Consequências do Fumo
Um bilhão de pessoas deverão morrer neste século devido ao
fumo. A informação, que estampou o noticiário dos principais
jornais no mundo, foi divulgada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), no início do mês de julho, para maior preocupação
dos médicos, instituições dedicadas a combater o fumo e
governos.
A nicotina e seus agentes respondem por 5,4 milhões de mortes
todos os anos no mundo, causando ainda sérios prejuízos ao
sistema de saúde das nações, as quais se vêem obrigadas a
desembolsar milhares e milhares de dólares para tratamentos,
quase sempre sem expectativa alguma de cura do paciente.
Apesar da grande quantidade de informações que se tem na
atualidade sobre os danos causados pelo fumo, o tabagismo
continua crescendo em muitos países em desenvolvimento,
especialmente entre adolescentes, devendo, justamente por
isso, subir o número anual de mortos nos próximos 20 anos para
8,3 milhões, ou seja, quase 3 milhões a mais do registrado
agora.
Para frear o problema seria necessário que os governos
tomassem medidas como: o aumento de impostos, a proibição de
propaganda e a proibição do fumo em lugares públicos, o que
poderia reduzir a taxa de mortalidade relacionada ao fumo pela
metade até 2050.
Na Tailândia, a incidência do tabagismo caiu de 30% da
população, em 1992, para 18%, depois que as autoridades
proibiram qualquer tipo de propaganda do cigarro, o que já
acontece há 15 anos. Com base em exemplos como esse é que
recentemente autoridades de 147 países se reuniram numa
conferência a fim de definir leis contra a publicidade
internacional do fumo e também contra o contrabando de
cigarro, outro agravante para o problema, pois, além de
baratear o cigarro para os consumidores, evita que impostos
sejam recolhidos, causando danos também econômicos.
De acordo com a Aliança da Convenção-Quadro, que reúne
centenas de organizações antifumo, cerca de 600 bilhões de
cigarros foram contrabandeados no ano passado, o que
corresponde a 11% do consumo mundial. Os males causados pelo
cigarro vão muito além da esfera física, repercutindo também

na estrutura perispiritual do indivíduo, como esclarecem os
benfeitores espirituais na vasta literatura espírita.
Alguns mesmo há que demonstram arrependimento pelo infeliz
hábito cultivado na vida terrestre, como o Espírito Antônio
Sampaio Júnior, que, não obstante ter sido, na sua última
encarnação na Terra, membro efetivo de um grupo espírita,
desde a sua fundação, era fumante inveterado. “Dois flagelos
ainda agora me atormentam: o costume de fumar e a conversação
sem proveito” – desabafou Sampaio em mensagem enviada pelas
mãos do médium Francisco Cândido Xavier, na noite de 22 de
março de 1956, aos seus amigos de ideal.
A literatura espírita mostra ainda como os hábitos ruins da
criatura encarnada atraem para junto de si os Espíritos
sofredores, os quais buscam sorver junto de suas vítimas as
sensações provenientes de vícios dos quais eles não
conseguiram se desvencilhar depois da morte, dando origem
assim aos processos obsessivos.
É o que deixa claro, por exemplo, André Luiz, no capítulo 15
do livro “Nos domínios da mediunidade”, psicografado por Chico
Xavier, no qual o conhecido benfeitor anota sua visita com um
grupo de Espíritos a uma casa noturna. “Transpusemos a
entrada.
As emanações do ambiente produziam em nós indefinível malestar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas
desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes.
Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda
aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso
encontrando alegria e alimento. Outros aspiravam o hálito de
alcoólatras impenitentes” – informa André Luiz.
E com base em todos esses esclarecimentos, vale recordar as
palavras de Emmanuel, no livro “Vinha de Luz”, também
psicografado por Chico Xavier, no qual, no capítulo intitulado
“Vaso”, afirma: “O vaso da criatura é o corpo que lhe foi
confiado. (…) É imprescindível reconhecer que cada criatura
deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para
Deus”.

Fonte:Boletim SEI – SERVIÇO
http://www.lfc.org.br/sei
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Conforme o dicionário, corrupção é adulterar, corromper,
estragar, viciar-se.
Nos dias em que vivemos, muito se tem falado a respeito da
corrupção. E, quase sempre, direcionando as setas para os
poderes públicos. Pensamos que corrupção esteja intimamente
ligada aos que exercem o poder público. Ledo engano. Está de
tal forma disseminada entre nós, que, com certeza, muito
poucos nela não estejamos enquadrados.
Vejamos alguns exemplos. Quando produzimos algo com
qualificação inferior, para auferir maiores lucros, e vendemos
como de qualidade superior, estamos sendo corruptos. Quando
adquirimos uma propriedade e, ao procedermos a escrituração,
adulteramos o valor, a fim de pagar menos impostos, estamos
disseminando corrupção.
Ao burlarmos o fisco, não pedindo ou não emitindo nota fiscal,
estamos nos permitindo a corrupção. Isso tem sido comum, não
é mesmo? É como se houvesse, entre todos, um contrato
secretamente assinado no sentido de eu faço, todos fazem e
ninguém conta para ninguém.
Com a desculpa de protegermos pessoas que poderão vir a perder
seus empregos, não denunciamos atos lesivos a organizações que
desejam ser sérias. Atos como o do funcionário que se oferece
para fazer, em seus dias de folga, o mesmo serviço, a preço
menor, do que aquele que a empresa a que está vinculado
estabelece.

Ou daquele que orienta o cliente, no próprio balcão,
entregando cartões de visita, a buscar produto de melhor
qualidade e melhor preço, segundo ele, em loja de seu parente
ou conhecido. Esquece que tem seu salário pago pelos donos da
empresa para quem deveria estar trabalhando, de verdade.
Desviando clientes, está desviando a finalidade da sua
atividade, configurando corrupção.
Corrupção é sermos pagos para trabalhar oito horas e chegarmos
atrasados, ou sairmos antes, pedindo que colegas passem o
nosso cartão pelo relógio eletrônico. É conseguir atestados
falsos, de profissionais igualmente corruptos, para justificar
nossa ausência do local de trabalho, em dias que antecedem
feriados.
Desvio de finalidade: deveríamos estar trabalhando, mas vamos
viajar ou passear. É promovermos a quebra ou avaria de algum
equipamento na empresa, a fim de termos algumas horas de
folga.
É mentirmos perante as autoridades, desejando
favorecer a uns e outros em processos litigiosos.
Naturalmente, para ser agradáveis a ditos amigos que, dizem,
quando precisarmos, farão o mesmo por nós.
Corrupção é aplaudir nosso filho que nos apresenta notas altas
nas matérias, mesmo sabendo que ele as adquiriu à custa de
desavergonhada cola. E que dizer dos que nos oferecemos para
fazer prova no lugar do outro? Ou realizar toda a pesquisa que
a ele caberia fazer?
Sério, não? Assim, a partir de agora, passemos a examinar com
mais vagar tudo que fazemos. Mesmo porque, nossos filhos têm
os olhos postos sobre nós e nossos exemplos sempre falarão
mais alto do que nossas palavras.
Desejamos, acaso, que a situação que vivemos em nosso país
tenha prosseguimento?
Ou almejamos uma nação forte, unida
pelo bem, disposta a trabalhar para progredir, crescer em
intelecto e moralidade?

Em nossas mãos, repousa a decisão. Se desejarmos, podemos
iniciar a poda da corrupção hoje mesmo, agora. E se
acreditamos que somente um de nós fazendo, tudo continuará
igual, não é verdade. Os exemplos arrastam.
Se começarmos a campanha da honestidade, da integridade, logo
mais os corruptos sentirão vergonha. Receberão admoestações e
punições, em vez de aplausos. E, convenhamos, se não houver
quem aceite a corrupção, ela morrerá por si mesma.
Pensemos nisso. E não percamos tempo.

Equipe de Redação do Momento Espírita. Visite a página
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A PÍLULA DO DIA SEGUINTE É MAIS UM MÉTODO ABORTIVO
Segundo o médium Chico Xavier, “a pílula anticoncepcional é um
recurso que nos foi
concedido na Terra pela Divina
Providência para que a delinqüência do aborto seja sustada,
uma vez que a criatura humana, por necessidade de
revitalização de suas próprias forças orgânicas, naturalmente
precisará do relacionamento sexual, entre os parceiros que
estão compromissados no assunto, mas usarão esse agente
anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente
evitado em qualquer parte do mundo”.

Já a pílula “do dia seguinte” é abortiva, pois, segundo a
Doutrina Espírita, desde a concepção o espírito que vai
reencarnar une-se ao embrião do futuro corpo por um laço
fluídico, extensão do seu perispírito. Este laço vai se
apertando até o instante em que a criança vê a luz.
Assim, do ponto de vista da Espiritualidade, o crime do aborto
se configura pelo fato da pílula “do dia seguinte” expulsar do
útero da mãe o embrião já ligado à alma, impedindo o espírito
reencarnante de vivenciar, na Terra, as provas necessárias ao
seu progresso espiritual.
Vale esclarecer que a existência de um princípio espiritual
ligado ao corpo desde o momento da concepção já não é mero
artigo de fé, e sim evidência científica comprovada através do
método da observação.
Relatos de pessoas em estado de hipnose ou em lembranças
espontâneas da época em que o feto ainda se encontrava no
ventre materno, e mesmo de crianças que se lembram de
passagens de outras encarnações, revelam uma consciência
existente antes da formação do corpo.
Tais evidências vêm sendo estudadas por diversos cientistas,
como o Dr. Ian Stevenson, diretor do Departamento de
Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade
da Virginia, nos Estados Unidos. Agora, só em caso extremo,
para salvar a vida da gestante, é que a Doutrina Espírita
admite o aborto terapêutico, pelo fato da mãe, continuando
viva, poder engravidar de novo do mesmo espírito que teve sua
vida interrompida.
Portanto, os Espíritas, defensores do direito inalienável da
vida humana, não aprovam o uso da pílula “do dia seguinte”,
mesmo em caso de estupro, por ser a vida um dom sagrado
concedido por Deus.
Gerson Simões Monteiro, Jornal Extra – Coluna: Em Nome de Deus

Fatalidade e destino
UMA LIGEIRA REFLEXÃO SOBRE A LEI DE CAUSA E EFEITO
Na vida humana, tudo tem uma razão de ser, nada ocorre por
acaso, ainda mesmo quando as situações se nos afigurem
trágicas. O recente acidente aéreo, ocorrido com o Airbus da
TAM, que se chocou contra um prédio da empresa, ao lado do
Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, no dia 17 de
julho de 2007, parece-nos um evidente episódio de resgate
coletivo.
Muitos desses acertos de contas são demonstrados pelos
Espíritos, em diversas obras da literatura espírita. André
Luiz narra um desastre aéreo, em que o piloto, confuso pelo
denso nevoeiro, não pôde evitar o choque da grande aeronave,
espatifando-se contra a montanha.
Neste caso, um instrutor espiritual comenta que “as vítimas
certamente cometeram faltas em outras épocas, atirando irmãos
indefesos da parte superior de torres altíssimas para que seus
corpos se espatifassem no chão; suicidas que lançaram-se de
altos picos ou edifícios, que por enquanto só encontraram
recursos em tão angustiante episódio para transformarem a
própria situação”. (1)Quanto aos parentes mais próximos das
vítimas, como inseri-los no contexto dos fatos? Pela lógica da
vida, eles (os parentes, sobretudo os pais), muitas vezes,
foram cúmplices de delitos lamentáveis no passado, e, por
isso, necessitam passar por essas penas, entronizando-se,
aqui, a ideia de que o acaso não existe na concepção espírita.
Como entender a magnanimidade da Bondade de Deus e o
ensinamento do Cristo, ante as mortes coletivas, ocorridas em
l961, naquele patético incêndio do “Gran Circus NorteAmericano”, em Niterói? Como compreender os óbitos registrados
no terremoto que atingiu a cidade histórica de Bam, no Irã, no
final de 2003? Como explicar o acidente com o Boeing da Flash
Airlines, que ocorreu no Egito, provocando a morte de 148

pessoas que estavam a bordo daquela aeronave, em 3 de janeiro
de 2004? Qual o significado dos que foram tragados pelas águas
do Tsunami, tragédia, cujas dimensões deixaram o mundo inteiro
consternado? O que pensar, ainda, sobre o naufrágio do
Titanic, transatlântico que transportava cerca de 2.200
pessoas? O que dizer das quase 3.000 vítimas decorrentes do
ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, a
11 de setembro de 2001? Como interpretar esses destinos?
Para as tragédias coletivas, somente o Espiritismo tem as
respostas lógicas, profundas e claras, que explicam,
esclarecem e, por via de consequência, consolam os corações
humanos, perante os ressaibos amargosos dessas situações. O
fato é que nós criamos a culpa, e nós mesmos formatamos os
processos para extinguir os efeitos.
Ante as situações trágicas da Terra, o ser humano adquire mais
experiência e mais energias iluminativas no cérebro e no
coração, para defender-se e valorizar cada instante de sua
vida. Com as verdades reveladas pelo Espiritismo, compreendese, hoje, a justiça das provações, entendendo-as como sendo
uma amortização de débitos de vidas pregressas.Autores
espirituais explicam, a respeito desse assunto, que indivíduos
envolvidos em crimes violentos, no passado e, também, no
presente, a lei os traz de volta, por terem descuidado da
ética evangélica. Retornam e se agrupam em determinado tempo e
local, sofrendo mortes acidentais de várias naturezas,
inclusive nas calamidades naturais.
Assim, antes de reencarnarmos, sob o peso de débitos
coletivos, somos informados, no além-túmulo, dos riscos a que
estamos sujeitos, das formas pelas quais podemos quitar a
dívida, porém, o fato, por si só, não é determinístico, até,
porque, dependem de circunstâncias várias em nossas vidas a
sua consumação , uma vez que a lei cármica admite
flexibilidade, quando o amor rege a vida e ” o amor cobre uma
multidão de pecados.” (2)Nossos registros históricos pelas
vias reencarnatórias, muitas vezes acusam o nosso envolvimento
em tristes episódios, nos quais causamos dor e sofrimento ao
nosso próximo. Muitas vezes, em nome do Cristo, ateamos fogo
às pessoas, nos campos, nas embarcações e nas cidades, num

processo cego de perseguição aos “infiéis”.
Com o tempo, ante os açoites da consciência, deparando-nos com
o remorso, rogamos o retorno à Terra pelo renascimento físico,
com prévia programação, para a desencarnação coletiva, em
dolorosas experiências de incêndios, afogamentos e outras
tantas situações traumáticas para aliviar o tormento que nos
comprime a mente.Ao reencarnarmos, atraídos por uma força
magnética (sintonia vibratória), consequente dos crimes
praticados coletivamente, reunimo-nos circunstancialmente e,
por meio de situações drásticas, colhemos o mesmo mal que
perpetramos contra nossas vítimas indefesas de antanho.
Portanto, as faltas coletivamente cometidas pelas pessoas (que
retornam à vida física) são expiadas solidariamente, em razão
dos vínculos espirituais entre elas existentes. Destarte,
explica Emmanuel:”na provação coletiva verifica-se a
convocação dos Espíritos encarnados, participantes do mesmo
débito, com referência ao passado delituoso e obscuro.
O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona
então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que
convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates
em comum, razão por que, muitas vezes, intitulais – doloroso
acaso – às circunstâncias que reúnem as criaturas mais
díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo
físico ou as mais variadas mutilações, no quadro dos seus
compromissos individuais.” (3)Embora muitos acidentes nos
comovam profundamente, seriam as tragédias suficientes para o
resgate de crimes cruéis praticados no pretérito remoto?
Estamos convencidos de que não, muito embora as situações –
como essa vivenciada no dia 17 de julho de 2007 – nos levam a
questionar, como, por exemplo: Por que esses acontecimentos
funestos que despertam tanta compaixão? Seria uma Fatalidade?
Coisa do destino? Que conceitos estão nos desenhos semânticos
dessas palavras?
Para o espírita “fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o
instante da morte” (4), pois, como disseram os Espíritos a
Kardec: “quando é chegado o momento de retorno para o Plano
Espiritual, nada “te livrará” e frequentemente o Espírito
também sabe o gênero de morte por que partirá da terra”, “pois
isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela
existência”. (5) Mais, ainda: “Graças à Lei de Ação e Reação e

ao Livre-arbítrio, o homem pode evitar acontecimentos que
deveriam realizar-se, como também permitir outros que não
estavam previstos”. (6) A fatalidade só existe como algo
temporário, frente à nossa condição de imortais, com a
finalidade de “retomada de rumo”. Fatalidade e destino
inflexível não se coadunam com os preceitos kardequianos. Quem
crê ser “vítima da fatalidade”, culpa somente o mundo exterior
pelos seus erros e se recusa a admitir a conexão que existe
entre eles.
O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a
dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de
padecer por cooperar, sinceramente, na edificação do Reino do
Cristo. Aquele que se compraz na caminhada pelos atalhos do
mal, a própria Lei se incumbirá de trazê-lo de retorno às vias
do bem.
O passado, muitas vezes, determina o presente que, por sua
vez, determina o futuro. “Quem com ferro fere, com ferro será
ferido” (7), disse o Mestre. Porém, cabe uma ressalva, nem
todo sofrimento é expiação. No item 9, Cap. V, de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, Allan Kardec assinala: “Não se deve
crer, entretanto, que todo sofrimento porque se passa neste
mundo seja, necessariamente, o indício de uma determinada
falta: trata-se, frequentemente, de simples provas escolhidas
pelo Espírito para sua purificação, para acelerar o seu
adiantamento “.(8). São claras as palavras do Codificador.Não
estão corretos aqueles que generalizam e afirmam que todo
sofrimento é resultado de erros praticados no passado. O
desenvolvimento das potencialidades, a subida evolutiva,
requer trabalho, esforço, superar desafios. Neste caso é a
provação, e não, a expiação, ou seja, são as tarefas a que o
Espírito se submete, a seu próprio pedido, com vistas ao seu
progresso, à conquista de um futuro melhor.
Dentro do princípio de Causa e Efeito, quem, em conjunto com
outras pessoas, agrediu o próximo não teria que ressarcir o
débito em conjunto? É esse o chamado “carma coletivo”. (9)
Toda ação que praticarmos, boa ou má, receberemos de volta.
Nosso passado determina nosso presente não existindo, pois,

favoritismos, predestinações ou arbítrios divinos. A Doutrina
Espírita não prega o fatalismo e nem o conformismo cego diante
das tragédias da vida, mesmo das chamadas tragédias coletivas.
O que o Espiritismo ensina é que a lei é uma só: para cada
ação que praticamos, colheremos a reação.
O importante para os que ficam por aqui, na Terra, para que
tenham o avanço espiritual devido, é não falir pela
lamentação, pela revolta, pois “as grandes provas são quase
sempre um indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento
do Espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus”.(10)
Diante do exposto, afirmamos que a função da dor é ampliar
horizontes, para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos
amorosos do equilíbrio. Por isto, diante dos compromissos
cármicos, em expiações coletivas ou individuais, lembremo-nos
sempre de que a finalidade da Lei de Deus é a perfeição do
Espírito, e que estamos, a cada dia, caminhando nesta
destinação, onde o nosso esforço pessoal e a busca da paz
estarão agindo a nosso favor, minimizando ao máximo o peso dos
débitos do ontem.
Jorge Hessen E-Mail:
jorgehessen@gmail.com
Site: http://meuwebsite.com.br/jorgehessen
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Os mitos e as verdades sobre
as células tronco
OS MITOS E AS VERDADES SOBRE AS CÉLULAS TRONCO
Dr. Décio Iandoli Júnior*
A questão 353 do Livro dos Espíritos trata do seguinte: – A
união do espírito e do corpo não estando completa e
definitivamente consumada senão depois do nascimento, pode
considerar-se o feto como tendo alma”.
R “O espírito que o deve animar existe de alguma forma, fora
dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a

encarnação está somente em vias de se operar; mas está ligado
à alma que o deve possuir.
André Luiz nos conta, pela orientação de Alexandre em
“Missionários da Luz”, que a encarnação só se completa por
volta dos sete anos de idade, porém, ela se inicia na
concepção, ou seja, no momento da fecundação do ovócito
materno pelo espermatozóide paterno; a partir daí, inicia-se o
“continuum”(1), com a construção do corpo físico pelo
perispírito, ou como colocou o Dr. Hernani Guimarães Andrade,
pelo Modelo Organizador Biológico (MOB).
Sendo assim, não poderíamos ter outra atitude a não ser a de
respeitar o indivíduo como ser encarnado desde a fecundação e
geração da célula original (o zigoto), evitando interpretações
outras que poderiam abrir questão quanto ao momento em que
temos ou não temos um ser encarnado, e que tem levado muitos
companheiros de doutrina a discutir, equivocadamente, os
direitos do embrião.
Sabemos ainda, pela própria descrição da reencarnação de
Segismundo, feita no mesmo livro (Missionários da luz)
psicografado por nosso querido Chico Xavier, que a ligação
fluídica, entre a mãe e o reencarnante, se dá antes mesmo da
fecundação, e que o processo de ligação ao zigoto completa
este processo de instalação da interface físico-etérica, dando
início à reencarnação.
Se unirmos, em laboratório um ovócito e um espermatozóide,
pelas técnicas já disponíveis, conseguiremos o desenvolvimento
de um embrião, mas não teremos a certeza de que este é viável
ou não até o momento de seu implante no útero. Acreditamos que
tal dificuldade se dê, entre outros motivos, pela ausência de
um espírito reencarnante ligado a estes embriões, com
consequente ausência de um MOB, o que inviabiliza a
diferenciação celular e a organização espacial do novo corpo
em desenvolvimento, interrompendo o projeto biológico.

A “maquinaria” celular, o alto grau de fluido vital das
células embrionárias e o automatismo celular consequente a
estes dois primeiros fatores podem garantir o desenvolvimento
inicial deste embrião, antes que se torne necessário o início
da diferenciação celular, mesmo na ausência de um espírito
reencarnante.
Sendo assim, é teoricamente viável aceitar que, muitos dos
embriões concebidos “in vitro“ não estão dotados de espíritos
reencarnantes, entretanto, este raciocínio não da nenhuma
margem para acreditarmos que, neste tipo de fertilização,
nunca haverá ligação com espíritos, o que só ocorreria no
momento do implante no útero, coisa que nem sabemos se é
possível ou não. Classificar todos os embriões concebidos “in
vitro“ como sendo montículos de células desprovidas de
espírito não é apenas uma suposição, mas é também, na minha
opinião, bastante improvável.
Como vimos, ainda não temos como saber ou afirmar, se
determinado embrião tem ou não um espírito reencarnante,
contudo, acredito que não estão muito longe os recursos para
fazê-lo; seja através da verificação da reprogramação
epigênica, que foi relatada no trabalho do Dr. Kevin Eggan(2)
e que pode significar a instalação de um novo espírito(3), ou
seja pela identificação de campos biomagnéticos utilizando-se
um Tensionador Espacial Magnético (TEM) como o que foi
idealizado pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade(4).
Até lá, não havendo como provar se há ou não um reencarnante
ligado àquele embrião, devemos tratá-los todos da mesma forma,
ou seja, o benefício da dúvida deve estar, sempre, em favor da
vida.Diante desta constatação, ou seja, da impossibilidade de
afirmarmos, utilizando-se dos conhecimentos doutrinários, se
há ou não um espírito em determinado embrião, e por não ser
este, via de regra, o parâmetro utilizado pela sociedade para
tomar suas resoluções éticas, creio que nos resta consultar a
ciência e os seus conceitos clássicos para o caso em questão.
Devemos buscar na embriologia a resposta à nossa pergunta: “O

embrião é um ser vivo?”.
Antes de continuarmos esta argumentação, deve ficar claro que:
pela visão da biologia e pela visão legal, até o presente
momento, não há, nenhuma diferenciação entre o embrião “in
vivo “e” in vitro”, sendo assim, o que considerarmos para um,
devemos considerar para o outro. Buscando nos livros de
embriologia encontramos no primeiro capítulo do “Embriologia
Clínica” de Keith L. Moore , a definição de Zigoto como “uma
célula resultante da fertilização de um ovócito por um
espermatozoide, e é o início de um ser humano”.
Diante desta afirmação, compartilhada pela grande maioria dos
embriologistas, à partir da fecundação, já temos um ser humano
vivo que, consequentemente, deve ser respeitado e preservado
como tal, não cabendo nenhuma “flexibilização” deste conceito,
como se tem feito por ai, em prol de interesses outros que não
o da ética e da dignidade humana. Posto isso, colocamos na
mesa de discussões um argumento poderoso trazido à tona pelos
utilitaristas e materialistas, defendendo o sacrifício dos
embriões em nome das vidas que serão resgatadas com o avanço
da promissora terapêutica com células tronco.
Um primeiro ponto deve ser considerado antes de adentrarmos
aos fatos relacionados com as atuais pesquisas neste campo,
ponto este que nos remete a outra questão ética: Existe uma
classificação de vidas, ou seja, existem vidas que valem mais
que outras por qualquer motivo “É lícito eliminar uma vida
para salvar ou ajudar outras tantas”.
Os utilitaristas podem achar que sim, ou seja, um embrião que
nem se parece com um ser humano, assemelhando-se a uma ameba
ou coisa que o valha, poderia ser destruído sem problemas,
para que pudéssemos ver paraplégicos andando, vítimas de
acidentes cardiovasculares reabilitados, doentes saindo das
filas de transplantes, num grande e poderoso apelo que comove
e convence, pois “somente os religiosos radicais poderiam ser
contra o avanço da ciência que trará tantos benefícios para a

humanidade, simplesmente por imporem seus dogmas irracionais”.
Será que a questão se resume a isso?.
Convido-os a ver a questão por um outro ângulo, pois se há uma
classificação para as vidas, se determinada pessoa vale mais
que outra, então seria lícito sacrificar os detentos e
assassinos para que doassem seus órgãos, beneficiando cerca de
cerca de 6 pessoas cada um, além de diminuir os gastos do
estado com o sistema penitenciário.
O argumento utilitarista justifica, também, os avanços
realizados na neurologia pelo Dr. Mengele, que se utilizava de
pessoas que iriam “morrer de qualquer maneira”, para fazer
seus experimentos em seres humanos, sem nos esquecermos que os
nazistas acreditavam que os judeus tinham menos valor que os
arianos.
É
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dramáticas, mas é extremamente importante, em favor da
coerência e da verdade, que nós possamos estabelecer conceitos
básicos sobre o que é vida, sobre sua valorização, e a partir
de então sermos sempre coerentes com estes conceitos,
inflexíveis quanto às bases que eles geram, evitando
argumentações oportunistas que superficializam a questão para
gerar a permissividade que muitos procuram.
Como

diz

o

Professor

Alberto

Oliva(5):

“A

crescente

transformação do conhecimento científico aponta para o risco
de as biotecnologias virem a tratar o homem não como um fim em
si mesmo, mas como meio”. O utilitarismo traz de volta o mote
romano: “A tua morte é minha vida”. Estamos diante de uma
questão de princípios fundamentais, ou seja, devemos respeitar
a vida humana em qualquer circunstância, todos os seres
humanos devem ter os mesmos direitos e, finalmente, a vida
humana começa no momento da fecundação. Somente estes
preceitos primordiais, que já estão estabelecidos há muito,
podem nortear nossas decisões sobre as questões bioéticas, do
contrário, perderemos todos os limites morais.

O segundo ponto que gostaria de explorar, diz respeito ao
atual estágio em que se encontram as pesquisas com as células
tronco: As células tronco são células indiferenciadas, ou
seja, células com potencialidade de se transformar em qualquer
outro tipo de tecido especializado do organismo, como por
exemplo, uma célula de músculo cardíaco, um neurônio, uma
célula hepática, etc. Podemos obter este tipo de células de
embriões, as células tronco embrionárias (CTE), ou de nosso
próprio organismo, as células tronco adultas (CTA), presentes
em todos os nossos tecidos, mas principalmente, na medula
óssea.
Inicialmente se pensava que as CTA não teriam a mesma
versatilidade que as CTE, e que sua vitalidade seria menor,
por isso, teoricamente, as CTE foram apontadas como a melhor
opção para o desenvolvimento de técnicas terapêuticas,
entretanto, já se caminhou muito com as pesquisas utilizandose CTA e o que se tem visto é que elas têm a mesma
versatilidade das CTE, pois já se pode produzir até células
embrionárias a partir de CTA(6), além do que são mais “dóceis”
que as CTE, prestando-se facilmente a culturas em laboratório,
o que é extremamente importante.
Até o momento, todos os
resultados positivos alcançados com células tronco, foram
obtidos com as CTA, um dos motivos mais óbvios para tais
resultados é que estas células são retiradas do próprio
paciente, sendo assim, não são, na maioria das vezes,
rejeitadas pelo organismo.
As pesquisas com células embrionárias, apesar de terem,
teoricamente, maior potencial de diferenciação, não tem
trazido bons resultados nos estudos já realizados em animais;
a revista Lancet de 10 de julho, traz um artigo de Allegrucci
e col, que afirmam que as células tronco de embriões
congelados, estão muito longe de serem a mais perfeita fonte
de CT para terapia, além do que, foram observados casos de
teratomas, um tipo de câncer extremamente invasivo e grave.
Apenas recentemente, um grupo coreano (chefiado pelo Dr. Woo

Hwang ) obteve sucesso com a cultura de CTE. Trata-se de uma
linhagem celular que, o próprio autor admite, foi conseguida
“por acaso”, ou seja, não se sabe como ou porque deu certo,
fato que tem trazido como conseqüência, muitas dificuldades
para manter e fazer crescer estas culturas.
É oportuno que se diga que, as linhagens do Dr. Hwang foram
obtidas utilizando-se a clonagem humana(7), para em seguida,
utilizar-se estes embriões como doadores de células, o que é
mais um aspecto ético a ser considerado, além do que, este
ainda é o único caso de sucesso de cultura destas células em
laboratório, registrado na literatura.
Parece consenso entre os pesquisadores da área, que a
utilização de embriões congelados, devido a um processo
chamado de metilação do DNA ao qual são submetidos, dificulta
sobremaneira qualquer tipo de tentativa de gerar culturas,
passo fundamental para o início dos trabalhos que tentarão
chegar à utilização terapêutica destas células, já que, para
se ter uma idéia, no auto-transplante de CTA obtidas da medula
óssea, utiliza-se em torno de um bilhão de CTs por mililitro,
injetando-se 40 mililitros de um concentrado destas células na
região lesada através de um cateter introduzido na artéria
femoral, seja no caso de infarto do miocárdio ou de doença de
Chagas (trabalhos já publicados pelo Dr. Dohmman, do Hospital
Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, e do Dr. Ricardo Ribeiro dos
Santos, na Bahia).
Podemos concluir, portanto, que o número de CTE obtidas pelos
coreanos ainda é irrisório e inútil para as tentativas
terapêuticas pretendidas.
Em entrevista à revista “Médico
Repórter” de 13 outubro de 2004, a professora Alice Teixeira
Ferreira alerta para as dificuldades que tem sido relatadas
com as pesquisas com CTE: “(…) o grupo do Dr. Murdoch, da
Universidade de Newcastle, Reino Unido, que é uma das 5
equipes de pesquisa a receberem aprovação para pesquisar em as
CTEHs, em seu trabalho publicado agora em setembro na revista
Reproduction, 2004Sep:128(3),259-67) afirmam:

-A cultura contínua das CTEHs num estado indiferenciado requer
a presença de uma camada de células de roedores e de hormônios
de crescimento liberados pelas mesmas, havendo o risco de
transferência de patógenos (vírus ou bactérias causadores de
doenças). Caso contrário elas começam a se diferenciar
descontroladamente, gerando uma mistura de diferentes tecidos,
perdendo a sua propalada característica de pluripotência.
-as CTEHs demonstram grande instabilidade genômica e durante o
crescimento a longo tempo apresentam modificações funcionais
inesperadas;
-as CTHEs quando injetadas nas patas posteriores de roedores
imunossuprimidos geram tumores embrionários (teratomas) em 50%
dos animais. Estas “descobertas” mostram que esses
pesquisadores não entendem nada de Biologia Celular, pois nós,
que pesquisamos na área há 15 anos com cultura de células, já
evidenciamos todos estes problemas com as chamadas células de
linhagem, obtidas de tumores ou desdiferenciadas e
eternalizadas.”
A pergunta que se faz neste momento é: Porque dividir a
atenção e os recursos entre dois tipos de terapia, ou seja,
com CTA e CTE, se apenas o primeiro tem trazido resultados
alentadores, além de não ferir nenhum preceito ético”
A Doutora Líliam Piñero Eça(8), pesquisadora da UNIFESP
afirma:
“O futuro da ciência está nas células-tronco adultas desde
2001, e no estudo dos fatores epigenéticos, pois as células
embrionárias até o momento causam câncer e rejeição”.
Assistimos recentemente a votação da lei de biosegurança
cercada de uma “pressão social” que, na minha opinião, foi
criada sinteticamente por uma exposição assimétrica do tema
pela mídia.
Acredito que a opinião pública não foi devidamente esclarecida
quanto a esta questão, pôde-se ver na televisão, portadores de

deficiência física chorando, emocionados, com a aprovação da
lei, o que mostra como eles foram iludidos, pois
possibilidades teóricas foram colocadas como verdades, alguns
pesquisadores chegaram a colocar prazos de 2 a 5 anos para a
obtenção de resultados práticos, sendo que não se sabe nem se
estes objetivos poderão ser alcançados, quanto mais
estabelecer um tempo para que isso ocorra.
Na ciência, não há como prever resultados, pois ela trata,
justamente, de explorar o desconhecido, hipóteses consideradas
como verdadeiras por muitos anos, já se mostraram falsas,
assim como, objetivos que pareciam inatingíveis, foram
alcançados. Trabalhar pelo desenvolvimento da ciência é uma
obrigação de todos, estudar todas as possibilidades de
progresso também, mas não se podem garantir resultados,
principalmente quando estas promessas geram falsas
expectativas
esperanças.

em

pessoas

tão

sofridas,

manipulando

suas

Criou-se uma ilusão perigosa a respeito do assunto e,
conseqüentemente, uma opinião equivocada. O argumento de
salvar vidas com porções de células que iriam “para o lixo” é
imoral, minimizando e “coisificando” o embrião.
O que mais
preocupa, com relação a este tema, é que abrimos um grave
precedente, pois agora, o embrião desrespeitado e
desclassificado como ser humano, possibilitará tornar lícito
também o aborto, tanto que, os grupos pró-aborto tem
intensificado muito suas campanhas iniciando a abordagem pela
legalização do aborto dos anencéfalos.
Recentemente o ministério da saúde divulgou norma facilitando
o aborto de vítimas de estupro, não exigindo qualquer tipo de
comprovação do fato, e tentando eximir o médico de qualquer
responsabilidade legal, abrindo uma brecha para a
institucionalização do aborto generalizado.
Já que o embrião congelado não é vida, porque o embrião no
útero é. A noção da população sobre o que é um zigoto, um

embrião ou um feto é muito pobre, facilitando a campanha em
favor do aborto. Alguns médicos já defendem a interrupção da
gestação de fetos portadores de qualquer anomalia, inclusive
síndrome de Down. Onde vamos parar ”Qual é o limite ético que
se estabelecerá”.
O que está em questão agora não é o benefício para a ciência e
sim o benefício para a humanidade, o que pode não significar a
mesma coisa, já que, em termos de ciência, toda e qualquer
possibilidade de estudo ou pesquisa, é sempre “benéfica”, pois
traz conhecimento, mesmo que este conhecimento seja a
constatação de que não é possível atingir as metas
inicialmente traçadas por aquela linha de pesquisa;
entretanto, devemos levar em consideração as questões éticas,
já que os fins não justificam os meios.
Deveríamos estar discutindo a regulamentação da produção de
embriões com fins reprodutivos, e o fato de não os utilizar,
ou de que eles serão descartados de qualquer maneira, não
pode ser justificativa para a utilização dos mesmos com fins
científicos. O que deve ficar bem claro é que, um embrião é
considerado, pela própria ciência materialista, como um ser
humano vivo, devendo portanto, ser respeitado como tal.
O mundo vai evoluir sempre, pois é este nosso destino
inexorável; vamos conquistar tecnologias cada vez mais
importantes, entretanto, devemos escolher qual preço estamos
dispostos a pagar por isso, quais os caminhos que devemos
seguir.
O uso de CTE humanas não é necessário para o avanço da ciência
neste momento, acredito que, pelos trabalhos já desenvolvidos
com as CTA, chegaremos a grandes conquistas, e o estudo dos
fatores epigenéticos, acabarão por nos conduzir ao conceito de
“Modelo Organizador Biológico”, ou perispírito, o que nos
trará a possibilidade de, por exemplo, “construir” órgãos em
laboratório à partir de células tronco do próprio paciente,
para um “auto-transplante”, fundando a “engenharia de órgãos e

tecidos”.
A despeito de nosso otimismo e entusiasmo, não percamos a
serenidade, nem dispensemos a segurança no avanço da ciência,
pois não temos como fazer juízo ético daquilo que não
conhecemos completamente. Sigamos confiantes e dedicados nos
estudos e no desenvolvimento das CTA, dominando cada vez mais
e melhor suas possibilidades, e enquanto isso, muita prudência
e responsabilidade.
Veja o que nos trouxe Emmanuel, pelas mãos de Francisco
Cândido Xavier, muito antes de surgirem as possibilidades que
atualmente discutimos: “O homem desejou recursos para mais
facilmente abrir estradas e a divina providência lhe suscitou
a idéia de reunir areia e nitroglicerina, em cuja conjugação
despontou a dinamite. A comunidade beneficiou-se da
descoberta, no entanto, certa facção organizou com ela a bomba
destruidora de existências humanas.
O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço,
ganhando tempo, e o amparo divino ofereceu-lhe os pensamentos
necessários à construção das modernas máquinas de condução e
transporte. Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para
todos os setores das aquisições planetárias, entretanto,
apareceram aqueles que desrespeitaram as leis do transito,
criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos
e resgates, nos princípios de causa e efeito.
O homem solicitou o apoio contra a solidão psicológica e a
Eterna Bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo,
o rádio, o televisor, aproximando as coletividades e
integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar
disso, junto desses nobres empreendimentos, surgiram aqueles
que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e
solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra.
O homem rogou medidas contra a dor e a Compaixão Divina lhe
enviou os anestésicos, favorecendo-lhe o tratamento e o

reequilíbrio no campo orgânico. Ao lado dessas concessões,
porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da
paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinqüência. O
homem pediu a desintegração atômica, no intuito de assenhorear
mais força, a fim de comandar o progresso, e a desintegração
atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o Orbe
Terrestre, até que essa conquista seja respeitada fora de
qualquer apelo à destruição.
Como é fácil observar, Deus concede sempre ao homem as
possibilidades e vantagens que a inteligência Humana resolve
requisitar à Sabedoria Divina. Por isso mesmo, as calamidades
que surjam nos caminhos da evolução no mundo, não ocorrem
obviamente, sob a responsabilidade de Deus.(9)
NOTAS:
1) Para os embriologistas Moore e Persaud, na página 2 do
livro “Embriologia Humana” : “O desenvolvimento humano é um
processo contínuo que começa quando um oovócito de uma mulher
é fertilizado por um espermatozóide de um homem. O
desenvolvimento envolve muitas modificações que transformam
uma única célula, o zigoto (ovo fertilizado), em um ser humano
multicelular. “ (voltar)
2) EGGAN, K., RIDEOUT III, W.M., JAENISCH, R. Nuclear cloning
and epigenetic reprogramming of the genome. Science , v. 293,
p.1093-98, aug.2001.
3) Ver argumentação no capítulo III do livro “A reencarnação
como lei biológica” do mesmo autor deste artigo.
4) No livro “Espírito, perispírito e alma” encontramos o
embasamento teórico deste postulado do Dr. Hernani, e em seu
livro “A mente move matéria” no adendo do escrito por Y.
Shimizu, encontramos a descrição dos aparelhos TEM e TEEM.
5) Retirado de entrevista à revista “Médico Repórter” de 13
outubro de 2004, dada pela professora Alice Teixeira Ferreira,
livre doscente de biofísica da UNIFESP/EPM, área de Biologia
Celular, estudiosa de CTAs da medula óssea há 6 anos.
6) Trabalho realizado pelo Dr. Rudolf Jaenisch, do prestigiado

Instituto Whitehead nos Estados Unidos, e pesquisador do mesmo
grupo do Dr. Kevin Eggan, já citado anteriormente. Publicado
na revista Cell de maio de 2005.
7) Esta linhagem foi obtida de 30 embriões humanos pela
transferência nuclear das células cúmulos do próprio ovário
para os mais de 200 óvulos de suas respectivas doadoras.
Obviamente estes 30 embriões humanos tiveram de ser mortos
para se obter as suas células, sendo que cada um deles
forneceu entorno de 150 células.
8) Biomédica, doutora em biologia molecular pela UNIFESP,
autora do livro “Biologia molecular, guia prático e didático”.
9) Retirado do livro “Busca e acharás”, editora Ideal, 1995.
*Dr. Décio Iandoli Júnior é médico cirurgião, doutor em
medicina pela UNIFESP-EPM, professor titular de Fisiologia dos
cursos de Biologia, Fisioterapia e Farmácia da UNISANTA em
Santos, S.P., professor responsável pela disciplina de Saúde e
Espiritualidade do curso de Gerontologia desta mesma
universidade, atual vice-presidente da Associação MédicoEspírita de Santos e colaborador do Centro Espírita Dr. Luiz
Monteiro de Barros em Santos, S.P. Autor dos livros
“Fisiologia Transdimensional”, “Ser Médico e Ser Humano” e “A
Reencarnação como Lei Biológica” editados pela FE editora
jornalística.
Fone: In http://www.amebrasil.org.br/html/pesq_art1.htm

O martírio dos Apóstolos
1.Simão Pedro (Simão Barjonas) morreu em Roma no ano de 67,
crucificado de cabeça para baixo.
2.Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a morrer
pela espada, por determinação do rei Herodes, no ano de 44.
3.João morreu em Éfeso, aos 96 anos de idade, quando o

imperador romano era Trajano, no ano de 100. Escreveu um dos
Evangelhos, 3 Epístolas e o Apocalipse. Foi o único que
desencarnou naturalmente, depois de dolorosas perseguições.
Foi desterrado para a ilha de Patmos onde escreveria o
Apocalipse que quer dizer revelação.
4.André morreu crucificado em Patras, na Acaia. Sua cruz,
diferente da do Cristo, tinha a forma de um “X”. Era irmão de
Simão Pedro. A Acaia era uma região da antiga Grécia, no norte
do Peloponeso.
5.Filipe foi trucidado na Ásia Menor, após pregar o Evangelho.
6.Bartolomeu foi esfolado vivo, prática cruel e comum na
Pérsia.
7.Mateus, o publicano, que escreveu o primeiro evangelho foi
morto na Etiópia, África.
8.Tomé, o Dídimo, foi martirizado na Índia.
9.Tiago, chamado o Menor, morreu apedrejado em Jerusalém no
ano de 62.
10.Simão Cananeu foi crucificado pelos Judeus.
11.Judas Tadeu, irmão de Tiago, o Menor, foi martirizado em
Edessa, cidade da antiga Mesopotâmia.
12.Judas Iscariotes suicidou-se, enforcando-se, após trair o
Mestre Jesus.
13.Matias, que

substituiu

Judas

Iscariotes

no

colégio

apostólico, foi apedrejado pelos Judeus no ano de 61.
14.Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi apedrejado
no Sinédrio em Jerusalém no ano de 35. Não pertencia ao
colégio apostólico.
15.Paulo de Tarso, o Apóstolo dos Gentios, desencarnou com um
único golpe de espada nos arredores da cidade de Roma, na via
Ápia, próximo ao cemitério dos antigos romanos, no ano de 65,
por ordem do imperador Nero. Alguns Historiadores situam a
morte de Paulo de Tarso entre 64 e 67. Também não pertencia ao
colégio apostólico.
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O sonho do Apóstolo Pedro
Um exercício de imaginação
O texto abaixo nos remete a um exercício de imaginação,
próprio de uma ficção científica, em que a figura humana de
Pedro, tal como ele era ao tempo em que conheceu e serviu a
Jesus e, ignorando todos os séculos intercorrentes,
trouxéssemos o querido pescador à grande praça, em Roma, que
tem o seu nome.
(…) Um tanto perplexo, o homem de Carfanaum sente-se perdido
no amplo espaço que se abre diante
dele. Faz algumas
perguntas, aqui e ali – a ficção pode fazê-lo falar italiano
moderno, com sotaque, talvez.
Dizem-lhe que aquilo é a Piazza San Pietro e que o imponente
conjunto de edifícios, ao fundo e em torno, integra a Igreja
que dá o nome à piazza e que lá dentro do mais imponente
deles, está sentado, num trono, aquele que o herdou, em linha
direta do patrono da Igreja e da
praça. Que dali, aquele
homem governa milhões de seres humanos que trazem o mesmo
designativo que se usou pela primeira vez em Antioquia –
cristãos.
É possível até que lhe expliquem que há outros cristãos que
não reconhecem a autoridade do sucessor direto de Pedro, mas
isso já seria outra história. O pescador resolve ir até lá
para conhecer melhor o edifício. A primeira coisa que se nota
é que é um tanto diferente da Casa do Caminho, na antiga
estrada de Jerusalém para Jope, onde tudo começou, depois que
tudo acabou, ou seja, depois da partida de Jesus.
Enfim, estamos numa era de progresso e tecnologia. Pelo que
se observa, a Igreja cresceu muito e, em princípio, parece
justo dispor de instalações condignas para abrigar aqueles que
foram incumbidos de orientar a comunidade dos fiéis
disseminados pelo mundo a fora.
Ao entrar pelos portais imensos, que contempla com simplória

curiosidade, o visitante verifica que as instalações não são
exatamente condignas, mas palacianas, ostentosas, recobertas
de ouro e decoradas com incríveis obras de arte. Mesmo isso,
contudo, pensa ele, talvez seja admissível: afinal de contas,
isto aqui não é Cafarnaum e nem estamos vivendo mais no tempo
de Augusto ou Tibério, numa poeirenta província distante.
Olhares curiosos e até divertidos acompanham a perambulação do
pescador pelas imensas naves, por onde circulam multidões de
turistas apressados, coloridos e falastrões. Parece que ele
nem percebe que a sua figura distoa ali, na sua sandália
desgastada e rústica, na qual ainda há vestígios do barro
deixado pelas últimas chuvas, nas trilhas que ele percorreu.
O manto que o cobre é limpo e claro, mas igualmente rústico e
sem atavios. Uma bolsa de couro cru e pobre pende do cordão
amarrado à cintura. Não que traga grande coisa: um pedaço do
pão que
sobrou de hoje, pela manhã, e algumas dracmas
escassas, mas isso não o preocupa, dado que o Mestre dizia
que não era preciso levar ouro nem prata, nas tarefas que
confiara aos seus amigos mais próximos.
Simão bar Jonas vai de surpresa em surpresa. Segundo informes
que continua a colher com um e outro, aquela estátua de bronze
ali, à direita de quem entra, representa sua própria figura
humana. Está sentada, ricamente vestida, com todos os adornos
da realeza. O pé tem um brilho mais intenso, que ele logo
descobre resultar do polimento de muitos lábios humanos que
ali depositam beijos.
Aquilo o comove, é certo, mas o deixa também profundamente
embaraçado. Por que razão, estariam beijando, simbolicamente,
os seus pés? Que teria feito ele? Será que o haviam
transformado em algum deus desconhecido? Ou num imperador,
como Tibério ou Nero? Olhando as sandálias mal ajustadas aos
seus pés de verdade, ficou, por um instante, a pensar
se
aquela gente os beijaria, se, em lugar da estátua de bronze
coberta de adornos ricos sentasse ele, ao vivo…
Que coisa mais fantástica tudo aquilo! Que estranha sensação
de irrealidade, de pesadelo, de alienação! Que multidão de
perguntas sem respostas lhe acorriam à mente perplexa!
Haveria alguém por ali que soubesse (e pudesse) respondê-las?
Foi então que ele se lembrou do homem sentado no trono. Ele
deveria saber, tinha de saber.
Pois não era o chamado
herdeiro direto da tradição? O mais acertado, portanto, seria

falar com ele.
De pergunta em pergunta, chegou a imponente cidadão abrigado
atrás de não menos imponente
escrivaninha, numa sala que
ficava nalgum ponto daquele labirinto de naves, corredores,
portas e salões.
O homem nem sequer o convidou a sentar-se e o visitante bem
que o desejava, pois já sentia o peso do cansaço de todas
aquelas andanças. Não que houvesse sido maltratado; pelo
contrário, foi muito bem recebido, com um sorriso polido e
palavras mansas. Infelizmente, dizia-lhe o cidadão, o Santo
Padre (Santo Padre?) não poderia recebê-lo tão cedo.
Era preciso marcar entrevista, dizer ao que vinha, aguardar o
chamado e, finalmente, comparecer – condignamente vestido,
observou, com um olhar significativo, o homem – em dia e hora
que deveriam ser rigorosamente observados.
O pescador concluiu que era tudo muito complexo e demorado e o
seu tempo ali era escasso. Uma pena! Ficaria, então, para
outra oportunidade. Agradeceu ao cavalheiro imponente, fez
uma mesura desajeitada (o homem parecia tão importante!) e se
pôs à disposição do secretário que o trouxera até ali, de vez
que jamais encontraria, sozinho, o caminho de volta à luz do
sol que brilhava lá na praça que tinha o seu nome.
Já na praça, olhou, mais uma vez, o edifício gigantesco e
pensou: —Que pena! Nunca precisamos marcar entrevista para
conversar com Jesus… Não há dúvida que ficou tudo muito
complicado e estranho…
E, sem saber como nem por que, Simão bar Jonas viu-se
novamente em Cafarnaum, a consertar
sua rede. André, seu
irmão, olhava-o de maneira curiosa e interrogativa.
—Que há com você, Simão? Foi preciso chamá-lo três vezes! Você
estava dormindo? Simão ficou em silêncio por alguns momentos.
Em seguida, sacudiu a cabeça e comentou enigmaticamente: —É…
Acho que dormi. Parou novamente e completou: —E que pesadelo,
meu Deus!
A brisa mansa, a rede nas mãos, a água plácida do lago, ali à
frente, trouxeram-no de volta à realidade presente. (Mas que
seria mesmo o presente?) André não fez novas perguntas. O
irmão sempre fora dado a esses raptos e “ausências”, desde
menino, quando parecia alhear-se de tudo, esquecido de todos.
Nesses instantes, via coisas que ninguém mais via. Passados
alguns momentos a mais, André repetiu a frase que Simão não

ouvira por causa da sua
“ausência” (e como estava longe,
ele!): —Eu te disse que temos de sair logo para o mar, porque,
à tarde, vai chover. Simão correu o olhar experimentado pelo
céu e disse: —Também acho. Iremos assim que acabar o conserto
da rede. Falta pouco.
Lá no fundo da sua memória do futuro, contudo, via gente
estranha beijando seus pés de bronze e àquilo o perturbava
mais do que ele gostaria de admitir. Sacudiu a cabeça
novamente e resmungou algo que André não entendeu. Afinal de
contas, fora apenas um pesadelo sem sentido. Nada mais.” (…)

O texto é um enxerto do livro “Cristianismo: a mensagem
esquecida”, de Hermínio C. Miranda, pág. 184/187.

Carta
do
Senador
Públio
Lêntulus ao imperador Tibério
Cézar
A carta descreve
as características
físicas e morais de Jesus
“Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos
nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes
virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta
da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus,
criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se

acham e que nela tenham estado; em verdade, ó César, cada dia
se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus: ressuscita os
mortos, cura os enfermos, em uma só palavra: é um homem de
justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade
no rosto, que aqueles que o vêem são forçados a amá-lo ou
temê-lo.
Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até
as orelhas, e das orelhas até as espáduas, são da cor da
terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma
linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos, o
seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou
mancha se vê em sua face, de uma cor moderada; o nariz e a
boca são irrepreensíveis.
A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito
longa, mas separada pelo meio, seu olhar é muito afetuoso e
grave; tem os olhos expressivos e claros, o que surpreende é
que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém
ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando
resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar; faz-se amar
e é alegre com gravidade.
Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas, antes, chorar. Tem os
braços e as mãos muito belos; na palestra, contenta muito, mas
o faz raramente e, quando dele se aproxima, verifica-se que é
muito modesto na presença e na pessoa.
É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à
sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo, jamais,
visto por estas partes uma mulher tão bela, porém, se a
majestade tua, ó Cézar, deseja vê-lo, como no aviso passado
escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais
depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade
de Jerusalém; ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada.
Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se
riem, vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele,

tremem e admiram.
Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em
verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram, jamais,
tais conselhos, de grande doutrina, como ensina este Jesus;
muitos judeus o têm como Divino e muitos me querelam,
afirmando que é contra a lei de Tua Majestade; eu sou
grandemente molestado por estes malignos hebreus.
Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas,
ao contrário, aqueles eu o conhecem e com ele têm praticado,
afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde, porém à
tua obediência estou prontíssimo, aquilo que Tua Majestade
ordenar será cumprido. Vale, da Majestade Tua, fidelíssimo e
obrigadíssimo… Públio Lentulus, presidente da Judéia
Lindizione setima, luna seconda.”

(Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de
Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico e
moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério
César, em Roma, ao tempo de Jesus.)

Por que a Terra
destruída em 2012

não

será

Filme 2012 – O dia do juízo final
O filme 2012 – O dia do juízo final produzido em 2008 nos
Estados Unidos, é na verdade mais uma tentativa de se criar

uma onda de terrorismo psicológico através do suposto fim do
mundo. Nessa onda, exploram-se sem fundamento as profecias
relativas às transformações pelas quais a Terra está passando
para ingressar em uma Nova Era.
Segundo um amigo, os produtores desse filme usaram as
profecias Maias tentando “cristianizá-las”, mas esqueceram-se
de que, quando tais profecias foram concebidas, aquele povo
nem tinha ouvido falar de Jesus, muito menos pensava em
acreditar em um único Deus. Como o ano 2000 já se foi, e não
se pode mais explorar a falsa profecia da Bíblia – “de mil
passarás, de dois mil não passarás” – agora surge um filme que
procura reativar o tema catastrófico, embora não haja nenhuma
citação a respeito nem no Velho nem no Novo Testamento.
A escolha da data
Na verdade, a nova data para o mundo acabar, o dia 21 de
dezembro de 2012, é apenas uma jogada de marketing para o
lançamento do referido filme. Ela foi estabelecida no
calendário Maia, um calendário que principia a contagem do
tempo em 11 de agosto do ano 3114 a.C., ou seja, antes mesmo
das datações arqueológicas dessa misteriosa civilização. De
acordo com aquelas datações, os Maias floresceram entre 1800
a.C. e 1450 d.C., em um vasto território que inclui regiões
das Américas Central e do Sul, onde as ruínas de suas cidades
e pirâmides monumentais resistem ao tempo.
Os Maias são reconhecidos por seu avançado conhecimento de
astronomia e pela precisão de seus diferentes calendários,
como o calendário anual solar, com 365 dias, chamado Haab.
Outro desses calendários, o de “longa contagem”, foi
desenvolvido para computar extensos períodos de tempo ou
ciclos, de 5.125 anos. Foi com base nesse calendário de longos
ciclos que se estabeleceu a tradição da profecia Maia do fim
dos tempos.
Ora, as profecias Maias, pelo visto, estão de acordo também

com o que ensina a Doutrina Espírita a respeito não do fim
físico do nosso planeta, mas do surgimento de uma Nova Era,
quando a Terra passará, na escala dos mundos habitados, de
Mundo de Expiações e Provas (segunda categoria), para Mundo de
Regeneração (terceira categoria).
Já estamos em 2014
Por que a Terra não será destruída em 2012? Precisamos
considerar que já estamos no ano 2014, de acordo com a
revelação mediúnica transmitida por Chico Xavier, em 1937,
posteriormente ratificada através de conceituados cientistas e
teólogos, que se basearam nos estudos e pesquisas históricas
relacionados a seguir:
1o) Quando Jesus nasceu numa obscura colônia do Império
Romano, a Palestina, uma estreita faixa de terra no fundo do
Mediterrâneo, o imperador romano era César Otávio Augusto. E
no mundo de César, os anos eram contados pelo calendário
romano. Assim, o ano 1 era o da fundação de Roma.
Os anos seguintes eram assinalados com a abreviatura A. U. C.,
da expressão “Ab Urbe Condita” (Desde a Fundação de Roma).
Somente no século VI, bem depois de Constantino (com o Édito
de Milão no ano 313) conceder a liberdade de culto aos
cristãos, é que foi estabelecido o calendário cristão. Foi
então que, no ano 525, o monge Dionísio, o Pequeno, procurou
estabelecer o ano da Era Cristã, em relação ao calendário
romano “Ab Urbe Condita”. E, por seus cálculos, fixou o ano da
fundação de Roma como sendo 754 antes de Cristo.
Contudo, a revelação feita pelo Espírito Humberto de Campos,
em 1935, por intermédio da psicografia de Francisco Cândido
Xavier, no capítulo 15 do livro Crônicas de Além-Túmulo,
editado pela FEB em 1937, registra o erro histórico cometido
por aquele monge católico e sua devida correção, ao relatar o
seguinte diálogo, travado no mundo espiritual, entre o Cristo
e seu discípulo João, o Evangelista:

– João – disse-lhe o Mestre –, lembras-te do meu aparecimento
na Terra? – Recordo-me, Senhor. Foi no ano 749 da era romana,
apesar da arbitrariedade de Frei Dionísio, que, calculando no
século VI da era cristã, colocou erradamente o vosso natalício
em 754.
2o) É importante frisar que a revelação, trazida por
intermédio de Chico Xavier, foi confirmada posteriormente pelo
historiador e professor de História Antiga no New College, de
Oxford, Robin Lane Fox, que em seu livro Bíblia – Verdade e
Ficção, lançado em 1993, confirma esse erro de cálculo da data
de nascimento de Jesus, calcado em vários documentos da época
e nos fatos narrados pelos evangelistas, fatos esses postos em
aparente contradição na perspectiva fundamentada no calendário
romano.
3o) Esse mesmo pensamento é defendido pelo professor Charles
Perrot, do Instituto Católico de Paris, em entrevista à
revista Le Point:
[…] segundo um amplo consenso de exegetas, o ano de nascimento
de Jesus deveria situar-se um pouco antes da morte de Herodes,
O Grande. Ora, segundo os dados numismáticos, astronômicos e,
sobretudo textuais, Herodes deve ter morrido no dia 11 de
abril do ano 4 a.C. […] O nascimento de Jesus terá sido
provavelmente entre os anos 6 e 7 a.C. […].
4o) Também o professor e padre John P. Meier, que leciona o
Novo Testamento na Universidade Católica da América, em
Washington, escreveu no The New York Times, no dia 21 de
dezembro de 1986, que Cristo deve ter nascido por volta de 6 a
4 a.C.;
5o) Em nosso país, o astrônomo Ronaldo Rogério Mourão de
Freitas, do Observatório Nacional, divulgou no Jornal do
Brasil de 4/1/1982 que Frei Dionísio, o Pequeno, em 525,
encarregado pelo Papa de organizar o calendário cristão a

partir da vinda de Jesus à Terra, arbitrou o ano de 754 da Era
Romana para o seu nascimento. Mas, pelas pesquisas realizadas
sobre o assunto, ele chegou à conclusão de que o aparecimento
do Cristo em nosso mundo se deu no ano 749 da fundação de
Roma.
A Nova Era
Ora, diante de todas essas evidências, podemos concluir, sem
margem de dúvida, que o ano 2012 já passou, ou seja, já
estamos em pleno 2014 e a Terra não foi destruída, conforme a
previsão divulgada de que o mundo acabaria no dia 21 de
dezembro de 2012.
Convém ainda esclarecer que o termo “fim”, empregado nas
palavras proféticas de Jesus – “Quando o Evangelho for pregado
em toda a Terra, é então que chegará o fim” (Mateus, 24:14) –
está relacionado com a ideia de tempo e não com a de espaço,
exatamente a mesma ideia do calendário de longos ciclos dos
Maias. Portanto, Jesus se referiu ao fim de uma Era, não ao
fim do mundo físico. E isto é lógico, pois quando as criaturas
humanas estiverem evangelizadas haverá o fim da violência, das
lutas fratricidas, do narcotráfico, das balas perdidas, das
seleções étnicas e de todo o mal que ainda perdura no coração
do homem.
E convenhamos: seria racional Deus acabar com o nosso planeta,
quando as criaturas humanas estivessem vivendo plenamente a
mensagem do Evangelho? E se Deus é a Justiça Suprema, a
destruição do mundo seria então o prêmio prometido por Jesus
aos mansos e pacíficos, que ao longo dos séculos se esforçaram
para implantar na Terra o seu reino de amor e de paz? É claro
que não! Deus é Justo!

Depoimento da atriz Ana Rosa
sobre a dor da perda de uma
filha
Algumas vezes eu representei cenas de perdas de entes queridos
em novelas. No dia 17 de novembro de 1995, no velório de minha
filha Ana Luisa, nascida em São Paulo no dia 10 de dezembro de
1976, eu não queria acreditar que estivesse vivendo aquilo de
verdade.
No dia seguinte, saí para comprar alguns presentes de Natal.
Afinal, meus outros seis filhos ainda estavam ali e precisavam
da mãe. Mas eu parecia um zumbi. Numa loja, me senti mal.
Tontura, fraqueza, parecia que meu peito iria explodir, que eu
não iria aguentar tanta dor. Pedi à vendedora que me deixasse
sentar um pouco. Eu estava quase sufocando, as lágrimas
queriam saltar de meus olhos. Mas eu não queria chorar. Queria
esconder minha dor, fazer de conta que aquilo não havia
acontecido comigo. Bebi água, respirei fundo e saí ainda
zonza.
Eu sempre acreditei que iria terminar de criar minha filha,
como todos os outros. Que iria vê-la formar-se em veterinária.
Vê-la casada, com filhos. Achava que teria sempre a Aninha ao
meu lado. Um dia, ela me contou que quando era pequena e eu
saía pra trabalhar, ela sentia medo de que eu não voltasse.
Por isso ficava sempre na porta de casa me olhando até eu
sumir de sua vista. Por isso vivia grudada em mim.
Imagino que ela já pressentia ainda criança, que iríamos nos
separar cedo. Só que foi ela a ir embora. Foi ela que saiu e
não voltou mais. Foi ela que me deixou com a sua saudade. Para
amenizar a falta, o vazio que ela deixou, eu ficava horas
revendo os vídeos mais recentes com suas imagens. Nossas

viagens, festas de aniversários, a formatura da irmã, seu
jeitinho lindo tão meu conhecido de sentir vergonha.
Ela com o primeiro e único namorado. O gesto característico de
arrumar os cabelos. A sua primeira apresentação de piano.
Nesse vídeo então, eu ficava namorando suas mãos de dedos
longos e finos. Até hoje eu me lembro de cada detalhe das mãos
da Aninha. Assim como me lembro de cada detalhe de seus pés,
do seu rosto…
Dali pra frente, o que mais me chocava e surpreendia era que
todo o resto do mundo continuava igual. Como se nada tivesse
acontecido: o sol nascia e se punha todos os dias, as pessoas
andavam pelas ruas. O mesmo movimento, barulho. O mundo
continuava a girar. Tudo, tudo igual. Só na minha casa, na
minha família, dentro de mim, é que nada mais voltaria a ser
como antes. Faltava minha filha, Ana Luisa!
Eu passava, quase diariamente, nos lugares comuns: o colégio
Imaculada Conceição, em Botafogo. Cinema, lanchonete,
restaurante, o metrô, onde tantas e tantas vezes viajamos
juntas. A loja das comprinhas, o shopping, o parquinho, o
clube onde fazia natação. A praia de Botafogo onde ela foi
atropelada, o hospital Miguel Couto, onde passamos as horas
mais angustiosas de nossas vidas.
O cemitério São João Batista, onde repousam seus restos
mortais. Até hoje cada um desses lugares me lembra alguma
coisa de minha filha. Até hoje guardo as lembranças de seus
abraços, seus chamegos, o cheirinho da sua pele, o calor, seu
carinho e aconchego. Ana vivia literalmente pendurada em mim.
Já grandona, maior que eu, mas sempre como se fosse meu nenê
pedindo colo.
Saudade. Saudade. Saudade, minha Aninha.
Não fosse a minha fé e a convicção de que a vida não termina
com a morte, não fossem os outros filhos que ainda precisavam
de mim, acho que teria pirado. Além da família, o trabalho, a
terapia e o estudo da doutrina espírita me deram forças para
superar a separação e a falta da Ana Luisa.

Sou e serei eternamente grata ao meu Pai do Céu, porque fui
agraciada com muitos sinais de que a separação é apenas
temporária. Alguns dias após sua passagem entrei em seu
quartinho que ficou inundado pelo cheiro de rosas.
Instintivamente fui olhar pela janela. Naturalmente o cheiro
não vinha de fora. O perfume intenso era só ali dentro.
Um mês depois, no grupo que eu frequentava no Centro Seara
Fraterna, minha filha se manifestou. Ainda meio confusa pela
mudança abrupta e repentina, mas já consciente de sua
passagem. Naquela noite, o buraco no meu peito que parecia uma
ferida sangrando, mudou de aspecto. Continuava a doer, mas a
certeza de que minha filha continuava e continua viva em
alguma outra dimensão me trouxe uma nova perspectiva. A de que
eu poderia chorar pela sua ausência, nunca pelo seu fim.
Dali pra frente, algumas vezes vi, em outras pressenti, sua
essência ao meu lado. No decorrer desses doze anos, recebi,
por acréscimo de misericórdia, um bom número de mensagens
dela. Uma das últimas foi através de um médium reconhecido,
que foi fazer uma palestra num evento que eu apresentava. Sem
que eu esperasse ou solicitasse, ele disse que via uma jovem
ao meu lado – me descreveu exatamente minha filha – e que ela
me apontava para ele dizendo: é esta aqui, ó.
Esta é que é a minha mãe. Quando me sentei, ele disse que ela
sentou-se no meu colo. Entre as várias coisas no recado que me
mandou, encerrou dizendo que as violetas (encenou a peça
“Violetas na janela” há 11 anos) que ela cultiva onde se
encontra, não serão colocadas na janela, e sim, serão usadas
para fazer um tapete de flores para eu pisar quando chegar lá.

