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                          EDITORIAL 
 
      “Os tempos estão chegados” – e estas palavras do Divino 
Amigo acodem-nos à mente quase que diariamente, 
principalmente quando observamos o comportamento de uns e 
outros face ao conhecimento e às próprias criticas que, por vezes – 
bastas vezes – fazem, referindo-se a terceiros… e acodem-nos 
agora, uma vez mais, a partir do momento que, determinados 
irmãos, tomaram conhecimento da breve vinda do orador médium 
espírita brasileiro, Divaldo Pereira Franco, que alguns de nós já 
escutamos desde a década de 70. 
 
      E então, ao tomarem conhecimento da sua vinda, repetida, 
comentam para uns e para outros: - “Eu posso perder tudo, mas 
não perco as palestras deste irmão. São tão elucidativas, ensinam 
tanto!”  
 
      Pois é: são elucidativas, ensinam tanto… mas quantos – de 
todos aqueles que as escutam – quantos põem em prática os 
ensinamentos que ele transmite para todos os que o ouvem? 
 
      Hoje nem sequer consegui tentar – dizem uns -; amanhã, 
talvez, que a vida é um corropio e não dá tempo para melhorar 
nada – esclarecem outros -; e ainda aqueles outros, os terceiros, 
acrescentam: quando me reformar, então pensarei no assunto e 
farei tudo o que tenho escutado! 
 
      E estas justificativas de uns e de outros levam-nos a pensar 
sempre, naquele conto do Irmão X, sobre aquele outro que deixava 
sempre para “amanhã” o que deveria ter feito “hoje” e, quando 
teve nesse mais uma vez, ele fala para o seu Guia da falta de 
tempo que dia mas que, amanhã, sem falta nenhuma, vai começar, 
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o Guia responde-lhe que “O teu Amanhã já passou; tu já estás de 
novo no mundo dos Espíritos…” 
 
      A reforma íntima, como todos os conselhos úteis que nos 
sejam transmitidos por uns e outros, não podem ser deixados para 
um ‘amanhã’ que a nossa própria incúria não deixe que chegue: 
têm de ser experimentados e usados no imediato, tal como aqueles 
medicamentos que os médicos nos receitam, quando os 
necessitamos, e devem começar a ser tomados em jejum! Ouvir-se 
o Divaldo, ou qualquer outro orador que se esforce por nos 
transmitir temas e conceitos que enriqueçam o nosso Espírito é 
verdade que vale a pena – mas valerá muito mais se, de imediato, 
procurarmos seguir os conselhos das palavras escutadas. 
 
      Enquanto não nos compenetrarmos de que “começamos a 
desencarnar a partir do momento que reencarnámos e que a nossa 
vida está em Deus e não nas nossas mãos”, a muitos de nós, com 
certeza, acontecerá como àquela personagem que o Irmão X 
refere, para quem o ‘Amanhã’ chegou quando ele pensava ter 
ainda todas as oportunidades para fazer… o que muito bem 
entendesse! 
 
      Então, este mês (Abril), em que mais uma vez o orador amigo, 
Divaldo Pereira Franco vai estar em Portugal, que todos aqueles 
que se preparam para o escutar e fazer caravana, acompanhando-o 
nas viagens dele de uma localidade para outra, que todos aqueles 
coloquem no seu calendário a urgência da sua modificação 
interior, da sua reforma intima, porque … os tempos não 
chegaram!, eles já estão aqui e nós – todos nós – estamos a vive-
los.  
 
                                                               A DIRECÇÃO  
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           PALAVRAS DE KARDEC                                                                                                                              
 
                (Carácter da Revelação Espírita) 
                                         (Continuação) 
 
      O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como 
este partiu das de Moisés, é consequência directa desta doutrina. À 
ideia vaga da vida futura, acrescenta ele a revelação da existência 
do mundo invisível, que nos rodeia e que povoa o espaço; com 
isso aviva a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência , uma 
realidade no pensamento. Define os laços que unem o Espírito ao 
corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do 
nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde 
vem, para onde vai, porque está na Terra, porque sofre 
temporariamente. Vê em toda a parte a justiça de Deus. Sabe que 
progride incessantemente através de uma série de existências 
sucessivas, até atingir o grau de perfeição que há de aproximá-lo 
de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de 
partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão para progredir 
, em virtude do seu livre arbítrio; que todas são da mesma 
essência. E que não há entre elas diferença senão quanto ao 
progresso realizado; que todas têm o mesmo destino e atingirão o 
mesmo fim, mais cedo ou mais tarde, segundo o seu trabalho e boa 
vontade.  
 
      Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas 
umas do que outras; que Deus não cria nenhuma privilegiada e 
dispensada do trabalho imposto às outras para progredir; que não 
há seres perpetuamente votados ao mal e ao sofrimento; que os 
chamados demónios são Espíritos ainda atrasados e imperfeitos, 
que praticam o mal no espaço como quando na Terra, mas que se 
adiantarão e aperfeiçoarão; que os anjos, ou Espíritos Puros, não 
são seres aparte na criação, mas Espíritos que atingiram o fim, 
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depois de terem seguido a fieira do progresso; que, por essa forma, 
não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres 
inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de 
unidade regente do Universo e que todos os seres gravitam para 
um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos 
à custa de outros, visto serem todos filhos das suas próprias obras.  
 
      Pelas relações que o homem hoje pode estabelecer com 
aqueles que deixaram a Terra, possui não só a prova material da 
existência e da individualidade da alma, mas também compreende 
a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo, e os 
deste mundo aos outros planetas. Conhece a situação deles no 
mundo espiritual, acompanha-o em suas migrações, observa as 
suas alegrias e penas; sabe a razão porque são felizes ou infelizes e 
a sorte que para si mesmo está reservada, segundo o bem ou o mal 
que fez. Essas relações o iniciam na vida futura, que ele pode 
observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias; o 
futuro não lhe é mais uma vaga esperança, mas sim, um fato 
positivo, de certeza matemática. Então, a morte nada encerra de 
aterrador, por lhe ser a libertação, a porta da verdadeira vida. 
 
      Pelo estudo da situação dos Espíritos, o homem sabe que a 
felicidade e a desdita, na vida espiritual, são inerentes ao grau de 
perfeição ou de imperfeição; que cada qual sofre as consequências 
diretas e naturais de suas faltas, ou, por outra, que é punido por 
onde pecou; que essas consequências duram tanto quanto a causa 
que as produziu; que, por essa forma, o culpado sofreria se 
persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o 
arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um 
aperfeiçoar-se, todos podem prolongar ou abreviar os seus 
sofrimentos, como o doente sofre, devido aos seus excessos, 
enquanto não põe termo a eles. 
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      Se a razão repele, como incompatível com a bondade de Deus, 
a ideia das penas irremissíveis, perpetuas e absolutas, muitas vezes 
infligidas por uma só falta (suplícios do Inferno, que não podem 
ser minorados pelo arrependimento mais ardente e mais sincero), 
ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva 
tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependido e estende 
incessantemente a mão ao náufrago, em vez de lançá-lo ao abismo. 
 
                                                            ALLAN KARDEC 
 
(In . A GÉNESE, capítulo 1º, nºs. 30 a 33, incl., edição brasileira OPUS).  
 
 

                                               * 
            A PAZ LEGÍTIMA  
 
                                                      “Paz não é indolência do corpo. 
                                                               É saúde e alegria do Espírito.” -  
                                                                                                  Emmanuel 
 
      Imediatista por excelência, a criatura humana perde-se na 
obtusidade mental em que se afervora. Assim, seus desejos 
prendem-se ao palpável, ao que produz resultado – a seu ver – 
incontinente e positivo… 
 
      Torna-se a criatura prisioneira de si mesma, resumindo-se a 
felicidade para ela, no atendimento completo de suas ambições e 
vontades. Como não vê atendidas as vontades chãs, infelicita-se. 
Daí a grande mole de infelizes-infelicitadores, frustrados e 
tristes… 
 
       Enquanto buscamos a paz à nossa maneira, Deus movimenta 
mil e uma providências para que a consigamos de modo legítimo. 
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Mas, nossa insensibilidade não nos permite identificar as divinas 
modificações a nosso favor. 
 
       Mesmo quando a Providência atende ao desejo da criatura, 
esta o malbarata, porque, geralmente, a ambição é um poço sem 
fundo jamais preenchido. 
 
       Afirmam uns: “Só terei paz se não tiver nenhum problema de 
ordem financeira.” Tão logo a criatura se sinta beneficiada pela 
fortuna, tortura-se em inúmeras questões por não saber lidar com 
as largas possibilidades financeiras. 
 
       O coração que marcha em soledade anela por companhia e 
quando o consegue, envisca-se em beligerâncias no ninho 
doméstico, provocadas pela falta de adaptação ao matrimónio. 
 
       Diz Simão Pedro: (I Pe., 3:11) 
 
       “Busque a paz e siga-a.” 
 
       Mister envidar esforços para obter a paz; mas, ao consegui-la 
é preciso ter sabedoria para preservá-la a fim de que não sejam 
malbaratadas as possibilidades que o Céu nos confia. 
 
       É importante saber que a paz legítima é o corolário do 
equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor. 
 
       Quando na Oração Dominical dizemos “Seja feita a Tua 
Vontade”, pressupõe-se que acataremos as decisões do Mais Alto. 
Não pode existir defasagem entre os ditames dos Planos 
Superiores e o que anelamos. 
 
       Aí é que está o X da questão. 
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       Emmanuel aconselha (1): 
 
       “Recebido o trabalho que a confiança Celeste nos permite 
efectuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor 
de nossa elevação e aprimoramento. 
 
       “A formula de integração da nossa Alma com Jesus é 
invariável: “Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-
Me” . 
 
       “Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos 
ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés da paz, teremos 
sempre renovada a guerra, dentro do coração.” 
 
       Saibamos estabelecer a diferença entre a paz de Jesus e a paz 
do mundo, porque uma não tem nada a ver com a outra. E, se não 
a temos ainda é porque buscamos a paz do mundo e não a de 
Jesus. Ele foi muito claro ao enunciar: (Jo., 14:27): 
 
       “Eu vos dou a minha paz, mas não vo la dou como o mundo 
a dá.”   
 
                                                                ROGÉRIO COELHO 
                                                              (Mauriaé – MG – Brasil) 
 
(1): Emmanuel/Xavier, F.C., in ‘Fonte Viva’ – Capítulo 79. 
 
 
 
 
                            
 
 
 

                                 * 
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                  SERENIDADE 
 
 
 
 
                    Mostras gesto revolto, olhar assustadiço, 
                    Trazes velha aflição que a tudo atinge e invade, 
                    Caminhas torturando o mundo em desserviço, 
                    Gerando agitação, desânimo, ansiedade… 
 
                    Dissipas vida, carne e tempo em reboliço. 
                    Asserena-te, espera!... Assim qual és, quem há-de 
                    Aconselhar-te, irmão, a que te deixes disso, 
                    Se não sentes, sequer, a própria realidade? 
 
                    Vocação de corisco a tremer cada instante, 
                    Amargas sono inquieto e fôlego expirante, 
                    Senta-te, amigo, e ora! Acalma-te, medita!... 
 
                    Plantas em cada passo um triste desengano! 
                    Porque pressa? Se a morte é o fim do corpo humano, 
                    A alma prossegue, além, na jornada infinita!... 
 
 
                                  ÓSCAR AMADEU LOPES FERREIRA 
 
 
 
(In: ANTOLOGIA DOS IMORTAIS – psicografia de Waldo 
Vieira) 
 



 10 

 

       A DOUTRINA  ESPÍRITA…  
             e os seus seguidores 
 
 
       Estamos a escrever, na preparação deste exemplar da nossa 
Revista, na véspera de mais um aniversário da edição de O LIVRO 
DOS ESPÍRITOS. 
 
       O “caminho” religioso que escolhemos obriga-nos, por vezes, 
a enfrentar reacções de terceiros que, só por estarmos muito firmes 
na opção que fizemos, nos fazem sorrir. Por vezes, brincamos, até, 
perante o preconceito das pessoas que JULGAM em vez de 
procurarem conhecer. E se o fizessem, seria tão mais simples, tão 
mais fácil! 
 
       Reconhecemos, e bastas vezes o temos afirmado, que estamos 
na Terra por sermos imperfeitos, mas… será imperfeição 
julgarmos e criticarmos sem o conhecimento base daquilo que se 
afirma? 
 
       É certo que, mercê de vários factores que levaram a essa 
mesma finalidade, é certo que a Doutrina Espírita esteve proibid 
no nosso País; é certo que em Novembro de 1953 a Federação 
Espírita Portuguesa foi fechada e, com ela, todos os Centros 
Espíritas portugueses (ou quase todos). Com o 25 de Abril, 
aconteceu a autorização da LIBERDADE RELIGIOSA e, cada um 
pôde seguir a religião que era (é) o seu Ideal. 
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       A partir daí, tivemos direito a reunirmo-nos numa “Casa de 
Culto”; tivemos direito e passámos a ser considerados com 
personalidade jurídica e não houve mais perseguições. 
 
       Entretanto, quando se fala em Centros Espíritas, há ainda 
pessoas que riem, num riso que nos atrevemos quase que a chamar 
de alvar, como se referir-se uma Casa Espírita fosse o mesmo que 
falar-se de um antro de uma qualquer coisa má… mas essas 
mesmas pessoas que assim procedem, e que ouvem dizer – 
queiram ou não escutá-lo – que “naquelas Casas” se fala de Deus, 
de Jesus, se aconselham as pessoas a um viver moralizador mais 
cristão e fraternal e não se cobra, a ninguém, nenhuma quantia por 
pequena que seja, pelo auxílio que se procura dar, essas mesmas 
pessoas serão aquelas, talvez, que, depois, vão procurar quem 
pratique o mediunismo, e a quem pagam rios de dinheiro para que 
lhes ‘ponham direita a vida que anda torta’; para que afastem a 
mulher que persegue o marido; para que o filho tenha boas notas 
sem estudar… ou para que a filha encontre uma ‘mézinha’ que lhe 
provoque o aborto, já que se encontra grávida de um filho que, 
mercê da vida ‘moderna’ que vive, nem sequer sabe quem é o pai! 
 
       Então, reconheçam ou não, há uma diferença grande, abismal 
diríamos, entre o que alguns praticam e aquilo que, honestamente, 
moralmente, com uma fé sã e verdadeira, se pratica e vive num 
Centro Espírita – e isto, para além da caridade moral que se faça a 
favor dos mais necessitados e que não têm nem trabalho nem 
qualquer socorro do Governo. 
 
       Porquê, então, 34 anos depois da data que nos concedeu a 
todos a possibilidade de sermos livres, porquê, ainda, a vivência 
deste preconceito? Porquê o esconde-esconde de atitudes e gentes 
que procuram as nossas Casas quase que na sombra, tal como 
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antigamente os primitivos cristãos procuravam na sombra e 
disfarçadamente o caminho das catacumbas? 
 
       “Se me negares diante dos homens, também Eu te negarei 
diante de meu Pai, que está nos Céus”, afirmou Jesus, há mais de 
dois mil anos! Apesar deste Seu aviso, pessoas há capazes de 
enveredarem os seus passos para um qualquer local que poderá, 
até, ser problemático, mas que não os dirigem para um Centro 
Espírita. Porquê? Porque – como ouvimos já afirmarem – uma 
casa daquelas é uma casa do demónio! 
 
       Santa ignorância que os mais interessados não procuram 
minimizar ou esclarecer! Santa ignorância que os leva, ainda, a 
não saberem, sequer, o que é um demónio!  
 
       Pensamos, aliás, que esta afirmativa remonta aos tempos da 
Inquisição, quando tudo servia para meter medo, quando não 
pavor, a uns e a outros… È verdade que talvez nós, hoje 
reencarnados, sejamos os mesmos Espíritos que, naquela época, 
criaram o medo e perseguiram em nome de Deus! E o demónio… 
ou diabo, como queiram chamar-lhe, fomos já todos nós, em vidas 
anteriores, quando só nos dedicávamos à prática do mal.  
 
       Mercê do Amor e Misericórdia Divinas, nas oportunidades 
reencarnatórias que Deus nos tem concedido, conseguimos chegar 
ao que somos hoje, distinguindo já o bem do mal e procurando o 
primeiro em desprestígio do segundo.  
 
       Anjos rebeldes já o fomos todos, incontestavelmente e, na 
nossa ignorância, esquecemo-nos sempre de um raciocínio de 
primordial importância: se Deus é Perfeição, como é que Ele podia 
criar o mal? 
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       E estas nossas palavras e o comportamento das pessoas, em 
pleno século XXI, levam-nos a recuar até há 151 anos atrás para 
nos perguntarmos: se hoje, com toda a evolução havida, com todo 
o conhecimento que conquistámos já, deixamos que o preconceito 
e a ignorância se manifestem assim, como não terá sido com 
Kardec? 
 
       No livro que os seus contemporâneos editaram, OBRAS 
PÓSTUMAS, ele refere, sim!, as perseguições, difamações, 
ultrages e tudo o mais de que foi vitima… Recuando, mais ainda, 
recordamos tudo o que Jesus sofreu, a maneira como foi 
perseguido pelos sacerdotes do Templo – e não só – e como essa 
mesma perseguição terminou com a morte infame que lhe foi 
infligida. 
 
       Então, comparando o Passado distante com o outro mais 
próximo, e o comportamento tão idêntico das pessoas, nós 
perguntamos: como é que a Terra, planeta de expiação e provas, se 
pode transformar no planeta de regeneração que nos está 
prometido se os homens estão ainda tão atrasados nos seus 
sentimentos que nem aceitam que cada um seja livre para 
manifestar a sua fé? Quanto tempo terá ainda de passar para que 
tal aconteça? 
 
       Se somos capazes de nos debruçar sobre um livro de Ciência, 
de Tecnologia… de somos capazes de querer estudar - para além 
da idade por vezes avançada -, porque é que não somos capazes de 
nos debruçarmos sobre os 5 livros da Codificação, lê-los, estudá-
los e depois, mesmo sem darmos a mão à palmatória, dizermos 
abertamente que, afinal, um Centro Espírita é uma Casa de Deus, 
onde só se aprende a tornarmo-nos melhores? 
 
       Já é tempo de que tal aconteça! 
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                                                   MANUELA VASCONCELOS 
 

                    ERRATA 
 
       Realmente, começamos a pensar que este vai ser o ano das 
‘gaffes’ na nossa Revista; senão, vejamos: no primeiro número, 
errámos as páginas, falhando uma e repetindo outra – o que depois 
foi rectificado no número seguinte. Entretanto, no exemplar de 
Março/Abril, quando queríamos lembrar o 150 aniversário da 
REVISTA ESPIRITA, com que Kardec, de motum próprio, 
começou a brindar os seus leitores a partir de Janeiro de 1858, 
referimos a edição  de A GÉNESE, que passa este ano o seu 140º 
aniversário! 
 
       Pedimos, portanto, as nossas desculpas; e, transcrito da 
REVISTA ESPIRITA, não de 1858 mas de Fevereiro de 1862, 
trazemos aos nossos leitores uma página que achamos 
extraordinária: 
 

                           A ESPERANÇA 
 
       Meu nome é Esperança. Sorrio à vossa entrada na vida; sigo-
vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para 
vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente 
murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga; não 
repilais minhas inspirações: eu sou a Esperança. 
 
       Sou eu que canto através do rouxinol e que solto aos ecos das 
florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem 
sonhar com o céu; sou eu que inspiro à andorinha o desejo de 
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aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas; brinco na 
brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos; espalho aos vossos pés 
o suave perfume das flores dos vossos canteiros; e quase não 
pensais nessa amiga tão devotada! Não a repilais: é a Esperança! 
 
       Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a 
estrela que brilha no azul; o quente raio de sol que vos vivifica; 
embalo as vossas noites com sonhos ridentes; expulso para longe 
as negras preocupações e os pensamentos sombrios; guio vossos 
passos para o caminho da virtude; acompanho-vos nas visitas aos 
pobres, aos aflitos, aos moribundos e vos inspiro palavras 
afectuosas e consoladoras. Não me repilais: eu sou a Esperança. 
 
       Eu sou a Esperança! Sou eu que, no Inverno, faço crescer na 
casca dos carvalhos o musgo espesso com que os passarinhos 
fazem seus ninhos; sou eu que, na primavera, coroa a macieira e a 
amendoeira de flores rosas e brancas e as espalho sobre a terra 
como uma juncada celeste, que faz aspirar a mundos felizes. Estou 
convosco, principalmente quando sois pobres e sofredores; minha 
voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não me repilais: 
eu sou a Esperança. 
 
       Não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma 
guerra encarniçada e se esgota em vãos esforços para junto de vós 
tomar o meu lugar. Nem sempre sou a mais forte; e quando ele 
consegue me afastar, vos envolve com suas asas fúnebres, desvia 
os vossos pensamentos de Deus e vos conduz ao suicídio. Uni-vos 
a mim para afastar sua funesta influência e deixai-vos embalar 
docemente em meus braços: porque eu sou a Esperança. 
 
                                                        FELÍCIA, filha do médium 
 
(In: Kardec, Allan, REVISTA ESPIRITA de  Fevereiro de 1862).                                         
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         EM DEFESA DA VIDA 
 
         “Mãezinha… não me mates novamente…” 
 
 
       Lutei, trabalhei, empenhei-me para conseguir a autorização 
para renascer; e tu te comprometeste comigo; comigo e com 
Deus… 
 
       Quanto me alegrei no dia em que tu, em espírito, ao lado de 
papai, aceitaste receber-me na intimidade do teu lar.  Ansiava 
esquecer, desejava um novo corpo que me possibilitasse resgatar 
meus erros do passado. Planejava um futuro de luz. Em verdade, 
minha vida estaria marcada por provas e testemunhos redentores. 
Contudo, preparei-me, confiado no teu amor. E, no momento que 
mais necessitava de ti, me assassinaste… Porquê, mãezinha? 
Porquê? 
 
       Quando me sentiste no santuário do teu ventre, trocaste de 
conduta e começaste a torturar-me. Teus pensamentos de revolta 
que ninguém ouvia, retumbavam em meus ouvidos incipientes, 
como gritos dilaceradores que me afligiam enormemente. Os 
cigarros que fumavas me intoxicavam muitas vezes. Teu 
nervosismo, fruto de tua inconformação, me resultavam em 
verdadeiras chicotadas. Quando resolveste abortar, ocorreu uma 
luta tremenda: tu querendo expulsar-me de teu ventre; e eu lutando 
por permanecer. 
 
       Por que fechaste os ouvidos à voz da consciência que te pedia 
compaixão e serenidade?... Por que anestesiaste os sentimentos, ao 
ponto de esqueceres que eu trazia um universo de bênçãos e de 
alegria para ti? 
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       Haveria de ser um filho obediente e amoroso. Trazia meios 
que iam amparar-te nos últimos anos de tua presença na Terra. 
Todavia, tu não quiseste. Olha as consequências: eu atormentado 
por não poder nascer, e tu enferma, triste e intranquila. Tua mente 
castigada pela aflição e teus sonhos povoados de pesadelos. 
 
       Porquê, mãezinha, não me deixaste renascer? “É cedo, ainda”, 
pensaste. “Quero gozar a vida, passear, divertir-me, viajar. Os 
filhos, só depois.” Todavia, nenhum filho chega no momento 
inadequado. As leis da Vida são sábias e ninguém nasce por acaso. 
 
       Porém, pelo grande amor que te tenho, estou pedindo para ti a 
misericórdia de Deus. Até me atrevi a interceder para que alcances 
a bênção do reequilíbrio, para que, num futuro próximo, estejamos 
juntos, eu em teu ventre e tu, como sempre, em meu coração; eu 
alimentando-me de tua vitalidade e tu fortalecendo-te na grandeza 
de meus mais puros sentimentos. 
 
       Mãezinha, por favor, não repitas teu ato premeditado. 
 
       Quando sentires novamente alguém batendo na porta do teu 
coração, serei eu, o filho rejeitado, que voltou para viver e ajudar-
te a seres feliz. 
 
       MÃEZINHA, NÃO TE ESQUEÇAS DE MIM, NÃO ME 
ABANDONES, NÃO ME EXPULSES, NÃO ME MATES 
NOVAMENTE, NECESSITO RENASCER. 
 
(Mensagem recebida na “Biblioteca del Espíritu” – 11, Avenida 10-21, Zona 7 
– Castillo Lara – Guatemala, C.A. e transcrita da Associacion Central de 
Estúdios Espirituales Allan Kardec). 
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        PARA UM FILHO,  
                 QUE NÃO NASCEU  
 
                     
                              Mil sonhos sonhei, 
                              Mil sonhos chorei! 
                              Todas as venturas 
                              Foram desventuras; 
                              Dos risos de um dia 
                              Restou a agonia!...  
                              Mil sonhos sonhei, 
                              Todos desprezei 
                              E desvanecida 
                              Senti tua vida! 
                              Hoje a realidade 
                              Foi esta verdade 
                              De ser tua mãe! 
                              - Filho! Filho meu!  
                              Louro ou moreno, 
                              Grande ou pequeno, 
                              Rapariga, rapaz, 
                              Que venhas em paz! 
                              Não te arreceies de nada… 
                              Aguardando-te a chegada 
                              Há um mar de imenso amor 
                              Desviando-te da dor, 
                              Anulando as amarguras 
                              De mil medos e torturas! 
                              Meu filho… que tenhas paz! 
                              Porque Deus que tudo faz 
                              Deu-me a alegria maior 
                              Neste Seu gesto de Amor… 
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                                    Confia! Não estarás só: 
                                    Tens teus pais, tios, avós… 
                                    E tens-me a ti, também, 
                                    Que vou ser a tua mãe! 
 
                                                Mil sonhos sonhei… 
                                                Mil sonhos chorei! 
 
 
                                             MANUELA VASCONCELOS 
 
 

                                             *  

 
           DEFINIÇÃO DE AVÓ 
 
       Uma AVÓ  é uma mulher que não tem filhos, por isso gosta 
dos filhos dos outros. 
 
       As  AVÓS não têm nada para fazer, é só estarem ali. 
 
       Quando nos levam a passear, andam devagar e não  pisam as 
flores bonitas nem as lagartas. 
 
       Nunca dizem “Despacha-te”. 
 
       Normalmente são gordas, mas mesmo assim conseguem 
apertar-nos os sapatos. 
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       Sabem sempre que a gente quer mais uma fatia de bolo, ou 
uma fatia maior. 
 
       As AVÓS usam óculos e, às vezes, conseguem tirar os dentes. 
 
       Quando nos contam histórias, nunca saltam bocados e nunca 
se importam de contar a mesma história várias vezes. 
 
       As AVÓS são as únicas pessoas grandes que têm sempre 
tempo. 
 
       Não são tão fracas como dizem, apesar de morrerem mais 
vezes que nós. 
 
       Toda a gente deve fazer o possível por ter uma AVÓ , 
principalmente se não tiver televisão. 
 
(Artigo redigido por uma menina de 9 anos, publicado no ‘Jornal 
do Cartaxo’ e recebido via Internet). 
 
                                              * 
 
       Aparentemente, esta ‘redação’ publicada e transcrita acima, 
numa primeira reação, é capaz de nos fazer rir ou sorrir. 
Entretanto, se aprofundarmos cada frase deste texto, verificaremos 
o quanto uma criança, por vezes, pode sentir-se repelida ou 
isolada, seja quando precisa de uns sapatos apertados (o que a avó 
lhe faz, mesmo sendo gorda), seja quando lhe dá um pouco mais 
de bolo (como vamos ser parciomoniosos com uma criança para  
que ela o aprenda a ser?), seja quando lhe contamos e recontamos, 
vezes sem conta a mesma história, de que ela gosta mais… seja, 
em suma, quando pomos tudo de parte, para lhe darmos o nosso 
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tempo (as avós são as únicas pessoas grandes que têm sempre 
tempo). 
       Então, pais de filhos ainda pequeninos (e não só): ponham de 
lado muitos dos afazeres que ocupam o vosso tempo, e dêem-se 
mais aos vossos filhinhos: um dia, mais tarde, recordando tudo 
aquilo de que os pais abdicaram, para lhes darem um pouco mais 
de atenção, com certeza que pensarão: “Como eu fui feliz em ter 
pais que me puseram, sempre, acima de tudo!  
 
                                                                  MANUELA  
 
 

                                             * 
 
     PALESTRA DE BRIAN DYSON 
 
 
      Ex-Presidente da Coca-Cola, refrigerante bem conhecido de 
todos nós, numa palestra para uma vasta assembleia, ele 
recomendou certa vez: 
 
       Imagine a vida como um jogo, no qual você faz malabarismos 
com cinco bolas, que são lançadas no ar… 
 
       Essas bolas são: o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o 
espírito. 
 
       O trabalho é a única bola de borracha: se cair, bate no chão e 
pula para cima. 
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       Mas as quatro outras são de vidro: se caírem no chão, 
quebrarão e ficarão permanentemente danificadas. 
 
       Entendam isto assim e conseguirão o equilíbrio na vida. 
 
       Como?  
 
       Não diminua seu próprio valor, comparando-se com outras 
pessoas. 
 
       Somos todos diferentes. 
 
       Cada um de nós é um ser especial. Não fixe seus objetivos 
com base no que os outros acham importante. 
 
       Só você tem condições de escolher o que é melhor para si 
próprio. 
 
       Dê valor e respeite as coisas mais queridas do seu coração. 
Apegue-se a elas como à sua própria vida. Sem elas, a vida carece 
de sentido. Não deixe que a vida escorra por entre os dedos por 
viver no Passado ou no Futuro. Se viver um dia de cada vez, 
viverá todos os dias de sua vida. 
 
       Não desista enquanto ainda é capaz de um esforço mais. Nada 
termina até ao momento em que se deixa de tentar. 
 
       Não tema admitir que não é perfeito. 
 
       Não tema enfrentar riscos. É enfrentando riscos que 
aprendemos a ser valentes. 
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       Não exclua o amor de sua vida, dizendo que não se pode 
encontrá-lo. A melhor forma de receber amor, é dando. A forma 
mais rápida de ficar sem amor é apegar-se demasiado a si próprio. 
A melhor forma de manter o amor é dando-lhe asas. 
 
       Corra atrás de seu amor, ainda há tempo! 
 
       Não corra tanto na vida, para não esquecer onde esteve e para 
onde vai. 
 
       Não tenha medo de aprender. O conhecimento é leve, é um 
tesouro que se carrega facilmente. 
 
       Não use imprudentemente o tempo ou as palavras: não se 
pode recuperar uma palavra dita. 
 
       A vida não é uma corrida mas, sim, uma viagem que deve ser 
desfrutada a cada passo. 
    
       Lembre-se: ONTEM, é história; AMANHÃ, é mistério, e 
HOJE é uma dádiva… Por isso se chama PRESENTE! 
 
                                                 * 
 
(Este texto foi-nos enviado por António Pina Gouveia, que o 
recebeu de Marcelo Brazil, um e outro  espíritas e amigos. 
Achamo-lo útil para qualquer um e, por tal motivo, aqui o 
transcrevemos, com aquele aceno amigo para quem de nós se 
lembrou). 
 

                                                   * 
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               SEMPRE COM  ÂNIMO 
 
       Não percas o bom ânimo. 
     
       Ainda que te assaltem a dificuldade, a descrença, a mágoa, 
busca o teu mundo interior positivo, levanta a cabeça e pensa 
firmemente em Deus. 
 
       Mantém o pensamento alto. 
 
       A dificuldade, mesmo grande, sempre passa; o amor sempre 
volta; a boa disposição sempre resolve; e os bons objectivos, bem 
acalentados, sempre se realizam. 
 
       Vê tudo com bons olhos e de nada reclames. A dificuldade e a 
dor são instrumentos da vida para te ajudar. 
 
       Ora e segue avante. Deus te ama e está contigo. 
 
                                                      LOURIVAL LOPES 
 
( Do seu livro SEMPRE ALEGRE, página 18). 
                            
 
 

                                             *                

 
 


