
era de progresso na ordem física,
intelectual e moral, e, consequente-
mente, no estado social das nações
em que ocorreram. É que elas têm por
finalidade operar um remanejamento
na população espiritual, que é a po-
pulação normal e atuante do Globo.

Essa transfusão que se opera entre
população encarnada e população
desencarnada de um mesmo globo
opera-se igualmente entre os mundos,
quer individualmente nas condições
normais, quer em massa, em circuns-
tâncias especiais. Há portanto emi-
grações e imigrações coletivas de um
mundo a outro. Delas resulta a intro-
dução, na população de um globo, de
elementos inteiramente novos; novas
raças de Espíritos, vindo misturar-se às
raças já existentes, constituem novas
raças humanas."
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(...)
"Segundo o ensinamento dos

Espíritos, foi uma dessas grandes
imigrações, ou, se quiserem, uma
dessas colônias de Espíritos, vindos
de uma outra esfera, que deu origem
à raça simbolizada na pessoa de Adão
e, por essa razão, denominada raça
adâmica. Quando surgiu, a Terra já
era povoada desde tempos imemoriais,
como a América quando aí chegaram
os Europeus."

4. CONCLUSÃO
Embora as citações anteriores

te-nham sido retiradas de um livro
básico da Doutrina Espírita, adotando
o princípio estabelecido pelo próprio
Codificador, Allan Kardec, tudo deve
passar pelo crivo da razão, portanto,
ser analisado minuciosamente pela

67.
EVOLUÇÃO DO HOMEM ANIMAL

PARA O HOMEM ESPIRITUAL

1. CARACTERíSTICAS DO
HOMEM ANIMAL
Muitos reflexos, condicionamentos

e emoções são desenvolvidos nas
primeiras experiências do Espírito,
enquanto esteve nos reinos inferiores
da natureza, e, ainda hoje, fazem
parte da estrutura da personalidade
do homem.

Alguns exemplos: o medo; a agres-
sividade; a imprudência; os condi-
cionamentos mentais geradores de
maus hábitos; as paixões, os vícios e
defeitos provenientes dos instintos de
conservação.

Tais sentimentos constituem o que
se convencionou chamar de estados
defensivos, que são reflexos dos ins-
tintos, cuja força responde pela vida de
todos os seres.

Os estados defensivos impedem o
homem de ver a beleza nas pessoas e
coisas, e de viver plenamente, porque
ele se vê obrigado a usar "máscaras"
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no meio em que vive, não acei-tando os
seus sentimentos; tais estados, porém,
podem ser sublimados.

2. CARACTERíSTICAS DO
HOMEM ESPIRITUAL
O homem espiritual caracteriza-se

pelo seu estado de abertura. Entende-
se por abertura o processo pelo qual
ele - o ser humano - esforça-se por
sublimar os sentimentos que ainda per-
manecem como defensivos, travando
combate tenaz contra o radicalismo e
a arrogância.

Estando o homem livre e aberto,
aceita as pessoas e o fatos como
são, não experimenta medos ou an-
siedades.

Esforçando-se, ele fará duas gran-
des conquistas: a Intelectual e a Mo-
ral. A primeira é mais rápida e fácil,
enquanto a segunda requer tempo
paciência e atenção, porque só se
fará através de um trabalho de auto-
educação consciente.

lógica, antes de ser aceito como
verdade.

A intenção do texto é induzir-nos
a uma profunda reflexão sobre a ori-
gem da vida, desde o instante inicial
quando por efeito do hausto criador
despertamos para a vida, tendo em
nossa frente um longo caminho de
aprendizagem.

Por tratar-se de um assunto bas-
tante subjetivo, são bem vindos a
participação e debate entre todos os
interessados no assunto.

Independentemente do enfoque
trazido pelos expositores, cada aluno
está convidado a meditar e expor
livremente suas ideias sobre as pri-
meiras experiências do Espírito recém-
criado, o processo evolutivo como
aprendizagem, conceito de perfeição,
conceito do Pai Criador, reencarna-
ções, etc.

A Reforma íntima constitui este pro-
cesso de auto-educação empreendido
pelo homem para libertar-se dos con-
dicionamentos que ainda o infelicitam,
mas que foram necessários nas suas
primeiras experiências evolutivas.

3. CONDiÇÃO EVOLUTIVA
DO HOMEM
A Evolução é infinita, eterna e

permanente. Não há involução. O
ho-mem, com seu livre-arbítrio, de-
mora-se na escala evolutiva fazendo
opções cujas consequências amar-
gas o tornam infeliz. Obrigando-o a
viver experiências duras e repetitivas
até que aprenda a respeitaras leis
divinas.

Quando o excesso do mal moral
torna-se insuportável, faz com que
ele sinta necessidade de mudar de
caminho. Instruído pela experiência,
é levado a procurar um remédio no
bem, sempre por si mesmo, optando,
fazendo uso de sua vontade.



Como o homem deve progredir
os males aos quais está exposto são
um estimulante ao exercício de sua
inteligência, levando-o a descobertas
e inventas.

Devemos lembrar que Deus nos
criou para o progresso, e determinou
que este fosse fruto do seu trabalho a
fim de que tivesse o mérito.

Emmanuel retrata muito bem esta
ideia do tempo que precisamos para o
nosso crescimento, ou ainda, as duas
extremidades do caminho evolutivo.
Podemos ainda refletir sobre nossa pa-
ralisação que ele chama de cristaliza-
ção; no livro Fonte Viva (psicografia de
Chico Xavier) no capítulo 25 Os dons
do Cristo, ele faz a seguinte afirmação:

"Animalidade versus espiritua-
lida de. Milênios de sombras contra a
luz nascente."

4. NECESSIDADE DAS PROVAS E
DA REFORMA íNTIMA
Diante das provas, que inúmeras

vezes julgamos excessivas para
nossas forças, precisamos considerar
alguns pontos que podem torná-Ias
aceitáveis: Deus tudo provê e não
atribui fardo demasiado pesado para
nossos ombros.

A escolha da prova é realizada por
nós como preferência pessoal; há o
esquecimento desta escolha quando
encarnamos e nossa consciência
limitada nega-se a encarar a luz e
ver os benefícios que recebemos das
dificuldades e das provas.
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Diante dos interesses materiais
negligenciamos, pelo esquecimento
e falta de fé os interesses espirituais.

Precisamos das provas, nas quais
a dor e o amor constitui-se em fatores
indispensáveis para o progresso do
aluno sob o impulso do esforço próprio.

Por outro lado, tendo já esta com-
preensão ou consciência, não preci-
samos caminhar pela dor e sim pelo
amor, pela vontade de evoluir e de
crescer. Novamente Emmanuel nos
traz contribuição definitiva, ainda no
mesmo texto Os dons do Cristo:

"Não intentes destruir milênios de
treva de um momento para outro. Vale-
te do esforço de auto-aperfeiçoamento
de cada dia".

Emmanuel em outra obra Relicário
de Luz (psicografia de Chico Xavier)
no texto Comecemos por nós conti-
nua com orientações detalhadas do ca-
minho que devemos seguir, facilitando
nosso afastamento do homem animal
que ainda somos. Exercitando em nós,
interesses espirituais. Recomenda-
nos: Ensinar a caridade; difundir a
humildade; propagar a fé, semear a pa-
ciência, plantar a bondade, estendendo
noções de serviço e responsabilidade.
Sugere sempre que sigamos o mestre
amando, aprendendo e servindo. Só
educaremos o outro educando-nos.

Finalizando, temos ainda impor-
tante contribuição de André Luiz, no
livro Sinal Verde ( psicografia de Chico
Xavier), capítulo 34, Sugestões no
Caminho, o qual reproduzimos aqui.

68.
víCIOS E DEFEITOS

1. INTRODUÇÃO
Antes de detalharmos o assunto

vícios e defeitos, torna-se importante
refletirmos sobre sua base, as paixões.

Da obra O Livro dos Espíritos de au-
toria de Allan Kardec, temos na questão
908, a análise que transcrevemos abaixo:

"908 - Como se poderá determinar
o limite onde as paixões deixam de ser
boas para se tornarem más?"

'~s paixões são como um corcel,
que só tem utilidade quando gover-
fiado e que se torna perigoso desde
que passe a governar. Uma paixão se

SUGESTÕES NO CAMINHO

"Lamentar-se porquê? ....Aprender
sempre, sim.

Cada criatura colherá da vida não
só pelo que faz, mas também conforme
esteja fazendo aquilo que faz.

Não se engane com falsas aprecia-
ções acerca de justiça, porque o tempo
é o juiz de todos.

Recorde: tudo recebemos de Deus
que nos transforma ou retira isso ou
aquilo, segundo as nossas necessi-
dades.

A humildade é um anjo mudo.
Tanto menos você necessite, mais

terá.

Amanhã será sem dúvida, um belo
dia, mas para trabalhare servir, renovar
e aprender, hoje é melhor.

Não se iluda com a suposta feli-
cidade daqueles que abandonam os
próprios deveres, de vez que transito-
riamente buscam fugir de si próprios
como quem se embriaga para debalde
esquecer.

O Tempo é ouro mas o serviço é Luz.
Só existe um mal a temer: aquele

que ainda exista em nós.
Não parar na edificação do bem,

nem para colher os louros do espe-
táculo, nem para contar as pedras do
caminho.

A tarefa parece fracassar? Siga
adiante, trabalhando, que, muita vez,
é necessário sofrer a fim de que Deus
nos atenda à renovação"

torna perigosa a partir do momento em
que deixais de poder governá-Ia e que
dá em resultado um prejuízo qualquer
para vós mesmos, ou para outrem. "

"As paixões são alavancas que
decuplicam as forças do homem e o
auxiliam na execução dos desígnios da
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Providência. Mas, se em vez de dirigir,
deixa que elas o dirijam, cai o homem
nos excessos e a própria força que,
manejada pelas suas mãos, poderia
produzir o bem, contra ele se volta e
o esmaga".

''Todas as paixões têm seu prin-
cípio num sentimento, ou numa
necessidade natural. O princípio das
paixões não é assim, um mal, pois
que assenta numa das condições
providenciais da nossa existência. A
paixão propriamente dita é a exage-
ração de uma necessidade ou de um
sentimento. Está no excesso e não na
causa e este excesso se torna um mal
quando tem como consequência um
mal qualquer. "

2. DEFINiÇÕES INICIAIS
Vício é um hábito nocivo que se

adquire por imitação ou inércia (imer-
são). Podemos adquiri-Io de um amigo
ou podemos fazer porque todo mundo
faz. Como se trata de algo adquirido,
é mais fácil de ser extirpado, do que
os defeitos.

Defeito é um resquício de anima-
lidade.

Vejamos as seguintes perguntas:
- O egoísmo é para o animal um

defeito ou virtude?
Após meditarmos algum tempo so-

bre o assunto seremos concordes em
afirmar que, não só o egoísmo, mas o
orgulho e a vaidade são, para o animal,
virtudes indispensáveis à sobrevivên-
cia. Poderíamos aduzir que, não fora o
egoísmo do animal, a espécie não teria
evoluído (em sua constante interação
com o meio) e hoje o planeta seria
desabitado.

Entretanto, após o momento em
que abandonamos a animal idade,
mecânica e instintiva, tendo recebido
a capacidade de raciocinar e, por-
tanto, discernir, o mecanismo animal
(orgulho, vaidade e egoísmo) passa a
ser classificado como um defeito.

Vejamos abaixo os principais defei-
tos, e os vícios que gravitam em torno
dos mesmos.

ORGULHO: arrogância - ambição
de mando - insociabilidade - superes-
timação - maledicência.

EGoíSMO: inveja - sensualidade
- ciúmes - egocentrismo - avareza
- impiedade - exclusivismo - auto pie-
dade - voracidade.
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VAIDADE: melindre - exibicionismo
- personalismo.

Aí, surge, então, a pergunta clás-
sica:

- A maledicência, por exemplo, é
um vício ou um defeito?

Tudo depende da origem. Se a
maledicência for adquirida na convi-
vência de pessoas maledicentes, ela é
um vício; e, como tal, poderá ser mais
facilmente extirpada.

Se por outro lado, a maledicência
está enraizada em um sentimento de
superioridade (orgulho), é um defeito,
e a sua eliminação torna-se muito
difícil. Os defeitos contraídos durante
milênios na experiência evolutiva do
homem-animal, não são tão assim
facilmente eliminados, de um dia para
o outro. Contudo, poderão, sim, ser
controlados. Senão, vejamos:

- Eu não consigo eliminar o meu
egoísmo, entretanto, posso controlá-Io
para que ele se manifeste cada vez
menos em minha vida diária.

Devemos fazer esta análise com
qualquer manifestação de conduta in-
ferior, para saber se estamos tratando
de um vício ou um defeito, e conhecer
para combatê-Io.

Trata-se de aceitar um determi-
nado defeito, estudá-Io, e instalar
"alarmes" que nos avisem, quando
atingimos pontos que podemos cau-
sar danos ao nosso próximo ou a nós
mesmos.

3. REFLEXÕES EM TORNO DE
O LIVRO DOS EspíRITOS
As virtudes e os vícios
893 - Qual a mais meritória de todas

as virtudes?
''Toda virtude tem seu mérito pró-

prio, porque todas indicam progresso
na senda do bem. Há virtude sempre
que há resistência voluntária ao ar-
rastamento dos maus pendores. A
sublimidade da virtude, porém está
no sacrifício pessoal, pelo bem do
próximo, sem pensamento oculto. A
mais meritória é a que assenta na mais
desinteressada caridade."

894 - Há pessoas que fazem o bem
espontaneamente, sem que precisem
vencer quaisquer sentimentos que Ihes
sejam opostos. Terão tanto mérito,
quanto as que se veem na contingência
de lutar contra a natureza que Ihes é
própria e a vencem?

"Só não têm que lutar aqueles
em quem já há progresso realizado.

-

Esses lutaram outrora e triunfaram.
Por isso é que os bons sentimentos
nenhum esforço Ihes custam e suas
boas ações Ihes parecem simplís-
simas. O bem se Ihes tornou um hábito.
Devidas Ihes são as honras que se
costuma tributar a velhos guerreiros
que conquistaram seus altos postos."

"Como ainda estais longe da perfei-
ção, tais exemplos vos espantam pelo
contraste com o que tendes à vista e
tanto mais os admirais, quanto mais
raros são. Ficai sabendo, porém que,
nos mundos mais adiantados do que o
vosso, constitui regra o que entre vós
representa a exceção. Em todos os
pontos desses mundos, o sentimento
do bem é espontâneo, porque somente
bons Espíritàs os habitam. Lá, uma só
intenção maligna seria monstruosa
exceção. Eis por que neles os homens
são ditosos. O mesmo se dará na Ter-
ra, quando a Humanidade se houver
transformado, quando empreender e
praticar a caridade na sua verdadeira
acepção."

895 - Postos de lado os defeitos
e os vícios acerca dos quais ninguém
se pode equivocar, qual o sinal mais
característico da imperfeição?

"O interesse pessoal. Frequen-
temente, as qualidades morais são
como, num objeto de cobre, a doura-
dura que não resiste à pedra de toque.
Pode um homem possuir qualidades
reais, que levem o mundo a consi-
derá-Ia homem de bem. Mas, essas
qualidades, conquanto assinalem um
progresso, nem sempre suportam
certas provas e às vezes basta que
se fira a corda do interesse pessoal
para que o fundo fique a descoberto.
O verdadeiro desinteresse é coisa
ainda tão rara na Terra que, quando
se patenteia, todos o admiram como
se fora um fenômeno."

"O apego às coisas materiais
constitui sinal notório de inferioridade,
porque, quanto mais se aferrar aos
bens deste mundo, tanto menos com-
preende o homem o seu destino. Pelo
desinteresse, ao contrário, demonstra
que encara de um ponto mais elevado
o futuro."

4. NECESSIDADE DE
AUTO-EDUCAÇÃO
Da obra Evolução para o Terceiro

Milênio, de autoria de Carlos Toledo
Rizzini, podemos obter reflexões
mais úteis para nosso estudo, da
qual transcrevemos abaixo, um pe-
queno trecho.



"Conhecendo os primeiros ele-
mentos da Lei que governa nossa vida
como Espíritos eternos em evolução
precisamos aprender noções que
nos conduzam a uma compreensão
individual a respeito do código moral.
Portanto somos Espíritos imortais
encarnados em trabalho de auto aper-
feiçoamento objetivando alcançar uma
vida mais ampla e feliz."

"Para isso é preciso percorrer as
duas vias para o progresso espiritual:
O intelectual (conhecimento, sabedo-
ria) e o moral (amor, virtudes) ou seja
sentimentos. n

"A instrução transmitida de fora
é útil, porém não fornece tudo que é
necessário para a auto-educação. Prin-
cipalmente porque o indivíduo integra
o aprendizado a seu modo, porque
não possui a consciência daquilo que
lhe falta, do que lhe é preciso. Que se
soma a uma não-vontade de buscar
este discernimento. "

"Encontramos o contrário: Pessoas
que já reconhecem a própria situação
interior, que procuram satisfazer an-
seios íntimos, expressos no estudo, na
prática do bem ou numa vida mais re-
grada. Estes estão prontos para aceitar
novas normas de ação, receber valores
superiores, e com isso darem um passo
à frente no progresso espiritual. Este
que está baseado na auto-educação
(reforma) assimila mediante a vivência,
ou seja, compreende as provas ofereci-
das pela vida."

"Há três condições necessárias à
auto-educação: 1) O conhecimento
de si mesmo, obtém-se pelo perma-
nente exame de consciência, medi-
tando-se nas próprias ações. Pode-se
observar as falhas alheias mas com o
objetivo de corrigir em si o que vê de
errôneo no outro (espelho); 2) O co-
nhecimento do Destino, em saber
que o futuro depende da ação atual e
saber que o bem coletivo depende do
equilíbrio individual; 3) O conhecimen-
to das qualidades e maus hábitos ou
defeitos. Definindo cada um, estudar-
lhe as características, conhecer para
dominar, concluímos portanto que o
esclarecimento intelectual é basica-
mente importante para aquele que
deseja progredir. "

"Neste trabalho de reforma íntima,
não se pode exigir rapidez na colhei-
ta dos resultados, pois o que levou
séculos alojado no Espírito não será
eliminado de um dia para o outro a
golpes de vontade."
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"Os esforços são frustrados pelo
grande domínio que o passado ainda
exerce sobre o ser. Essas quedas cau-
sam aborrecimentos ou perturbações
e exigem paciência e humildade. É o
conflito moral entre o que somos e o
que deveríamos ser. "

"Está o homem há séculos lutando
contra o semelhante. É chegada a
hora de enfrentar o seu próprio íntimo.
Reconhecendo o indesejável, inicia-se
a luta contra si mesmo. "

"Trata-se esta luta de expulsar, do
campo mental, velhos hábitos menos
dignos, vícios emocionais e sentimen-
tos inferiores; de trocar necessidades
enfermiças e impulsos compulsivos por
atividades espontâneas e normais. "

"É procurar novas maneiras de
pensar e viver, obtendo o autodomínio
e o equilíbrio emocional."

5. O CAMINHO É JESUS
Na mesma obra citada, encontra-

mos resposta para nossas perguntas:
Qual o caminho a seguir? Como ser bom?

"Jesus disse ser ele o caminho, a
verdade e a vida. Que ninguém irá ao
Pai senão por ele; O Mestre demons-
tra a realidade espiritual, através do
seu ressurgimento provando a trans-
formação da vida e não o seu fim após
a morte. Testemunha a base de sua
doutrina, que é a vida eterna, o que
hoje já dispomos de investigações
modernas que comprovam a continui-
dade da vida."

"Este estudo demonstra sero evan-
gelho de Jesus o mais perfeito código
moral que orienta como caminhar,
como fazer, como respeitar o limite do
outro, onde terminam nossa liberdade,
como amar."

"Jesus substitui a doutrina auto-
ritária de Moisés pela doutrina ético-
religiosa, amena, beseede no amor,
fornecendo elementos para que o
homem crie o próprio senso moral. O
Evangelho não só nos recomenda o
amor, mas o esclarece, sistematiza-o,
dá-lhe bases para seu exercício, ofe-
rece princípios tornando incontestável
a sua prática. O que nos permite dizer
que o Evangelho é a ética do amor,
sem limite de tempo que dá base às
éticas comuns.

"Hoje a doutrina de Jesus, ou o
Evangelho pode ser examinado com
base técnica e não apenas sentimental.
Logo, está em um plano de realidade,
isto é, ao alcance de todos que queiram
elevar-se. "

6. NOSSAS AFINIDADES
Diz um provérbio popular "Dizei-me

com quem andas, e te direi quem és".
Importante prestarmos atenção aos

ambientes e pessoas com as quais
temos afinidades ou convivência, para
avaliar melhor a nossa própria situa-
ção espiritual.

Ainda de Carlos Toledo Rizzini
extraímos o texto abaixo, que muito
nos esclarece:

"A invigilância é o modo de viver
descuidado, no qual não prestamos
atenção ao que pensamos e faze-
mos, de modo a permitir certas inclina-
ções crescerem à vontade, sem exame
crítico. Segundo Emmanuel e Scheila,
pela mão de Francisco C. Xavier, a
obsessão torna-se um perigo prová-
vel sempre que permitamos se torne
um hábito: (as circunstâncias abaixo,
grifo nosso).

1 - a cabeça e as mãos
desocupadas;

2 - a palavra irreverente;
3 - a boca maledicente;
4 - a conversa inútil e fútil,

pro-Iongada;
5 - a atitude hipócrita;
6 - o gesto impaciente;
7 - a inclinação pessimista;
8 - a conduta agressiva;
9 -o apego demasiado a coisas

e pessoas;
10 - o comodismo exagerado;
11 - a solidariedade ausente;
12 - tomar os outros por ingratos

ou maus;
13 - considerar o nosso trabalho

excessivo;
14 - o desejo de apreço e

reconhecimento;
15 - o impulso de exigir mais dos

outros do que de nós mesmos;
16 - fugir para o álcool ou drogas

estupefacientes.

Em tais circunstâncias, o recomen-
dável é tratar de recorrer à prece e
pôr mãos à obra para renovação da
mente."

Também André Luiz, na obra Sinal
Verde (psicografia de Francisco C.
Xavier) o capítulo 36, Temas da Crítica,
do qual retiramos algumas frases que
se seguem:

"Procure silenciar onde você não
possa prestar auxílio.

A vida dos outros, qual se afirma
na expressão, é realmente dos outros
e não nossa.
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