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MENSAGEM INICIAL – TEMA: A REENCARNAÇÃO E SUA JUSTIÇA
ESTUDOS SOBRE A REENCARNAÇÃO
A reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o Espírito. Mas, desde que o
Espírito encarnado chegou a dominar a matéria e a anular os efeitos de sua reação sobre o
moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser.
Com efeito, o corpo é necessário ao Espírito para o trabalho progressivo até que,
tendo chegado a manejar este instrumento à vontade, a lhe imprimir sua vontade, o
trabalho esteja realizado.
Então lhe é necessário outro campo para a sua marcha, ao seu adiantamento para o
infinito; é-lhe necessário um outro círculo de estudos, onde a matéria grosseira das
esferas inferiores seja desconhecida.
Tendo se depurado e experimentado suas sensações, na Terra ou em globos análogos,
está maduro para a vida espiritual e seus estudos. Havendo-se elevado acima de todas as
sensações corporais, não mais tem nenhum desses desejos ou necessidades inerentes à
corporeidade: é Espírito e vive pelas sensações espirituais, que são infinitamente mais
deliciosas do que as mais agradáveis sensações corporais.
(Psicografia recebida na Sociedade Espírita de Paris pela médium Srta. A. C.
e publicada na Revista Espírita de fevereiro de 1864)
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MENSAGEM INICIAL
TEMA: “NINGUÉM PODE VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO”
VIDAS SUCESSIVAS
"Não te maravilhes de te haver dito: Necessário vos é nascer de novo."
Jesus (JOÃO, 3:7)
A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara.
Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio
organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da
verdade legítima.
A reencarnação é lei universal.
Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça; à luz
de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho.
O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina, nos processos
de resgate e reajustamento.
Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte
ou aos sofrimentos prolongados.
A Providência, todavia, corrige, amando... Não encaminha os réus a prisões infectas e
úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta
carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem, uns à frente dos
outros.
Para a Sabedoria Magnânima nem sempre o que errou é um celerado, como nem
sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do
escândalo; conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um
crime.
O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem; o Pai, contudo,
identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços de sangue
ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as
dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento.
(Psicografia recebida pelo médium Chico Xavier e publicada no livro
Caminho, Verdade e Vida)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: ENCARNAÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS.
TRANSMIGRAÇÃO PROGRESSIVA DOS ESPÍRITOS.
REGENERAÇÃO (MARCHA DO PROGRESSO)
Desde longos séculos as humanidades prosseguem uniformemente sua marcha
ascendente através do tempo e do espaço. Cada uma delas percorre, etapa por etapa, a
rota do progresso, e se diferem pelos meios infinitamente variados que a Providência
dispôs em suas mãos, são chamadas a se fundirem todas, a se identificarem na perfeição, já
que todas partem da ignorância e da inconsciência de si mesmas para se aproximarem
indefinidamente do mesmo fim: Deus; para alcançarem a felicidade suprema pelo
conhecimento e pelo amor.
Há universos e mundos, como povos e indivíduos. As transformações físicas da terra,
que sustenta o corpo, podem dividir-se em duas formas, assim como as transformações
morais e intelectuais que alargam o espírito e o coração.
A terra se modifica pela cultura, pelo arroteamento e pelos esforços perseverantes
dos seus possuidores e interessados; mas, a esse aperfeiçoamento incessante devemos
juntar os grandes cataclismos periódicos, que são, para o regulador supremo, o que são a
enxada e a charrua para o lavrador.
As humanidades se transformam e progridem pelo estudo perseverante e pela
permuta de pensamentos. Instruindo-se e instruindo os outros, as inteligências se
enriquecem, mas os cataclismos morais que regeneram o pensamento são necessários para
determinar a aceitação de certas verdades.
Assimilam-se sem abalos e progressivamente as consequências de verdades aceitas.
É preciso um concurso imenso de esforços perseverantes para que se aceitem novos
princípios.
Marcha-se lentamente e sem fadiga sobre um caminho plano, mas é necessário reunir
todas as suas forças para transpor um atalho agreste e destruir os obstáculos que surgem.
É então que, para avançar, deve o homem quebrar necessariamente a corrente que o liga ao
pelourinho do passado, pelo hábito, pela rotina e pelo preconceito; a não ser assim, o
obstáculo fica sempre de pé, e ele girará num círculo sem saída até que tenha
compreendido que, para vencer a resistência que obstrui a rota do futuro, não basta
quebrar armas envelhecidas e danificadas: é indispensável criar outras.
(...)
Sede pioneiros perseverantes e infatigáveis!... Se vos chamarem de loucos como o
fizeram a Salomão de Caus, se vos repelirem como Fulton, marchai sempre, porque o tempo,

esse juiz supremo, saberá tirar das trevas os que alimentam o farol que deve, um dia,
iluminar a Humanidade inteira.
Na Terra, o passado e o futuro são os dois braços de uma alavanca que tem no
presente o seu ponto de apoio. Enquanto a rotina e os preconceitos tiverem curso, o
passado estará no apogeu. Quando a luz se faz, a báscula balança, e o passado, que já
escurecia, desaparece para dar lugar ao futuro que irradia.

Allan Kardec (Espírito)
(Trecho da psicografia recebida em 20 de junho de 1869 na Sociedade
Espírita de Paris e publicada na Revista Espírita de julho de 1869)
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MENSAGEM INICIAL
TEMA: O PARENTESCO E A INFÂNCIA PELO OLHAR DA REENCARNAÇÃO
A INFÂNCIA
Não conheceis o segredo que, na sua ignorância, escondem as crianças. Não sabeis o
que são, nem o que foram, nem em que se tornarão. E, contudo, as amais e as prezais como
se fossem uma parte de vós mesmos, de tal sorte que o amor de uma mãe pelos filhos é
reputado como o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce
afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos sentem por uma criança? Vós o
sabeis? Não. É isso que vos quero explicar.
As crianças são seres que Deus envia em novas existências; e, para que elas não
possam queixar-se de sua grande severidade, dá-lhes toda a aparência da inocência; mesmo
numa criança de natureza má seus defeitos são cobertos pela inconsciência de seus atos.
Essa inocência não é uma superioridade real sobre aquilo que foram antes; não, é a imagem
do que deveriam ser; e, se não o são, unicamente sobre elas recairá a culpa.
Mas não foi apenas por elas que Deus lhes deu esse aspecto; foi também e sobretudo
por seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza; e esse amor seria singularmente
enfraquecido à vista de um caráter intolerante e impertinente, ao passo que, supondo os
filhos bons e meigos, dão-lhes toda a sua afeição e os cercam das mais delicadas atenções.
Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi
prodigalizada durante quinze ou vinte anos, seu caráter real e individual reaparece em toda
a sua nudez: permanece bom, se for fundamentalmente bom, mas se irisa sempre de
matizes que se ocultavam na primeira infância.
Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que, quando se tem puro o
coração, fácil é conceber a explicação.
Com efeito, imaginai que o Espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um
mundo onde adquiriu hábitos completamente diferentes. Como quereríeis que estivesse em
vosso meio esse novo ser, que vem com paixões completamente diversas das que possuís,
com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se
incorporassem em vossas fileiras de modo diferente do que Deus o quis, isto é, pelo crivo
da infância? Aí se vêm confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as
verdades de seres engendrados por essa multidão de esferas onde se desenvolvem as
criaturas. Vós mesmos, ao morrer, vos encontrais numa espécie de infância, em meio a
novos irmãos. E, em nova existência fora da Terra, ignorais os hábitos, os costumes e as
relações desse mundo tão novo para vós; manejareis com dificuldade uma língua que não
estais habituados a falar, língua mais viva do que o vosso pensamento atual.

A infância tem ainda outra utilidade. Os Espíritos não entram na vida corporal senão
para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fraqueza da tenra idade os torna flexíveis,
acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então
que podemos reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Tal é o dever que
Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual hão de responder.
Assim, não somente a infância é útil, necessária e indispensável, mas, ainda, é a
consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o Universo.
(Psicografia recebida pelo médium Nélo e publicada na Revista Espírita de
fevereiro de 1859)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA LIVRE – EXPOSITOR CONVIDADO
A vinda do Cristo trouxe à vossa Terra sentimentos que, por um instante, a
submeteram à vontade de Deus; mas os homens, enceguecidos por suas paixões, não
puderam guardar no coração o amor do próximo, o amor do Mestre do céu. O enviado do
Todo-Poderoso abriu à Humanidade a estrada que conduz à mansão dos bem-aventurados;
mas a Humanidade recuou um passo imenso que o Cristo a tinha feito dar; caiu no ramerrão
do egoísmo, e o orgulho a fez esquecer o seu Criador.
Deus permite que ainda uma vez sua palavra seja pregada na Terra, e tereis que o
glorificar porque fostes dos primeiros a quem ele se dignou chamar a crer no que mais
tarde será ensinado. Rejubilai-vos, porque estão próximos os tempos em que essa palavra se
fará ouvir. Melhorai-vos, aproveitando os ensinamentos que ele permite que vos demos.
Que a árvore da fé, que neste momento finca raízes tão vigorosas, produza os seus
frutos; que esses frutos amadureçam, como amadurecerá a fé que hoje anima alguns entre
vós.
Sim, meus filhos, o povo se comprimirá sobre os passos do novo mensageiro anunciado
pelo próprio Cristo, e todos virão escutar essa divina palavra, porque nela reconhecerão a
linguagem da verdade e o caminho da salvação. Deus, que permitiu que vos esclarecêssemos,
que sustentássemos vossa marcha até hoje, permitirá ainda que vos demos as instruções
que vos são necessárias.
Mas também vós, os primeiros favorecidos pela crença, tendes vossa missão a
cumprir; tereis de trazer aqueles do vosso meio que ainda duvidam das manifestações que
Deus permite; tereis de fazer luzir aos seus olhos os benefícios daquilo que tanto vos
consolou; porque nos vossos dias de tristeza e de abatimento a vossa crença não vos
sustentou? não fez nascer em vosso coração esta esperança que, sem ela, teríeis ficado no
desalento?
Eis o que é preciso fazer partilhar os que ainda não crêem, não por uma precipitação
intempestiva, mas com prudência e sem chocar de frente os preconceitos longamente
arraigados. Não se arranca uma velha árvore de um golpe só, como se fora um pé de erva,
mas pouco a pouco.
Semeai desde agora o que mais tarde quereis colher; semeai o grão que virá
frutificar no terreno que tiverdes preparado e cujos frutos vós mesmos colhereis, porque
Deus vos levará em conta o que tiverdes feito por vossos irmãos.

Lamennais [lê-se: Lamêné]
(Psicografia recebida em Havre [lê-se: Ávre] em 1862 e publicada na
Revista Espírita de fevereiro de 1868)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: “HONRAI O VOSSO PAI E A VOSSA MÃE”
MÃE E FILHO
(Primeira parte: Clamor)

Num berço rosa e branco uma criança,
Um belo anjo que um cântico embalava;
No olhar santo da mãe quanta esperança,
No filho, ébria de amor, terna o velava!...
Oh! como é belo o filho de minha alma!...
Dorme, querido, estou contigo, assim...
Ao despertares do carinho a palma
E teus beijos serão só para mim!...
Oh! como é belo!... Deus, tomais-me a vida
Se de mim o tirares, amanhã...
Guardai-o bem, vos rogo enternecida!...
Já sua boca murmurou: Mamãe!!!...
Este nome tão doce... e se vigia
Na primavera qual raio de sol...
É palavra de amor cuja harmonia
Nos faz sonhar com o céu em voz bemol!...
Oh! por seus braços ao ser enroscada,
Quando em meu seio lhe ouço o coração,
Eu sou feliz, minh'alma inebriada
Feliz partilha de excelsa emoção...
É tudo para mim... Ele é meu sonho!
Para ele só viver... é minha sorte.
Seiva de meu amor vivo e risonho,
Deste berço afastar-se deve a morte!!!...
Brevemente, meu Deus, por mim seguro
Vê-lo-ei ensaiar primeiros passos!...
Oh! que dia feliz... vem, vem futuro...
Eu temo que não chegues aos meus braços!

E mais ainda, eu na minha esperança
Bem grande o vejo e virtuoso e honrado,
A pureza do tempo de criança
De o conduzir feliz tendo guardado.
Oh! como é belo... Deus, tomais-me a vida
Se a desgraça o abater lá no amanhã!
Conservai-o, eu imploro, agradecida,
Já sua boca murmurou: Mamãe!!...
Mas está frio... e pálido seu lábio!
Acorda, filho de meu coração!
Vem sobre o seio meu... Ó Deus, és sábio,
Vê que ele está gelado... E eu tremo, então!!
Ah! fez-se o fim! De viver já cessou!
Desgraça sobre mim! Perdi meu filho!
Deus sem piedade... enraivecida estou...
Não sois um Deus de amor e justo brilho!
Este anjo de inocência que vos fez
Para o tomardes já de meu amor?...
Abjuro a minha crença, aqui, de vez...
E aos vossos olhos morro em minha dor...
(Segunda parte: Resposta)

Mãe!... Sou eu!... A minha alma se evolou
E o Eterno reenviou-me aos pés de ti.
Renega a raiva, mãe, que te manchou;
Retorna a Deus... trago-te a Fé, aqui!...
Curva-te às leis de Deus para o teu bem.
És mãe culpada, em remoto passado...
Fizeste um filho teu morrer também:
Deus te puniu!... Pagá-lo pois te é dado!
Toma este livro; ele te acalmará.
Ditado por Espíritos, o trilho,
Se o leres, mãe, de certo mostrará
Onde um dia, no céu, terás teu filho!!!

Teu Anjo-da-Guarda
(Psicografia recebida pelo médium Sr. Ricard na Sociedade Espírita de
Bordeaux [lê-se: Bordô] e publicada na Revista Espírita de março de 1863)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: SEXOS NOS ESPÍRITOS,
HOMOSSEXUALIDADE E TRANSEXUALIDADE
HOMOSSEXUALIDADE

Pergunta - Quando errante, que prefere o Espírito: encarnar no corpo de um homem,
ou no de uma mulher? Resposta: - Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as
provas por que haja de passar. Item n° 202, de "O Livro dos Espíritos".
A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de
ciência, definindo-se, no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a
comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação
fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é
perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação.
Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade, constituída na
Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma
ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da
Humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de
irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando
atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas
heterossexuais.
A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos
de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais
morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade
humana, de vez que a individualidade, em si, exalta a vida comunitária pelo próprio
comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a
parte que assume no jogo da delinquência.
A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais; no
entanto, através de milênios e milênios, o Espírito passa por fileira imensa de
reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que
sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as
criaturas.
O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente
masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta.
A face disso, a individualidade em trânsito, da experiência feminina para a masculina
ou vice versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da
feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação

masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas
mesmas circunstâncias.
Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o Espírito no renascimento,
entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao
imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que
concerne a obrigações regenerativas.
O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras
pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é
induzido a buscar nova posição, no renascimento físico, em corpo morfologicamente
feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher
que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente
masculino, com idênticos fins.
E, ainda, em muitos outros casos, Espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar
tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, conseqüentemente, na
elevação de si próprios, rogam dos Instrutores da Vida Maior que os assistem a própria
internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual
transitoriamente se definem.
Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se
garantem contra arrastamentos irreversíveis, no mundo afetivo, de maneira a
perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam.
Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa
de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto
quanto se administra instrução à maioria heterossexual.
E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de
hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da
vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e
do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de Justiça e Misericórdia.
Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na
intimidade da consciência de cada um.

Emmanuel
(Psicografia recebida pelo médium Chico Xavier e publicada no livro Sexo e
Vida)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: ESPÍRITOS ERRANTES E MUNDOS TRANSITÓRIOS
ESPÍRITOS ERRANTES
Os Espíritos estão divididos em várias categorias. A princípio os embriões, que não
possuem nenhuma faculdade distinta; que flutuam no ar como insetos que se vêem
turbilhonar num raio de sol; que volitam sem objetivo e se encarnam sem terem feito
escolha. Tornam-se seres humanos ignorantes e grosseiros.
Acima deles estão os Espíritos levianos, cujos instintos não são maus, mas apenas
maliciosos; divertem-se com os homens e lhes causam aborrecimentos frívolos. São
crianças, delas conservando os caprichos e a malícia pueril.
Os Espíritos maus não são todos do mesmo grau; uns não fazem outro mal, além de
ligeiros enganos; não se prendem a um ser e se limitam a cometer faltas pouco graves.
Os Espíritos malfeitores impelem ao mal e gozam com isto, mas ainda têm algum
lampejo de piedade.
Os Espíritos perversos não a têm. Todas as suas faculdades tendem para o mal.
Fazem-no por cálculo e com perseverança; gozam as torturas morais que provocam.
Correspondem, no mundo dos Espíritos, aos criminosos no vosso. Chegam a tal perversidade
porque desconhecem as leis de Deus; nas suas vidas carnais, sucumbem de queda em queda
e passam-se séculos antes que lhes venha um pensamento de renovação. O mal é o seu
elemento; nele mergulham com prazer; mas, obrigados a reencarnar-se, passam por tais
sofrimentos e esses sofrimentos de tal modo crescem em suas vidas espíritas que a paixão
do mal neles se consume; acabam por compreender que devem ceder à voz de Deus, que não
cessa de os chamar. Viram-se Espíritos rebeldes pedir com ardor as mais terríveis
expiações e suportar o martírio com alegria. Esse retorno ao bem é uma imensa felicidade
para os puros Espíritos. A palavra do Cristo sobre as ovelhas desgarradas é radiosa
verdade.
Os Espíritos errantes da segunda ordem são os intermediários entre os Espíritos
superiores e os mortais, porque é raro que os Espíritos se comuniquem diretamente, sendo
preciso que a tanto sejam impelidos por uma solicitude particular. Esses intermediários são
os Espíritos dos mortais que não têm nenhum mal grave a se censurar e cujas intenções não
foram más. Recebem missões e, quando as realizam com zelo e amor, são recompensados
por um progresso mais rápido. Têm menos migrações a sofrer. Assim, os Espíritos desejam
ardentemente essas missões, que só lhes são concedidas como recompensa e quando são
julgados capazes de cumpri-las. São os Espíritos superiores que os dirigem e lhes escolhem
as funções.
Os Espíritos superiores não são todos do mesmo grau. Se eles são dispensados das
migrações nos vossos mundos, não o são das condições de progresso nas esferas mais

elevadas. Enfim, não existe nenhuma lacuna no mundo visível e no invisível; uma ordem
admirável proveu a tudo; nenhum ser é ocioso ou inútil; todos concorrem na medida de suas
faculdades para a perfeição da obra de Deus, que não tem termo nem limite.

Georges
(Psicografia recebida pela médium Sra. Costel e publicada na Revista
Espírita de outubro de 1860)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA EXTRA: O QUE PODE COMPROMETER A
CREDIBILIDADE DA MENSAGEM ESPÍRITA
ALGUMAS REFUTAÇÕES
(...)
Pareceis ignorar uma coisa que é bom saibais.
Os grupos espíritas não são absolutamente necessários; são simples reuniões onde se
sentem felizes por encontrar-se pessoas que pensam do mesmo modo. E a prova disto é que
hoje, na França, há mais de 600.000 espíritas, 99% dos quais não fazem parte de nenhum
grupo e neles jamais puseram os pés; que eles não existem numa porção de cidades; que
nem os grupos nem as sociedades abrem suas portas ao público para pregar suas doutrinas
aos transeuntes; que o Espiritismo se prega por si mesmo e pela força das coisas, porque
responde a uma necessidade da época; que as ideias espíritas estão no ar e são aspiradas
por todos os poros da inteligência; que o contágio está no exemplo dos que são felizes com
essas crenças e que são encontrados por toda parte, na sociedade, sem que se precise
procurá-los nos grupos.
Assim, não são os grupos que fazem a propaganda, pois não apelam ao primeiro que
apareça; ela é feita pouco a pouco, de indivíduo a indivíduo. Se, portanto, admitíssemos a
interdição de todas as reuniões, os espíritas ficariam livres para se reunirem em família,
como já ocorre em milhares de lugares, sem que o Espiritismo nada sofra com isso; muito ao
contrário, pois temos sempre condenado as grandes assembleias, que são mais prejudiciais
que úteis; além disso, a intimidade é reconhecida como a condição mais favorável às
manifestações.
(...)

Allan Kardec
(Trecho do artigo de Allan Kardec refutando uma carta publicada na Revista
Espírita de maio de 1863)
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CONFISSÕES DE CLAIRE [lê-se: “CLÉR”]
O Espírito que ditou as comunicações a seguir é o de uma mulher que o médium
conhecera quando viva, e da qual a conduta e o caráter muito justificam os tormentos que está
sofrendo. Ela era dominada principalmente por um excessivo sentimento de egoísmo e de
personalidade (...)
“Venho te procurar até aqui, porque tu me esqueces. Acreditas que preces isoladas, e o
meu nome pronunciado, serão sufi cientes para o abrandamento da minha pena? Não, cem vezes
não! Eu urro de dor; vagueio sem descanso, sem abrigo, sem esperança, sentindo o eterno
aguilhão do castigo se aprofundar em minha alma revoltada. Fico rindo quando escuto vossas
queixas, quando vos vejo abatidos. Que são vossas fracas misérias! Que são vossas lágrimas!
Que são os tormentos que vos tiram o sono? Eu, o que eu durmo? Eu quero, tu entendes? eu
quero que, deixando tuas dissertações filosóficas, tu te ocupes de mim; quero que faças com
que os outros também cuidem de mim. Não encontro expressões para descrever a angústia
desse tempo que se passa sem que as horas lhe marquem os períodos. Se, com dificuldade, vejo
um fraco raio de esperança, e esta esperança foste tu que me deste, então não me abandones.”
Claire [lê-se: “Clér”]
“Esse quadro é de fato muito verdadeiro, e de forma alguma foi exagerado.
Talvez perguntem o que fez essa mulher para ser tão miserável. Cometeu algum crime
horrível? Roubou? Assassinou? Não; ela nada fez que merecesse a justiça dos homens. Ao
contrário, divertia-se com o que chamais de felicidade terrestre; beleza, fortuna, prazeres,
adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava; e diziam ao vê-la: “Que mulher feliz!” e invejavam a
sua sorte. O que ela fez? Foi egoísta, tinha tudo, menos um bom coração. Se não infringiu a lei
dos homens, infringiu a lei de Deus, porque ela ignorou a caridade, a primeira das virtudes.
Amou apenas a si mesma, agora não é amada por ninguém; não deu nada, e nada lhe dão; está
isolada, desprezada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela, ninguém se
preocupa com ela: este é o seu suplício. Como procurou apenas os prazeres mundanos, e como
hoje esses prazeres não existem mais, o vazio se formou à sua volta; ela só vê o nada, e o nada
lhe parece a eternidade.
Não sofre torturas físicas; os diabos não vêm atormentá-la, mas isso não é necessário:
ela própria se atormenta, e sofre muito mais, porque esses diabos seriam seres que ainda
pensariam nela. O egoísmo fez sua alegria na Terra; ele a persegue, é o verme que lhe corrói o
coração, é o seu verdadeiro demônio.”
São Luís
(Depoimento publicado na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec)

