pelo progresso intelectual, melhoria moral e 
felicidade da humanidade inteira. 
 
                     Os Requisitos dos Juízes Espirituais 
 
       Para melhor entender a missão dos fóruns espirituais, atentemos nos 
esclarecimentos contidos na obra “Evolução em dois Mundos”, autoria do 
Espírito André Luiz, quando descreve os requisitos para formação do corpo 
dos iluminados juizes da Espiritualidade: ‘A organização do júri, em 
numerosos casos, é aqui observada necessariamente, porém, constituída de 
espíritos integrados no conhecimento do Direito, com dilatadas noções de 
culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a 
fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa 
harmonia, perante a Divina Providência, consubstanciada no amor que 
ilumina e na sabedoria que sustenta’. (André Luiz, Evolução em dois 
Mundos, F. C. Xavier, 2ª Parte, cap. VII, ‘Justiça na Espiritualidade’, pág. 
181, FEB). 
 
       Os Espíritos Superiores aplicam a Justiça Imparcial, sob os auspícios da 
Lei de Amor e Misericórdia, tão indispensável ao prosseguimento da grande 
Lei de Evolução para todos os espíritos, sem desprestigiar nenhum, por mais 
criminoso e rebelde. A vitória de Deus é o seu amor incondicional a todos os 
seus filhos. Os Espíritos de Luz  Eterna obedecem a este amor como norma 
absoluta. 
 
       A Humanidade alienada e infeliz exige imensos esforços de abnegação e 
sacrifício por parte dos espíritos santificados. É como se estivessem cuidando 
de grande hospital psiquiátrico. Imensos e complexos trabalhos acontecem na 
Espiritualidade para a promoção das reencarnações, com estudos 
pormenorizados da ficha cadastral de cada espírito. É serviço complicado e 
demorado, pois precisa esperar a hora certa de cada espírito, exigindo certos 
detalhes e acontecimentos.  
 
       Estes departamentos possuem complexas divisões para analisar, julgar e 
fazer cumprirem-se os Estatutos das Leis de Deus, trabalhando os 
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diversificados graus de inteligência, moralidade e evolução dos espíritos 
encarnados e desencarnados. Funcionam com magnanimidade e equilíbrio, 
misericórdia e imparcialidade, na cobrança de vida, de acordo com a 
gravidade das faltas individuais ou colectivas. Sem esses nobres 
departamentos, seria impossível promover o planejamento das reencarnações, 
promovendo-se a reeducação e aperfeiçoamento moral de todos os espíritos. 
 
        O Fórum do Educantário de Sexologia ‘Almas Irmãs’ 
 
       Na excepcional obra psicografada pelo médium Chico Xavier “Sexo e 
Destino” (2ª parte – cap. X, pág. 278 – 287, FEB), o autor André Luiz traz 
notícias a respeito do ‘Instituto de Educação Sexual Almas Irmás’, que 
alberga cerca de seis mil alunos em cada ano escolar, na cidade astral ‘Nosso 
Lar’. Possui edifício primoroso chamado ‘Casa da Providência’, onde 
funciona pequeno foro, onde se exercita a Justiça Superior, atendendo 
exclusivamente às necessidades evolutivas dos alunos ligados àquela 
instituição. 
 
       Na ‘Casa da Providência’ organizam-se processos de auxílio e corrigenda, 
relacionados com os companheiros destinados à reencarnação. São equipas de 
espíritos muito bem preparados no conhecimento profundo das culpas do amor 
sexual desorientado. Julgam com larga visão moral e espiritual, com total 
isenção de ânimo e imparcialidade, consubstanciando indulgência e 
compaixão no estudo dos processos. Alguns, por apresentarem implicações 
graves, de difícil resolução, o tribunal envia a instâncias superiores, onde são 
atendidos e respondidos com rapidez, a fim de dar encaminhamento aos 
processos reencarnatórios dos alunos do ‘Almas Irmãs’. 
 
                                                                              WALTER BARCELOS 
 
(Fonte: FLAMA ESPÍRITA, nº. 2731). 
 
 
 
                                                         * 
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                               ANTAGONISTAS 
 
       Ninguém passa pelo mundo sem enfrentar antagonismos. 
 
       Entretanto, procura, quanto possível, não enxergar em teus antagonistas 
adversários deliberados da tua paz. 
 
       Esforça-te, e os interpretarás como instrumentos do mais alto em favor do 
teu progresso interior. 
 
       Aquele que não enxerga o mundo pelos teus pontos de vista, constitui um 
impulso para que aprendas a aceitar os outros tal como são. 
 
       Aquele que te fere a alma sensível com palavras ásperas é agente da vida, 
te ensinando a tolerar. 
 
       Aquele que te atrapalha na conquista dos ideais mais elevados é 
companheiro de jornada te chamando a perseverar. 
 
       Pensa um pouco e constatarás que, os teus antagonistas, sem o desejar, 
representam importante factor de elevação em teu caminho, auxiliando-te no 
desenvolvimento de virtudes e resistências morais. 
       Diante deles, vale-te do diálogo equilibrado e, se não te derem ouvidos, 
envolve-os no clima da prece sincera porque o facto de eles se posicionarem 
perante ti como opositores não significa que terás, por tua vez, de te 
transformares em adversário ferrenho, cultivando mágoa e irritação. 
 
       Teus antagonistas são, também, teus irmãos, e quem já pauta a própria 
vida pelo clima da fraternidade irrestrita, sabe esquecer o mal e seguir em 
frente, abençoando e amando sempre. 
 
                                                                                 SHEILLA 
 
 
(In: CONVITES DE SHEILLA, editora Allan Kardec; psicografia do médium Clayton Levy). 
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  PRIMEIRAS LIÇÕES DE 
                     MORAL DA INFÂNCIA 
 
       De todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil 
de extirpar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais alimentada pelos 
mesmos hábitos da educação. Tem-se a impressão que, desde o berço, a gente 
se esforça para excitar certas paixões que, mais tarde, se tornam uma segunda 
natureza, e nos admiramos dos vícios da sociedade quando as crianças os 
sugam com o leite.  
 
       Eis um exemplo que, como cada um pode julgar, pertence mais à regra do 
que à excepção. 
 
       Numa família de nosso conhecimento há uma menina de quatro a inço 
anos, de rara inteligência, mas que tem os pequenos defeitos das crianças 
mimadas, ou seja, é um pouco caprichosa, chorona, teimosa, e nem sempre 
agradece quando lhe dão alguma coisa, o que os pais levam a peito corrigir, 
porque, fora desses pequenos defeitos, segundo eles, ela tem um coração de 
ouro, expressão consagrada. Vejamos como eles agem para lhe tirar essas 
pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. 
 
       Certo dia, trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: 
“Tu o comerás, se fores ajuizada”. Primeira lição de gulodice. Quantas vezes, 
à mesa, não acontece dizerem a uma criança que não comerá tal guloseima se 
chorar. Dizem: “Faze isto, ou faze aquilo, e terás creme”, ou qualquer outra 
coisa que lhe apeteça; e a criança é constrangida, não pela razão, mas tendo 
em vista a satisfação de um desejo sensual que incentivam. É ainda muito pior 
quando lhe dizem, o que não é menos freqüente, que darão a sua parte a uma 
outra. Aqui, já não é só a gulodice que está em jogo, é a inveja. A criança fará 
o que lhe pedem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Querem dar-
lhe uma lição de generosidade? Então, dizem: “Dá esta fruta ou este 
brinquedo a alguém”. Se ela recusa, não deixam de acrescentar, para nela 
estimularem um bom sentimento: “Eu te darei um outro.” Assim, a criança só 
se decide a ser generosa quando está certa de nada perder. 
 



 19 

       Um dia testemunhamos um facto bem característico neste gênero. Era 
uma criança de cerca de dois anos e meio, a quem tinham feito semelhante 
ameaça, acrescentando: “Nós daremos ao irmãozinho e tu não comerás.” E, 
para tornar a lição mais sensível, puseram a porção no prato deste; mas o 
irmãozinho, levando a coisa a sério, comeu a porção. À vista disto, o outro 
ficou vermelho e não era preciso ser pai ou mãe para ver o lampejo de cólera e 
de ódio que brotou de seus olhos. A semente estava lançada: poderia produzir 
bom grão? 
 
       Voltemos à menina da qual falamos. 
 
       Como não levou em consideração a ameaça, sabendo por experiência que 
raramente a executavam, desta vez os pais foram mais firmes, pois 
compreenderam a necessidade de dominar esse pequeno carácter e não 
esperarem que a idade lhe tivesse feito adquirir um mau hábito. Diziam que é 
preciso formar as crianças desde cedo, máxima muito sábia e, para a pôr em 
prática, eis o que fizeram: “Eu te prometo”, disse a mãe, “que se não 
obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira criança pobre que 
passar.” 
 
       Dito e feito. Desta vez não cederam e deram-lhe uma boa lição.  
 
       Assim, no dia seguinte de manhã, tendo sido avistada uma pequena 
mendiga na rua, fizeram-na entrar, obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela 
mesma lhe dar o seu bolo. Acerca disto, elogiaram a sua docilidade. 
 
       Moralidade: a filha disse: “Se eu soubesse disto teria tido pressa em 
comer o bolo ontem.” E todos aplaudiram esta resposta espirituosa. 
 
       Com efeito, a criança tinha recebido uma lição, mas lição de puro 
egoísmo, da qual não deixará de aproveitar outra vez, pois agora sabe o que 
custa a generosidade forçada.  
 
       Resta saber que frutos dará mais tarde esta semente, quando, com mais 
idade, a criança fizer aplicação dessa moral em coisas mais sérias que um 
bolo. Sabem-se todos os pensamentos que este único facto pode ter feito 
germinar nessa cabecinha? Depois disto, como querem que uma criança não 
seja egoísta quando, em vez de nela se despertar o prazer de dar e de se lhe 
representar a felicidade de quem recebe, lhe impõem um sacrifício como 
punição? Não é inspirar aversão ao acto de dar e àqueles que têm necessidade? 
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       Um outro hábito, igualmente freqüente, é o de se castigar a criança  
mandando-a comer na cozinha com os empregados domésticos. A punição 
está menos na exclusão da mesma do que na humilhação de ir para a mesa 
com os criados.  
 
       Assim se acha inoculado, desde a mais tenra idade, o vírus do egoísmo, 
do orgulho, do desprezo aos inferiores, das paixões, numa palavra, que são, e 
com razão, consideradas como as chagas da Humanidade. 
 
       É preciso ser dotado de uma natureza excepcionalmente boa para resistir a 
tais influências, produzidas na idade mais impressionável e onde não podem 
encontrar o contra peso da vontade nem da experiência.  
   
       Assim, por pouco que aí se ache o germe das más paixões, o que é o caso 
mais comum, considerando-se a natureza da maioria dos Espíritos que se 
encontram na Terra, ele não pode senão desenvolver-se sob tais influências 
quando, ao contrário, seria preciso espreitar-lhe os mesmos traços para os 
abafar. 
 
       Sem dúvida, a falta é dos pais; mas, é bom dizer-se, muitas vezes estes 
pecam mais por ignorância do que por má vontade. Em muitos há, 
incontestavelmente, uma censurável despreocupação, mas em outros a 
intenção é boa, é o remédio que nada vale ou que é mal aplicado. Sendo os 
primeiros médicos da alma de seus filhos, deveriam ser instruídos não só dos 
seus deveres, mas dos meios de os cumprir.  
 
       Não basta ao médico saber que deve procurar curar: é preciso que saiba 
como proceder.  
 
       Ora, para os pais, onde os meios de instruir-se nesta parte tão importante 
de sua tarefa?  
 
       Hoje dá-se muita instrução à mulher, submetem-na a exames rigorosos, 
mas jamais exigiram de uma mãe que ela soubesse como agir para formar a 
moral de seu filho. Ensinam-lhe receitas caseiras mas não a iniciam nos mil e 
um segredos de governar os jovens corações. Assim, os pais são abandonados 
sem guia, à sua iniciativa, razão porque tantas vezes enveredam por falsa rota; 
também recolhem, nas imperfeições dos filhos já crescidos, o fruto amargo de 
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sua inexperiência ou de uma ternura mal entendida, e a sociedade inteira lhes 
recebe o contragolpe. 
 
       Considerando-se que o egoísmo e o orgulho são a fonte da maioria das 
misérias humanas, enquanto reinarem na Terra não se pode esperar nem a paz, 
nem a caridade, nem a fraternidade. É preciso, pois, atacá-los no estado de 
embrião, sem esperar que fiquem vivazes. 
 
       Pode o Espiritismo remediar este mal? Sem nenhuma dúvida; e não 
cavilamos em dizer que é o único bastante poderoso para o fazer cessar, a 
saber: por um novo ponto de vista sob o qual faz encarar a missão e a 
responsabilidade dos pais; fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, 
boas ou más; mostrando a acção que se pode exercer sobre os espíritos 
encarnados e desencarnados; dando a fé inabalável que sanciona os deveres; 
enfim, moralizando os próprios pais. 
 
       Ele já prova sua eficácia pela maneira mais racional pela qual são 
educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Os novos 
horizontes que abre o Espiritismo, fazem ver as coisas de modo bem diverso; 
sendo o seu objectivo o progresso moral da Humanidade, forçosamente deverá 
projectar luz sobre a grave questão da educação moral, fonte primeira da 
moralização das massas.  
 
       Um dia, compreenderão que este ramo da educação tem seus princípios, 
suas regras, como a educação intelectual, numa palavra, que é uma verdadeira 
ciência; talvez, um dia, também haverão de impor a toda mãe de família a 
obrigação de possuir esses conhecimentos, como impõem ao advogado a de 
conhecer o Direito. 
 
(In: Revista Espírita mensal ‘INFORMAÇÃO’,  Setembro de 2007: Fonte, Revista Espírita Allan 
Kardec). 
 
 

        
 
 
                                                         * 
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          COMPANHEIROS DO CAMINHO 
 
 
       Por vezes, é-nos difícil escolhermos um titulo para as nossas palavras 
porque começamos a escrever sem saber bem ainda o que vamos dizer: apenas 
temos uma idéia, ainda que bastante vaga, do que queremos abordar, como no 
caso de agora. 
 
       Seguimos a Doutrina dos Espíritos há já algumas dezenas de anos: 
infelizmente não somos daqueles que, desde o início da sua existência carnal, 
viveram num lar espírita ou freqüentaram um Centro ou Grupo idôneo, 
dedicado à Doutrina dos Espíritos. Não. Crescemos como católica praticante, 
estudamos num colégio de doroteias, e quando começamos a enfrentar a vida, 
fora das paredes do lar paterno, começamos a verificar como tudo ou quase 
tudo era diferente do que tínhamos ouvido e estudado; a nossa fé, sem uma 
base forte que a cimentasse, dentro da religião freqüentada até então, estiolou 
por longo tempo.  
 
       Conversas aqui e ali, livros lidos (devorados) às escondidas, por serem de 
leitura proibida, foram-nos despertando para uma realidade escondida até 
então e quando o sofrimento, que atinge uns e outros normalmente – salvo 
raras excepções – batendo à porta de todos, chegou às portas do nosso 
coração, procuramos começar a analisar melhor o conteúdo das leituras 
proibidas que tínhamos conseguido realizar, descobrindo nas palavras dos seus 
autores uma verdade que acabaria, finalmente, por nos levar à verdade da 
Doutrina do Consolador. 
 
       Conforme mais e mais fomos lendo e estudando, mais nos fomos 
entregando à Doutrina dos Espíritos: nela fomos encontrando o conforto que 
mais nenhuma nos dera até então; nela fomos fazendo amizades com aqueles 
que, pensando e sentindo da mesma maneira que nós, se debruçavam 
connosco sobre as leituras que mais e mais iam abrindo o nosso espírito, o 
nosso coração e o nosso intelecto para a verdade de estarmos, finalmente, 
seguindo o caminho certo; nela fomos despertando e cimentando a nossa fé 
para o divino – que tudo à nossa volta nos grita que é, porquanto não existe 
nenhum gênio, por mais criativo que seja, capaz de fazer tudo aquilo que só 
pode ser atribuído a Deus! 
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       O esclarecimento, o conhecimento e a fé racional que a Doutrina dos 
Espíritos incentiva em nós, amainou primeiro e terminou, depois, com a 
revolta que há longos anos nos acompanhava, porque também fôramos dos 
que pensamos que Deus era pai para uns e padrasto para outros; 
compreendendo a razão de ser de tudo o que nos acontecia, firmamo-nos 
sempre mais e mais numa fé que – pensamos – nada nem ninguém poderá 
jamais matar.  
 
       Procuramos, e fazemo-lo ainda, transmitir a uns e a outros esse 
sentimento maravilhoso que nos acompanha desde há largos anos; procuramos 
estender as nossas mãos e abrir o nosso coração para os nossos outros 
companheiros do caminho: os físicos, que os outros, os que nos amarfanharam 
o coração durante grande parte desta nossa existência, foram os sentimentos 
invisíveis e as dores provocadas por um ‘colheita’ obrigatória, erroneamente 
semeada anteriormente, num tempo em que, com certeza, fomos bem 
diferentes do que somos hoje... E tem sido nesta procura de partilhar 
conhecimentos que encontramos aqueles irmãos que apenas se sentem 
‘espíritas’ durante o tempo em que falam connosco ou aquele outro em que 
freqüentam a nossa Casa. 
 
       Reforma íntima, Lei de Causa e Efeito, Livre Arbítrio e suas 
conseqüências, para esses outros irmãos, são apenas palavras que escutam – 
que podem até transmitir a terceiros, mas não os incentivam a nada! “Se Deus 
nos criou imortais, para quê renunciar desde já à felicidade existente, que pode 
ser a mais errada, mas é aquela que nos serve? Temos tempo e muitas mais 
encarnações para nos modificar: agora, queremos viver a vida!” 
 
       Somos muito imperfeita ainda, na prática da caridade, tanto com a da 
fraternidade, mas preocupa-nos imensamente estes companheiros que assim 
pensam: a imortalidade não é para o corpo físico e mais breve, talvez, do que 
pensam, chegará o dia em que serão chamados, no regresso à pátria que é a de 
todos nós; sabemos, por o termos escutados de uns e outros, espíritos em 
sofrimentos por vezes lancinantes, que os Mentores da nossa Casa trazem até 
nós nos dias de reunião mediúnica, o quanto se pode sofrer no mundo dos 
espíritos... e só sabemos do sofrimento menor! Mas sabemos, igualmente, das 
condições de alguns desses espíritos, que se afirmaram espíritas “apenas nas 
horas vagas”, digamos assim, e do sofrimento que vivem, desencarnados, 
como conseqüência das atitudes errôneas praticadas quando encarnados. 
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       Que Deus dá a cada um mediante o seu conhecimento, é uma das 
verdades que Jesus nos transmitiu há pouco mais de 2000 anos e o facto de  
não porem em prática o conhecimento que até eles chegou, não os iliba dos 
erros cometidos; agiram como agiram dentro de um conhecimento adquirido: 
só têm, pois, que assumirem a sua responsabilidade. 
 
       Estamos já em 2008 e vamos sempre dizendo, uns para os outros, que o 
tempo passa a correr. Por vezes, pensamos que ele não corre, nós é que vamos 
atrazando o aproveitamento que dele podemos fazer, como se pensássemos 
que ele não acaba mais e que somos seus donos! O problema é que, quando 
menos esperarmos, recebemos ‘aquela chamada’ à qual ninguém consegue 
fugir, porque ninguém engana a morte: e, depois, como vai ser? Quem é que 
está preparado para responder conscientemente à chamada? Quem é que vai 
responder que não sabia... que tinha deixado para amanhã... que não pensava 
que o amanhã fosse já... que... que... que... 
 
       Então, companheiros do caminho, que estas palavras simples possam, 
realmente, tocar os vossos corações e despertar-vos para aquela verdade que é 
a de todos nós: a vida que possuímos foi-nos dada por Deus, por empréstimo, 
e cada um de nós vai ter que responder pelo mau uso que dela fizermos não, 
respondendo num tribunal qualquer mas mediante o enfrentar das 
conseqüências dos nossos actos, aceitando, como inevitável o sofrimento que 
nos tivermos criado para o viver do imediato ou num futuro mais ou menos 
distante! 
 
       Porque não aprendermos a amarmo-nos melhor?! 
 
                                                                                   
                                                                       MANUELA VASCONCELOS    
 
        
 
 
                                                         * 


