O ESPIRITISMO

encontra-se atualmente em grande expansão doutrinária em nosso país.

Muitos expositores, muitos livros, muitas opiniões pessoais sobre diversos temas tem nos

chegado a todo instante. Mensagens do plano espiritual misturam-se com as dos irmãos
encarnados dando-nos um grande número de informações e se toma importante que
meditemos e saibamos separar "O Joio do Trigo".

A necessidade de não apenas lermos mas, estudarmos o Evangelho do Mestre Jesus se

torna cada vez mais imperioso e necessário.

Através da codificação de Allan Kardec conseguimos um guia firme e seguro para

entendê-Lo.

Como nem todos que lerem essa obra conhecem o Espiritismo, necessário se faz antes

de abordarmos o tema principal fazermos algumas elucidações sobre o mesmo.

Esperamos que estas páginas possam de alguma forma colaborar para o entendimento

de um tema tão importante quanto profundo: o Aborto.

MOÏSES

“Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,

da casa da servidão.” Êxodo 20:2.
A

HUMANIDADE

sempre teve seu curso dirigido pelos espíritos superiores e estes por Jesus.

Desde a formação do nosso planeta e dos primeiros seres ele está conosco. Nós, seu
rebanho, Ele nosso divino pastor.

As revelações do alto chegaram sempre através da inspiração mediúnica de homens e

mulheres preparados para a missão de conduzir a espécie humana.

Cada agrupamento humano tinha seus magos ou sacerdotes que transmitiam seus

conhecimentos acerca da natureza e de Deus. Esses ensinamentos ou mensagens, eram

copiados e transformados em livros sagrados para cada agrupamento ou aldeia. Todos

esses relatos estão agrupados no que chamamos de Antigo Testamento. Nele está contido
muitos séculos da história religiosa da humanidade.

Muito do conhecimento entretanto era considerado secreto por alguns povos e somente

poucos iniciados, mediante severos julgamentos, eram aceitos. Moisés foi um deles.
Recebeu nessas "Escolas de Sabedoria", existentes no Egito, todo o conhecimento que havia
sobre os mistérios da vida e da natureza. Médium de grande sensibilidade e de uma forte

personalidade, libertou seu povo, o povo de Israel, do cativeiro que se encontrava por

séculos no Egito, e na sua peregrinação pelo deserto em busca de uma região onde
pudessem se instalar em liberdade, trouxe ao mundo os Dez Mandamentos divinos e um
código de leis civis, necessárias em sua época para dirigir seu povo; o povo judeu.

A crença e a fé do povo judeu em um Deus único, foi o vaso preparado para receber a

primeira grande semente da verdade, a primeira grande revelação do alto para a terra.

J ES US

nocz “E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a Ele ouvi.” Lucas 9:35.

APÓS Moisés, outros profetas ou médiuns continuaram a trazer mensagens e orientações

para os homens da Terra. Não só o povo judeu, mas também os iniciados nas Escolas de
Sabedoria acreditavam e aguardavam a vinda de um Messias, de um Salvador, do

próprio Cristo em carne e osso em nosso meio para libertar-nos da longa escravidão na
Terra devido aos nossos erros e desacertos.

Essa libertação não era bem compreendida por todos os judeus, pois na época em que

era esperada a vinda do Cristo, o povo judeu estava novamente escravizado, desta vez sob
o julgo do grande Império Romano e muitos acreditavam em um novo Moisés que

novamente salvaria seu povo. Mas previamente selecionados, um grande número de
homens e mulheres, adiantados espiritualmente, já estavam preparados para auxiliar o
Mestre na sua grande tarefa.

A vida de Jesus é amplamente estudada e divulgada em todos os tempos e em muitos

povos, mas o relato de sua vida e de seus ensinamentos escritos e reproduzidos pelos seus
discípulos chamado de Novo Testamento ou Evangelho, é onde encontramos toda a chave
para compreendermos aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida.

Jesus nada escreveu de seu próprio punho. Tudo o que temos a seu respeito, como já

dissemos, são anotações de seus discípulos, mas seriam necessários muitos e muitos livros
para relatar uma vida tão magnífica como a do nosso querido Mestre.

O ESPIRITISMO

“E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre

toda carne; os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e
os vossos velhos sonharão sonhos.**
Atos 2:17

JESUS muitas coisas ensinou aos homens daquela época, mas disse também que muito mais

deveria ser mostrado, e quando chegasse o momento ele retomaria através do "Espírito
da Verdade", e uma nova luz seria colocada em seus ensinamentos.

Após o Cristo, muitos medianeiros continuaram a trazer do alto, luz e conhecimento.

Os homens contrariando os ensinamentos do Mestre sobre a humildade e o amor sem

limites, organizaram uma nova religião cristã, afastando-se cada vez mais da pureza dos

ensinamentos originais. Todo aquele que tentasse ir contra a opulência e a vaidade
daqueles que tinham a incumbência de representar e divulgar os ensinamentos do Cristo
na Terra eram presos ou executados.

Mesmo assim, o grande período de trevas e ignorância que passou a humanidade não

foi su- ficente para apagar a grande chama do amor. E este ressurge não mais em carne,

nem por uns poucos profetas ou emissários, mas da voz de muitos espíritos através de
muitos médiuns em vários cantos do planeta, mais intensamente nos primórdios do século
passado.

O fenômeno passou a interessar muitos estudiosos da época e entre eles aquele que

tinha a incumbência do Cristo de organizar a nova revelação: Léon Hippolyte Denizart
Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec.

ALLAN KARDEC

“De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo.”
Paulo (II Coríntios 5:20)

LÉON Hippolyte Deràzart Rivail nasceu em Lion, França, no dia 3 de outubro de 1804, e

desencarnou em 31 de março de 1869 em Paris. Desde cedo interessou-se por todas as
causas que envolvessem o bem coletivo. A sua paixão pelos métodos de ensino, de acordo

com a escola de Pestalozzi, de quem foi discípulo, o fez uma autoridade bem conceituada
sobre assuntos educacionais na Europa.

Em meados do século, em várias localidades um estranho fenômeno começou a ser

difundido em diversas reuniões da sociedade, o das mesas girantes. Nelas os participantes
faziam perguntas e inexplicavelmente as mesas sem nenhuma interferência material
andavam e saltavam respondendo pequenas perguntas que lhe eram feitas.

Com um raciocínio altamente científico, observou que o objeto em si não poderia se

mover, muito menos ter algum tipo de inteligência. Algo muito importante se
manifestava, e a partir daí resolveu pesquisar e encontrar as respostas, o que fez até o
fim de sua vida.

Quando descobriu a seriedade de tal empreendimento, avisado que fora então pelos

próprios espíritos comunicantes, resolveu utilizar o pseu-

dônimo de Allan Kardec, para que não se confundisse seu trabalho humano, com esse

muito mais importante; o de ser o codificador dos espíritos comandados pelo "Espírito da

Verdade", trazendo uma nova luz sobre os ensinamentos de Jesus. Cumprindo assim a
promessa do Cristo, chegara o consolador prometido.

Kardec através de diversas reuniões medi- únicas sempre utilizando médiuns

respeitados e equilibrados, e usando toda sua técnica de pesquisador e educador, reuniu e
codificou em alguns livros todo o seu trabalho.

São eles; O Livro dos Espíritos, a parte filosófica (1857), O Livro dos Médiuns, parte

experimental e científica (1861), O Evangelho Segundo o Espiritismo, a explicação das

máximas morais do Cristo (1864), O Céu e o Inferno, exame comparado das doutrinas
acerca da passagem da vida corporal à vida espiritual, e A Gênese, a criação do mundo e

as predições (1868).

Todo aquele que deseja conhecer o Espiritismo tem nesses volumes, leitura e estudo

indispensáveis.

A REENCARNAÇÃO

“Não te maravilhes de te haver dito: necessário vos é nascer de novo.” Jesus (João 3:7)

UM DOS tópicos mais expressivos que o Espiritismo trouxe à luz foi a explicação da Lei das

Vidas Sucessivas ou Reencarnação.

Até então algumas perguntas ficavam sem respostas que nos convencessem ou

consolassem. Como entender tantas diferenças sociais, porque uns tem tanto e outros
nada? Porque uns nascem belos e com um corpo físico invejável e outros trazem desde o

berço deformidades físicas incuráveis. Porque a inteligência se mostra tão soberba em
diversos membros de uma mesma família e alguns nascem com alto grau de idiotia?
Destino alguns diziam, vontade de Deus diziam outros, mas como conceber um Deus tão
justo e bom que faz diferenças entre seus próprios filhos apenas por capricho.

Através da explicação dos espíritos entendemos o que o Cristo queria dizer com

"Ninguém verá o Reino de Deus se não nascer de novo."

Através de vidas sucessivas vamos aprendendo e avançando espiritualmente para níveis

superiores de entendimento. Aquilo que deixarmos de aprender ou aquilo que de contrário

as leis divinas fizermos, teremos outras oportunidades em novas existências em um novo
corpo físico para melhor aproveitarmos as oportunidades que o criador nos concede.

A partir daí então, começamos a entender melhor o significado de nossas vidas, os

porquês de tantas dificuldades, de tantos problemas de tantas lutas. Passamos a conceber

não um Deus arbitrário, mas sim amoroso e bom, indefinidamente nos concedendo uma

nova oportunidade de recriarmos o nosso futuro, ou seja, através do nosso livre arbítrio
construirmos o nosso presente e o nosso futuro, nesta e em outras encarnações.

O MUNDO ESPIRITUAL

“Se vos tenho falado de coisas terrestres, e não me credes, como crereis se vos falar das
celestiais?”

Jesus (João 3:12)

A

VIDA

espiritual é infinita, o Universo

é

infinito, Deus é infinito, sempre existiu e sempre

existirá. Essas afirmações confundem a nossa mente, pois no nosso atual estágio evolutivo
fica difícil meditarmos sobre esses conceitos. Mas devemos lembrar que a apenas poucos
séculos o homem entendia que a Terra era o centro do Universo e tudo girava ao seu

redor, imaginava-se que em um determinado ponto o mundo (a Terra) acabava e a
partir daí apenas um enorme precipício havia.

Quando o homem começou a entender as órbitas dos planetas e que o seu não era

apenas o único e muito menos o ponto central e sim apenas um dos bilhões e bilhões de

corpos celestes, ampliou suas concepções e em sua mente novas realidades tiveram
morada.

Assim é que hoje muito se especula sobre vida em outros planetas, vidas de seres

encarnados como nós. Não é o assunto deste livro, mas devemos entender que nossa

mente e nosso conhecimento é muito limitado e temos ainda muito que conhecer e
aprender.

Quase toda literatura espírita faz referência ao "outro mundo" e mu tos leitores

iniciantes ficam um pouco perplexos ao verificarem a semelhança com o "nosso mundo".

Com outro mundo, queremos dizer, de uma outra dimensão, aquela que os nossos

sentidos

físicos

não

conseguem

perceber.

Somente

pessoas

que

desenvolvem

acentuadamente seus dons mediúnicos tem a possibilidade através da vidência psíquica de
percebê-lo. Mas para que a oportunidade do conhecimento seja igual para todos, temos

recebido do mundo espiritual mensagens e relatos através da voz e da escrita de alguns
médiuns para que possamos cada vez mais compreender melhor o mistério da existência.

Médiuns esforçados e abnegados tem dedicado suas vidas a essa tarefa, mas são nas

obras de Francisco Cândido Xavier, mais especificamente naquelas ditadas pelo espírito de

André Luiz que encontramos detalhes interessantes para nosso estudo. Nessas obras nos
são relatadas a continuidade da vida após o desencarne, para aonde vamos e como
ficamos.

De acordo com o nosso desenvolvimento, ou melhor, com as ações boas ou más de

nossa vida material, somos levados a locais de recuperação ou ficamos ainda ligados a
crosta terrestre por nossa afinidade com as coisas materiais.

Mostram-nos que todos, mesmo aqueles que preencheram suas vidas com crimes e

desacertos, também estes recebem auxílio e orientação, sempre no momento certo, ou
seja, no momento que a luz divina presente em todos os seres apareça, mesmo que seja
uma tênue claridade.

A VIDA ESPIRITVAL

“Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará” Paulo (II Coríntios 3:16)

ENTRE uma encarnação e outra, todos os espíritos passam no plano espiritual por um período de
refazimento, de descanso e de instrução e depois preparam-se para a nova encarnação, sempre
com o sagrado objetivo da evolução.

O tempo de permanência nesse estado é diferente para cada um. Depende do grau de

adiantamento, da região do astral em que estacionam, ou seja varia de acordo com o que
o espírito trás em Si.

Aqueles que já entendem o estágio aonde se encontram, além de aprenderem lições

importantes para a sua vida futura, participam de tarefas auxiliares tanto no próprio

plano onde se encontram como também auxiliando seus irmãos que se encontram
encarnados.

O grau de adiantamento é o que determina a possibilidade e a extensão da ajuda que

podem dar.

Os menos esclarecidos ajudam em pequenas tarefas aprendendo os primeiros passos da

fraternidade. Já os de maior conhecimento auxiliam de mais perto seus irmãos

encarnados procurando através da intuição dos mesmos alertá-los e acon- selha-los em
muitos aspectos necessários na conduta diária. Outros espíritos onde a sabedoria e o amor
já encontram morada fixa em seu ser, orientam e administram todos os serviços e tarefas
que envolvem essa área do Universo.

Segundo relatos dos espíritos, existem grupos de espíritos superiores responsáveis por

diversos departamentos; os que atendem os espíritos que se encontram em regiões de

sofrimento moral, mormente citado como região umbralina, os que atendem as
necessidades dos encarnados, os que auxiliam, nas atividades da natureza, e além de uma

série de outras atividades, aqueles que cuidam e preparam os espíritos para suas
encarnações seguintes.

O PLANEJAMENTO DA ENCARNAÇÃO

“Alimpai-vos, pois Ao fermento velho, para que sejas uma nova massa.” Paulo (I Coríntios 5:7)

O

TEMPO

de permanência no plano espiritual é diferente para cada espírito. São espíritos

superiores encarregados dessa tarefa que decidem quando e onde iremos encarnar,
sempre obedecendo as leis sábias e justas do Criador.
Alguns

espíritos

permanecem

um

longo

período

na

erraticidade

revoltados

e

atormentados negando-se a todo custo a uma nova existência por saberem que terão
muitas dificuldades a serem transpostas devido as suas faltas anteriores. Mas quando
chega o momento certo são com- pulsoriamente encaminhados para uma nova existência
na matéria em uma família aonde possam resgatar os seus débitos e continuar a sua
caminhada.

Outros já com mais esclarecimentos, não só tomam conhecimento das suas futuras

tarefas como também participam em parte de algumas decisões com respeito a elas. Já

os espíritos mais elevados, aqueles que além da sua tarefa evolucionária vem também
ajudar seus irmãos através de seus exemplos e sua conduta, participam ativamente do
projeto reencarnatório atuando em muitos dos seus detalhes.

Em todas as categorias de espíritos, os mais ou menos evoluídos, são estudadas todas

as pos- 43 sibilidades para um melhor aproveitamento da encarnação. Tudo é
criteriosamente escolhido e preparado, desde a estrutura do corpo físico, sua saúde ou
debilidade, sua possibilidade de expre- são, o meio em que vai crescer, a influência que

receberá, seus protetores espirituais que o acompanharão durante sua estadia na matéria

e o que não poderia deixar de ser, seus pais.

OS PAIS

“E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do
Senhor.”

Paulo (Efósios 6:4)

NESSE momento é bom refletirmos que nós também passamos por todo esse processo, bem

antes de nascermos aqui na Terra, provavelmente ficamos sabendo das etapas ou acontecimentos

mais importantes de nossas vidas e não podemos duvidar que o nascimento de um outro espírito
em nosso meio através de nós é um dos fatos mais relevantes de nossa existência física.

Notamos que todo um preparo é feito com muito critério e amor pelos servidores do altíssimo

para que possamos bem cumprir nossas tarefas redentoras e quando chega o momento aprazado,

inicia-se então no momento da concepção, da fecundação do espermatozóide no óvulo materno
no plano físico a formação de um novo corpo físico, e no plano espiritual a ligação fluídica do
espírito reencarnante com a mãe.

A CONCEPÇÃO

“Nós somos de Deus.” Joio (I Joio 4:6)

COMO podemos entender, nossas vidas seguem uma linha central pré-determinada, ou

seja, não existe o acaso, mas sim reações a ações que fazemos ou tenhamos feito no
passado.

Assim sendo não pode existir uma gravidez sem ter sido planejada antes de nossa

vinda e esse planeta. Por mais que não lembremos ou não queiramos aceitar nesse
momento, ela foi planejada exatamente para acontecer na forma e no momento que está
acontecendo.

O ato por mais impensado que possa ter sido, foi planejado por nós no plano espiritual

ou por espíritos superiores, e o objetivo por mais que possamos relutar é e será sempre o
melhor para nós.

O Reencarnante

“Recebei-os em vossos corações Paulo (II Coríntios 7:12)

No

MOMENTO

da concepção, ou do ato sexual, quando o óvulo feminino é fecundado, co-

meça a preparação para o nascimento na Terra de mais um ser. À"i*iãe começa então a

gerar um corpo e não um espírito, pois como já vimos, este já existia e continuará
existindo mesmo depois de seu desencarne. ‘

'

A ligação psíquica entré o espírito reencar- nante e a mãe começa a se estreitar e de

acordo com a afinidade entre ambos é que resultará os reflexos durante o período de
gestação.

Podemos deduzir daí a mudança de comportamento de muitas mães nesse período de

suas vidas. A ligação entre ambos fica muito forte, tanto a mãe passando seus
pensamentos e sentimentos para o reencarnante como dele para a mãe.

Por isso recomenda-se nesse período além dos cuidados médicos necessários e

prescritos pelos especialistas, que a mãe procure se envolver com pensamentos elevados e

de acordo com sua fé ore bastante ao Criador pedindo fortalecimento para ela e o
espírito que há de vir, para que ambos tenham sucesso em suas tarefas.

QUANDO UM ESPÍRITO NÃO QUER
REENCARNAR

Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus (Mateus: 6:34)

O ESPÍRITO reencarnante vai a medida que se aproxima o momento do nascimento físico,

perdendo sua consciência e esquecendo-se de seu passado, para que possa dessa forma ter

uma nova chance, não sabendo na sua nova existência quem foram seus inimigos e
desafetos para que todos possam ter uma nova oportunidade juntos.

Alguns espíritos durante esse período preparatório, vendo em seu novo lar antigos

rivais, revoltam-se e trazem com isso uma gestação problemática e difícil.

Outros conseguem através de sua revolta ocasionar crises constantes ocasionando a

morte do feto, trazendo com isso para ele, problemas cármicos futuros que terá que
compensar perante a Divina Lei.

Mas não generalizemos, pois nem todo caso de aborto natural é por esse motivo. Há

também aqueles que tem por objetivo trazer um ensinamento ou um resgate para os pais
ou qualquer outro justo motivo.

QIVAN DO 05 PAIS QUEREM O ABORTO
“Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra.” Paulo (I Tessalonicenses 4:4)

Não queremos aqui julgarmos ou sermos demagogos, o que tentamos até aqui fazer, é

dar uma pequena idéia de todo o processo que envolve uma encarnação. Notamos que não

se trata apenas de um ato sexual isolado e sim de todo um planejamento envolvendo os
pais encarnados, espíritos superiores e toda uma tarefa a ser realizada pelo espírito
reencarnante.

Quando a saúde da mãe for comprometida e ela poder perder a vida por ocasião do

parto, justifica-se o aborto, segundo O Livro dos Espíritos pergunta n° 359, mas fora isso
todos os outros problemas tomam-se insignificantes perante tão grandiosa obra.

Sabemos que muitas vezes as dificuldades financeiras são grandes, a saúde debilitada, a

vergonha perante os pais e os amigos no caso de mãe solteira e tantos outros motivos que

possam trazer medo e preocupação, mas com tudo isso é necessário e importante que
reflitamos sobre isso que aprendemos antes de tomarmos nossa decisão final.

Não questionamos no momento se a lei humana permitirá ou não esse ato, lembramos

porém que há a lei do homens e a lei de Deus.

Necessário se faz alertar a aqueles que adentram as fileiras do Espiritismo que não deveríam

tirar a oportunidade de uma vida cheia de esperança aguardando as oportunidades de uma nova
encarnação para elevar-se mais alto na escala espiritual.

Devemos procurar usar sempre o bom senso, buscar nos livros básicos da doutrina os elementos

necessários para meditarmos e decidirmos e não esquecermos jamais que o Mestre Jesus estará

sempre conosco nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Roguemos sempre a Ele a orientação
necessária.

QUANDO O ABORTO OCORRE O
REENCARNANTE

Na verdade, toda correção, no presente, o parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois,
produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.”
Paulo (Hebreus 12:11)

FAÇAMOS aqui uma analogia. Imaginemos que durante muito tempo estejamos preparando
uma viagem. Durante anos zelosamente cuidamos de todos os preparativos, desde a nossa

bagagem, do tempo que estivermos viajando, das coisas que necessitaremos durante o
percurso, dos mínimos detalhes necessários. Como o local que iremos será diferente do
nosso,

nos

preparamos

também

com

instrutores

especializados

para

melhor

aproveitarmos nossa estadia. Fazemos nossos projetos e sonhamos com tudo o que nos
aguarda.

A medida que o dia de nossa partida vai chegando, vai aumentando nossa ansiedade e

cuidadosamente com a ajuda de nossos melhores amigos vamos checando todos os
detalhes, revendo todo o percurso que faremos e todos os compromissos em que
participaremos.

Enfim o dia da partida é chegado. Despedidas, abraços, votos de felicidade, de

esperança e então partimos, com o coração ansioso mas firmes e determinados, pois
estivemos muito tempo nos preparando para isso.

Começamos então nossa viagem e na nossa embarcação nosso sonho começa a se

tomar realidade, tudo no percurso é motivo de aprendiza- 67 do, estudo e preparo. Bem
ao longe já começamos a avistar nosso destino e todo o nosso ser vibra de entusiasmo.

E de repente, nesse momento, sem o nosso consentimento, sem um prévio aviso nossa

embarcação dá meia volta e retorna.
Como nos sentiríamos?

Por comparação a encarnação de um espírito ocorre da mesma forma. O local é a

família onde vai nascer, a embarcação, o corpo da mãe que irá abrigá-lo durante a
"viagem" que será a gestação, e os preparativos são todos aqueles mencionados
anteriormente.

Quando for interrompida essa "viagem", como esse espírito se sentirá?

Depois de um longo tempo onde toda sua vida anterior foi meticulosamente estudada,

onde todos os pontos fracos e fortes foram revistos para que uma nova estrutura de vida
fosse organizada, depois de muito estudar e se preparar, de orar e pedir forças ao
Criador para a nova oportunidade que lhe seria dada, tudo isso lhe é tirado, sem sua
conivência, sem um justo motivo.

Talvez esse espírito já esteja bem adiantado na escala evolutiva, já entenda as

fraquezas dos seus irmãos (pais) encarnados e perdoe, esqueça e comece novamente com a
aprovação do Altíssimo uma nova programação para encamar-se na mesma ou em uma
nova família.

Talvez ele ainda não se encontre na faixa do perdão e do amor sem limites, aquele que

tudo entende, e se revolte, se magoe e deseje através da vingança recuperar tudo aquilo

que julgue perdido, tomando-se mais um infeliz irmão passando um longo tempo no
astral obsediando os encarnados que poderiam ter sido seus pais.

QUAN DO O ABORTO OCORRE: OS
PAIS

go-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.” Tiago 4:14
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DEVEMOS ter muito cuidado para não generalizarmos, achando que todo espírito

abortado, tomar-se-a um obsessor desencarnado.

As leis divinas são justas e sábias, e nós estamos ainda muito longe de compreende-las

na sua totalidade. Mas por meio dos ensinamentos dos espíritos já podemos concluir que
através dessa ação teremos uma reação, conhecida como "Lei do Karma", e essa reação
também segue os desígnios superiores.

Não se trata de um castigo, mas sim, de uma correção, de um ensinamento para que

possamos aprender como agir corretamente em uma nova oportunidade.

A reação ou o Karma será sempre diferente para cada um, cada vida segue seu

próprio traçado e os motivos e as pressões que recebemos para tomarmos nossas decisões
são sempre diferentes e únicas.

OVANDO A MÃE COR.R.E PERIGO DE
VIDA

“Sabendo que a tribulação produz fortaleza.”
Paulo (Romanos 5:3)

JÁ

RELATAMOS

que o processo da reencarna- ção começa muito antes do nascimento

propriamente dito. Todo planejamento é feito com antecedência e apenas no momento
da concepção, do ato sexual é que é feita a ligação fluídica do espírito reencarnante com a
mãe.

Durante a gestação vai ocorrendo o processo de esquecimento do espírito e a

organização dos últimos preparativos. E é somente no momento do nascimento, quando

através da primeira inspiração recebe o sopro de vida, o fluido vital, é que podemos dizer
que a vida material se inicia, onde o espírito assume parcialmente as funções de seu novo
corpo físico.

Deste modo podemos entender melhor as respostas n°s 359 e 360 do Livro dos

Espíritos.

P. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo, pelo nascimento da criança, há

crime em sacrificar a criança para salvar a mãe?

R. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe.

P. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança

que tir vesse vivido?

R. Em tudo isso vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis, pois,

levianamente, as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação,
que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios,
que ninguém é chamado a julgar.

O ABORTO EUGÊNICO

“Renovai-vos pelo espírito no vosso modo de sentir.”

Paulo (Efésios 4:23)

LONGE aqui estamos de darmos um manual de como procedermos em cada caso e em cada
problema de nossas vidas.

Esse manual ou esse roteiro nós encontramos nos ensinamentos de Jesus em seu evangelho,

mais especificamente na explicação dada pelos espíritos à Kardec.

Estudando-o podemos notar que tudo observa leis e procedimentos justos e corretos, como já

dissemos, nada é por acaso. Já dissemos também que a encarnação não é um castigo, longe disso,
um aprendizado, e que de acordo com o que tenhamos feito em outras vidas assim construiremos
nossas vidas futuras.

Se fizemos mau uso de nossas capacidades intelectuais, talvez venhamos impossibilitados de

expressarmos com perfeição para melhor valor darmos a essas faculdades. Se nosso corpo foi

motivo de nossa decaída, talvez venhamos com seu uso limitado para melhor aprendermos a valorizá-lo. E assim múltiplos "talvez" podem ser cogitados.

Sempre existirá uma ligação do feto conosco, seja por múltiplos acertos, por participarmos de

seus

atos

delituosos

do

passado

ou

ainda

na

condição

de

tarefa

missionária

reencarninharemos esses irmãos a uma conduta que se coadune com a proposta por Jesus
ou ainda seremos reencarni- nhados por eles.

A partir daí a decisão de permitirmos o nascimento ou não de um feto que

previamente, através da ciência sabermos ter problemas físicos, não depende apenas das

leis humanas, mas sim de nossa própria compreensão e conhecimento das leis espirituais.
Isso também se aplica aos casos de gravidez ocasionados por estupro.

Temos o nosso livre-arbítrio e devemos tudo fazer em conformidade com a nossa

consciência, procurando sempre o auxílio das esferas superiores que através das nossas
preces sempre estarão prontos a dar-nos as intuições e orientações necessárias.

O SENTIMENTO DE CIAPA

“Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendome das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim.”
Paulo (Filipenses 3:13 e 14)

PROCURAMOS até aqui, darmos uma visão de tudo o que envolve o ato do aborto, tentando
alertar jovens e adultos, homens e mulheres, cons- cientizando-os da grandeza e

importância da vida humana. Mostramos também que todo ato cometido terá um

retomo e esse será diferente para cada um. Mas cabe nesse momento alguns comentários
para nossa reflexão.

Temos tido a oportunidade de observar durante longos anos no trabalho de orientação

espiritual, que muitos pais, independente de seus credos religiosos e que tenham praticado

o aborto, trazem consigo um sentimento de culpa muito profundo. Arrastam-se pela vida
culpando-se e remoendo-se pelo ato praticado.

Mas, será esse o maior erro do ser humano? Será maior que o assassínio frio e

calculado? Maior que a guerra, que o crime em seus diferentes aspectos? E aqueles que

causam a fome e a miséria aos seus irmãos? E os hipócritas que trazem atrás de seu
sorriso a miséria humana, qual será o maior erro perante Deus?

Citamos esta encarnação, e as anteriores? Será que o mais justo, o mais bondoso, o

mais servil a Deus nos dias de hoje, foi sempre assim, ou também errou em outras vidas?
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Irmãos, com toda certeza não existe um só neste mundo que não traga em seu espírito

manchas do passado. O que nos une nesta vida, é que todos lutamos com nossas

imperfeições, e todos, sempre teremos novas oportunidades de aprendizado nesta e em
outras vidas.

A vida é muito complexa para ser entendida e ao mesmo tempo muito simples de ser

vivida. A cada dia novas oportunidades para galgarmos novos degraus para o infinito se
apresentam. As penas eternas já não fazem mais sentido a luz da nova revelação. Apenas

o perdão divino e o recomeçar sempre, a todo instante, todo dia em quantas
reencarnações forem necessárias,

Somos eternos, esqueçamos o dia de ontem vivendo o dia de hoje como se fosse único,

com alegria com fé e com esperança, com a certeza que o divino pastor, aquele que está
conosco desde o início, jamais nos abandonará.

