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Capítulo 1

ESCLARECIMENTOS

Aos interessados em conhecer o espiritismo se reco‑

menda começar pelo começo, ou seja, pelas obras de
Allan Kardec. São os alicerces do pensamento espírita
e todos devemos nos aprofundar na leitura, no estu‑
do, na reflexão, sedimentando o conhecimento que
servirá de suporte às experiências da vida e a novos
ensinamentos espirituais.
Ocorre que a doutrina espírita tem um tríplice ca‑
ráter, sendo, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e re‑
ligião. Tratando da vida espiritual e da relação dos
espíritos com os encarnados, possui uma terminolo‑
gia própria, definições, conceitos e informações cuja
compreensão exige vontade de aprender e dedicação.
No entanto, muitas pessoas que chegam à casa es‑
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pírita solicitam a indicação de alguma obra que lhes
satisfaça a curiosidade imediata, um livro que permi‑
ta uma visão mais rápida e de fácil compreensão so‑
bre temas importantes da doutrina.
É esse justamente o objetivo deste livro.
Nele estão reunidos textos que publiquei num jor‑
nal de Adamantina nos anos 1995 e 1996. Destinados
aos leigos, utilizei-me de uma linguagem simples e
objetiva. No ano seguinte fiz uma publicação caseira
do material e os exemplares aos poucos se esgotaram.
No entanto, vez por outra alguém me solicitava o
livro e, infelizmente, não podia atender. A EME, en‑
tão, gentilmente, resolveu fazer uma nova edição, de‑
vidamente revisada.
O leitor encontrará ideias repetidas em alguns
temas, mas isso se fazia necessário à melhor com‑
preensão do assunto dentro do capítulo. A aborda‑
gem, embora baseada nas obras espíritas, é pessoal,
de modo que recomendo uma posterior comparação
do exposto com o que pensam os demais estudiosos
do espiritismo.
Como sempre, minha gratidão a Deus e aos ami‑
gos espirituais que me inspiram, a quem ainda supli‑
co o amparo para continuar perseverante no ideal.
O autor
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Capítulo 2

RESPOSTAS ESPÍRITAS

Sempre estamos em busca de respostas para os pro‑

blemas que atormentam o nosso dia a dia e impedem
que vivenciemos aqui mesmo a desejada felicidade.
Algumas respostas são fáceis e rápidas; outras,
complexas e demoradas. Muitas vezes pensamos ter
encontrado a melhor solução, para logo mais desco‑
brirmos que nos enganamos. E, provavelmente, de‑
vem existir questões para as quais aqui nunca tere‑
mos respostas.
Inevitável, porém, tentarmos a solução do proble‑
ma, porquanto é instintivo retirar o espinho que nos
fere a mão, dar paz à mente e ao coração.
A grande dúvida que aflige a todos é: Qual a res‑
posta verdadeira? Qual é a melhor resposta?
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Quando Pilatos indaga de Jesus: O que é a verda‑
de? – encontrou como resposta apenas o silêncio. Cer‑
tamente Jesus poderia ter feito longa explanação filo‑
sófica sobre o assunto, mas o romano não entenderia.
No estágio evolutivo da Humanidade, a verdade é
relativa, porquanto presa à capacidade de compreen‑
são de cada criatura. Somente com Deus está a verda‑
de absoluta.
Por isso, a nossa verdade não deve ser imposta,
mas exposta.
Assim faz a doutrina espírita. Como ciência, filoso‑
fia e religião, analisa os fatos e apresenta suas conclu‑
sões, colocando-as à disposição dos interessados, que
podem aceitá-las ou não.
Somos seres racionais e responsáveis. Devemos
submeter ao crivo da razão todas as informações que
chegam até nós, aceitando aquelas que nos pareçam
as melhores e refutando as que fogem à lógica e ao
bom-senso.
Não podemos, contudo, ficar presos ao dogma‑
tismo, sempre incontestável e castrador. O mundo se
renova constantemente. A ciência material avança ce‑
leremente sobre si mesma, reconsiderando posições e
conceitos. O sobrenatural, o inacreditável ou o impos‑
sível do passado torna-se, muitas vezes, o real.
Desde 1857 o espiritismo tem oferecido respostas
12 | Donizete Pinheiro

aos problemas da Humanidade e graças a isso muitas
criaturas se consolaram. Questões ainda não resolvi‑
das pela ciência tradicional, que admite como certo só
aquilo que os aparelhos podem detectar, encontram
explicações nas palavras dos espíritos, que somos nós
mesmos após a morte do corpo, porque a vida pros‑
segue além-túmulo de forma racional e organizada.
Mas importa que continuemos juntos a buscar a
verdade, porque, segundo o Mestre Jesus, somente a
verdade nos fará livres.
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Capítulo 3

DEUS

O que o espiritismo explica sobre Deus?
Sem nenhum parâmetro para definir o indefinível e

nem podendo alcançar o inalcançável, o ser humano
imaginou Deus à sua imagem e semelhança. Na visão
antropomórfica que domina a conceituação religiosa
de Deus, o Criador é um ser humano aprimorado, su‑
jeito à variação dos humores. Sua descrição é a de um
homem grande, de barbas longas e brancas, posicio‑
nado em algum lugar do Universo, de onde o dirige,
estando a sua direita reservada para os bons e a es‑
querda para os maus.
Como pode a formiga entender o ser humano? Fal‑
ta-lhe algo imprescindível: a consciência de si mesma
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e a razão. Como podemos querer entender a essência
do Criador incriado?
Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita,
questionando os espíritos superiores a esse respeito,
não perguntou quem é Deus, porque isso já implicaria
em presumir que é alguém. Limitou-se a perguntar
“que é Deus?”, permanecendo aberto para a resposta,
que foi:
“Deus é a inteligência suprema, causa primária
de todas as coisas, sendo Ele único, eterno, imutável,
imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom”.
É o que basta para nós. Querer aprofundar seria
perda de tempo e motivo para perturbação. Com‑
preendendo Deus como a causa primeira de tudo que
existe, e os Seus atributos, saberemos respeitá-lo e
também seguir as Suas leis.
Para nós, o Criador se faz presente em todos os lu‑
gares ao mesmo tempo; trata todos com amor e justiça,
indistintamente, sejam bons ou maus, negros, amare‑
los ou brancos, sábios ou ignorantes, ricos ou pobres,
crentes ou ateus; concede igualmente a todos as mes‑
mas oportunidades de desenvolvimento da inteligên‑
cia e do amor, competindo-nos cumprir Suas leis ou
sofrer as consequências naturais do reajustamento.
Ao mesmo tempo em que o entendimento da Sua
essência está distante de nós, o Seu amor imensurável
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está bem próximo. Por isso, O adoramos, em espírito,
agradecendo todas as bênçãos que a cada dia tem nos
proporcionado, na caminhada incessante em busca
da felicidade. Por aceitar a Sua justiça e o Seu amor,
não O concebemos impondo-nos castigos, sabendo
que mesmo as dores e os obstáculos da vida são expe‑
riências necessárias ao nosso amadurecimento. Sendo
fonte inesgotável do amor, suplicamos-Lhe as forças
necessárias à superação do sofrimento, porque reco‑
nhecemos a nossa pequenez.
Aprendemos, com Jesus, que Deus é o NOSSO PAI,
que nos criou para o amor e a felicidade, mas que essa
é uma conquista que devemos alcançar pelos nossos
próprios méritos, pelo exercício constante do bem.
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Capítulo 4

MORTOS - COMUNICAÇÃO

Dizem que os espíritas conversam com os
mortos. Isso é possível?
Sim, mas não só os espíritas. Conversar com as cria‑

turas que retornaram à espiritualidade não é “fértil
imaginação” do espiritismo, mas realidade possível
a qualquer pessoa e que ocorre desde a antiguidade,
tanto que já na Bíblia encontramos a determinação
de Moisés para que seu povo não evocasse os mortos
(Deuteronômio, 18:11), o que evidencia que isso era
uma prática naquela época. E, conforme narra o Evan‑
gelho, no episódio da transfiguração, Jesus conversou
no alto do monte com Elias e com o próprio Moisés.
Se os mortos continuam vivos, apenas transferidos
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para outro lugar, não existe, teoricamente, nenhum
impedimento para que eles se comuniquem com os
que aqui ficaram.
Contudo, a análise dos fatos, com racionalidade e
bom-senso, sem as amarras do orgulho e do preconcei‑
to, não deixam qualquer dúvida de que a comunicação
entre vivos e mortos tem ocorrido costumeiramente,
nas mais variadas partes do planeta. A repetição dos
fenômenos, aqui e acolá, no decurso dos tempos e nas
diversas civilizações, aponta para a veracidade.
É comum sonharmos com parentes falecidos, e,
muitas vezes, esse sonho é a lembrança do contato que
com eles mantivemos durante o repouso. Alguns são
tão reais e ficam gravados em nossa mente com tanta
lucidez que chegam mesmo a mudar a nossa vida.
A mediunidade é um meio mais do que comprovado
do contato com os que estão no Além. Por uma infinida‑
de de médiuns, desencarnados têm consolado seus pa‑
rentes e amigos que aqui ficaram, sendo suas mensagens
submetidas ao confronto da realidade, com seus conteú‑
dos confirmados, inclusive por exames grafotécnicos.
De outro lado, médiuns psicofônicos (ou de incor‑
poração), respeitados pela honradez, são instrumentos
que possibilitam a conversa dos chamados vivos com
os espíritos, orientando-os ou sendo por eles orienta‑
dos, conforme a condição evolutiva de cada um.
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Nas reuniões mediúnicas, organizadas nas bases
propostas por Allan Kardec, dialogamos com os espí‑
ritos como se o fizéssemos com qualquer outra pessoa
viva (um encarnado), com naturalidade, sem a utiliza‑
ção de ritos ou palavras cabalísticas, porquanto, em‑
bora invisíveis aos olhos materiais e vivendo em outra
dimensão, os espíritos continuam sendo as mesmas
pessoas de antes.
Graças a Deus que é assim, porque a comunicação
com os mortos é bênção que renova as nossas espe‑
ranças, demonstrando que não estaremos para sem‑
pre longe daqueles que amamos.
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Capítulo 5

REENCARNAÇÃO – CRENÇA

Como é possível acreditar
na reencarnação?
Pela observação e análise dos fatos. Vários são os

argumentos que demonstram a realidade da reencar‑
nação, mas tentaremos dar aqui os principais.
Em primeiro lugar, não podemos esquecer que
Deus é justo e bom, em perfeição. Portanto, não con‑
cede privilégios e nem permite sofrimento indevido.
Admitindo-se que a alma vive apenas uma vez e
foi criada no momento do nascimento, como explicar
as diversas doenças e defeitos congênitos? Como pode
um Deus justo permitir que uns filhos nasçam em ber‑
ço de ouro e outros na choupana, na maior miséria? E
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as habilidades pessoais inatas, manifestadas em crian‑
ças desde a tenra idade, como os músicos precoces,
sem que nunca tivessem tido contato antecedente com
a teoria?
Agora, consideremos que as condições boas ou
ruins da vida presente são o resultado daquilo que
semeamos em vidas passadas, num encadeamen‑
to sucessivo de acontecimentos, e tudo parece ficar
para nós mais claro e mais consentâneo com a Justi‑
ça Divina.
Dessa forma, aquele que foi rico e explorador de
pobres numa encarnação, retorna em situação de mi‑
séria na vida seguinte, em novo corpo, para, pelo con‑
traste, aprender a respeitar o semelhante. E o sábio de
hoje é fruto do amadurecimento da alma em diversas
vidas anteriores, assim como o ignorante de hoje terá
oportunidade de reencarnar várias vezes até igual‑
mente conseguir a sabedoria.
Existem milhares de casos pessoais comprovando
a reencarnação. Crianças afirmaram, espontaneamen‑
te, recordar terem vivido em outro local, com outra fa‑
mília, falando outra língua, e tudo foi confirmado. Ex‑
periências de regressão da memória levaram pacien‑
tes a ter contato com suas personalidades anteriores,
à medida que voltavam no tempo, sem que tivessem
qualquer conhecimento dos fatos relatados.
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O que parece difícil para muitas pessoas é enten‑
der como podemos tornar a ser criança e usar um
novo corpo. Superficialmente, porque o aprofunda‑
mento do tema não é nosso objetivo, podemos dizer
que a explicação está na plasticidade do corpo espiri‑
tual, que se reduz para adotar outra forma e habitar o
novo corpo, sendo o espírito submetido a um parcial
esquecimento do passado.
A reencarnação amplia a nossa esperança. Somos
ainda espíritos imperfeitos. Morrendo na situação em
que nos encontramos atualmente, com certeza esta‑
ríamos destinados ao suplício eterno, se ele existisse.
Mas Deus quer a regeneração do criminoso e não a
sua destruição, abrindo as portas da reencarnação
para continuarmos trabalhando pelo nosso progresso,
até atingirmos a pureza.
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