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Ivan Santos de Albuquerque 

Nasceu em Brotas, esta do de São Paulo, em 16/01/1918 
e desencarnou em 05/04/1946 com 28 anos. Jovem 
dedicado ao Bem, foi espírita sincero e trabalhou inten-
samente em prol da Doutrina Espírita e do amparo de 
quem sofre. Soube sempre se sacrifi car em benefícios 
dos irmãos e familiares, como também de todos que 
encontrou em seu caminho. É o espírito amigo que 
desde 2001 coordena ostensivamente nossas atividades.

Eis o trecho de uma apresentação escrita por uma 
jovem, de treze anos, integrante do grupo Marcos.

Ivan é um amigo e tanto! Sempre que peço, ele vem 
e me ajuda muito! Ele é doce e atencioso, mas também 
rigoroso na medida certa. Quando tem que chamar 
atenção, ele fala. Com o Ivan é possível conversar, dia-
logar de forma tranquila e amigável. Ele nos escuta, nos 
compreende, nos ama de coração.

Ele desencarnou bem jovem, depois de ter cumprido 
uma linda missão aqui na Terra. Eu o considero um 
verdadeiro exemplo.

Entre em contato  marcos@grupomarcos.com.br 

W W W . G R U P O M A R C O S . C O M . B R
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O  grupo Marcos
Grupo Marcos é um grupo de amigos, amigos encar-

nados e desencarnados, amigos jovens e adultos, amigos 
estudiosos e aprendizes - um grupo cristão. O nome 
Marcos - o nome- símbolo do grupo – é em homena-
gem a uma encarnação de Eurípedes Barsanulfo, nosso 
dirigente espiritual, que ocorreu à época do Cristo. 
Marcos foi um adolescente essênio que se tornou ver-
dadeiro cristão. Essa história você pode conhecer no 
livro A Grande Espera, da Editora IDE (Instituto de 
Difusão Espírita).

Nossos Princípios

1. Todos produtos do grupo Marcos (livros, dvds, 
programas de áudio e de vídeo, cursos e outros) estão 
disponíveis gratuitamente em nosso blog , sendo pre-
viamente autorizado imprimir, copiar e divulgar.

2. As produções levam apenas o nome Marcos e 
dos amigos espirituais, quando for o caso;

3. A fi liação ao grupo não tem formalidade nem 
taxa, entre em contato para conhecer as formas de ajudar;

4. Nosso maior compromisso geral é com a coe-
rência, o estudo  e divulgação da obra de Allan Kardec, 
principalmente, a Codifi cação e a Revista Espírita;

5. Nosso compromisso específi co é com a for-
mação da Nova Geração, sem excluir ninguém de 
nossas atividades;

6.      Nosso principal objetivo: formar um grupo de 
amigos cristãos.
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convidam. Nossos encontros ocorrem uma vez por mês 
de forma presencial e a cada semana produzimos um 
material em áudio que postamos no blog. É portanto, 
uma curso semanal com um encontro presencial mensal. 
Nossa ideia é que esse modelo se multiplique, caso você 
se sinta interessado em participar ou em organizar um 
novo grupo, fale conosco pelo blog nos enviando um 
e-mail. Bem, o assunto acabou. Agora é hora de ir. 
Aguardo sua opinião!

Com carinho,
Dos Amigos do Grupo Marcos.

F I M

Capa. Extraído do livro, 7 e Andaman Islanders, de Radcliff -Brown, 

imagem de uma jovem Andaman carregando o crânio de sua irmã como 

uma forma de expressão de afeto.
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você, mas fi ca com você a responsabilidade de pensar 
e entender as consequências – e não são poucas – de 
entender que a mediunidade é algo natural e normal, 
é uma consequência de ser gente e como é tolo fi car 
adorando médium a ou b; e como é belo utilizar-se 
da mediunidade para espiritualizar-se. Bem, já estou 
falando demais.

Como não consigo parar, vamos falar do próximo 
livro, que ainda não escrevi, mas já está pesquisado e 
planejado. A vivência mediúnica oracular. Nele aborda-
remos um pouco de mitologia. A mitologia é fi lha da 
mediunidade, são as explicações simbólicas do mundo 
espiritual para nos ajudar a entender a vida, a sociedade 
e a nós mesmos... Claro, os grupo mais antigos tinham 
esse amparo, mas, agora, sabendo escrever e com o inte-
ligência mais desenvolvida, o espírito encarnado nessa 
fase, pode anotar, é o início da psicografi a. assim teremos 
textos e ideias registradas. É um período fascinante.

Voltemos ao começo para concluir. Nas citações 
de O Livro dos Espíritos utilizamos a tradução de 
Herculano Pires, da editora LAKE. Paulatinamente, 
aprofundaremos os temas dos livros citados segundo 
o interesse que vocês demonstrem. Este livro está em 
sua primeira edição, ainda será ampliado. Nossa ideia 
é ouvir sua opinião, dúvida e crítica para aperfeiçoá-lo. 
Por isso, sinta-se a vontade em nos contatar para expres-
sar como foi sua experiência de leitura e de encontro. 
Como você talvez saiba, este livro foi elaborada para um 
curso, Educação Espírita: Um Convite à Juventude 
que ministramos em alguns centros espíritas que nos 
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Capítulo XVII

Hora de ir embora... 
Por Enquanto

Meu amigo e amiga, hora de uma breve despedida; mas 
nos reencontraremos em breve. Este livro é apenas o 
começo de uma série, vamos nos encontrar em mais 
cinco livros, em cada um, trataremos de um período 
do desenvolvimento de nossa forma de lidar com a 
mediunidade e com o magnetismo. Tem mais: teremos 
três séries de seis. Explico. Quando chegarmos ao fi nal 
do sexto livro, mediunidade espírita, vamos reiniciar 
abordando a mediunidade primitiva de forma mais 
profunda. Para quem aceitou o pedido do primeiro 
capítulo, é um boa notícia. Para quem não lembra, repito, 
quero ser teu amigo.

 Para esticar um pouco nossa despedida, vamos fazer 
um resumo? Defendemos aqui a ideia espírita de que a 
mediunidade é uma faculdade natural, que aconteceu em 
todos os períodos da história humana, que por seremos 
espíritos, fi lhos de Deus, sempre tivemos e teremos 
contato com outros planos da vida. É triste que existam 
pessoas, espíritas ou não, que querem negar essa realidade 
ou apresentá-la como perigosa ou supersticiosa. Sabe, 
tem muito mais ideias que quero compartilhar com 
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Mensagem de apresentação 
do Grupo Marcos

Paz a todos.
Grupo Marcos é o símbolo do trabalho cristão 

dos que voltam ao mundo com a missão de reviver 
o cristianismo primitivo. Necessário será - como 
os primeiros cristãos - enfrentar a zombaria da 
soberba materialista que se instalou nos corações 
duvidosos de suas obrigações com o Cristo. Não é 
apenas ao combate externo ou das tentações sociais 
que deve enfrentar o novo cristão – o cristão do 
século XXI – é, também, o combate da inércia nos 
próprios ambientes do Espiritismo-cristão; mais 
uma vez a criatura encarnada se acomoda gosto-
samente as convenções do mundo, esquecendo-se, 
temporariamente, das convenções de Deus, isto é, 
das Leis eternas e imutáveis; mais uma vez o Cristo 
lança mão de seus recursos amorosos no intuito de 
socorrer aos homens empedernidos no mal e afo-
gados nas vaidades terrenas e rasteiras. Contudo, 
amigos, não mais se repetirá o ciclo dos vícios que 
marcaram a história da Terra por milênios, pois 
se a misericórdia é a marca distintiva do Cristo, 
a justiça e a renovação devem ser atendidas. Pela 
última vez, neste planeta, assistiremos os embates 
da revolta arrogante que se disfarça de sabedoria e 
do comodismo egoísta que se disfarça de prudência 
com a verdadeira misericórdia que se transforma 
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Conta Radcliff -Brown que um homem contou para 
ele que tinha saído do corpo e visitado a tribo a que 
pertencia e visto que uma criança havia morrido. O 
homem estava triste pela morte e o antropólogo sem 
entender nada...

Além de visitar outros lugares, explicam os Andamans, 
que nesse estado de “sonho” podem conversar com os 
espíritos. Todos podem e fazem isso e aqueles que tem 
mais facilidade são chamados de Oko-jumo (sonhado-
res). É por meio destes fenômenos sonambúlicos que 
os espíritos orientam os Oko-jumo inclusive a curar 
as pessoas. Vejamos a questão 425 do livro-amigo, 
para concluir.

425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? 
Como explicá-lo?

- É um estado de independência da alma, mais completo 
que no sonho; então as faculdades adquirem maior desen-
volvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, 
que é um estado de sonambulismo imperfeito.

No sonambulismo, o Espírito está na posse total de 
si mesmo; os órgãos materiais, estando de qualquer 
forma em catalepsia, não recebem mais as impressões 
exteriores. (…)
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Capítulo XVI

Sonambulismo ou 
Ot-Jumu como você 
queira, caro leitor

Afi nal, o que é sonambulismo? O sonambulismo é sair 
do corpo como no sonho. Porém com uma diferença. 
No sonho a ligação do espírito com o corpo ainda 
é muito forte, no sonambulismo, o espírito, a pessoa, 
está mais livre. E daí? Talvez você pergunte. Daí que 
o espírito mais liberto pode ver mais e melhor. Por 
exemplo, um sonâmbulo pode ver através de paredes e 
moveis, ler pensamentos, observar a saúde de uma pessoa 
vendo o funcionamento de seus órgãos, ir a lugares 
distantes e narrar o que vê, ter acesso a conhecimentos 
que adquiriu em outras existências e conversar com 
espíritos desencarnado. O sonambulismo é apenas uma 
“distanciamento” ou uma diminuição de infl uência do 
corpo no espírito e isto amplia a percepção do espírito.

E o Ot-jumu? O que é e o que tem haver com sonam-
bulismo? Voltemos a ilha Andaman. Ot-jumu signifi ca 
sonho, desprendimento do espírito, e Ot-jumulo signifi ca 
alma. Explicam os Andaman que sonhar – Ot-jumu - é 
quando a alma – Ot-jumulo – sai do corpo. Tem mais. 

em ação caridosa, em compreensão verdadeira e em 
consolo para todas as dores. 

A educação é vossa porta de acesso ao mundo 
superior que irá se transformar a Terra. A educação 
em seu sentido sério, profundo e transformador. A 
educação que desperta refl exões, às vezes, dolorosas; 
a educação que induz o educador a avaliar a si 
mesmo e a agir como cristão ante seus erros e defec-
ções; a educação que ensina a verdadeira abnegação, 
a renúncia silenciosa; a educação que cristi" ca a 
criatura. Aos cultivadores do vazio, que esqueceram 
sua missão no mundo, alertamos – a hora soou! 
Calem as críticas apressadas ou levianas; silenciem 
as discórdias das posições de destaque; orem para 
que a misericórdia toque vossos corações e vos faça 
compreender que “o " m dos tempos são chegados” 
e isso acarreta responsabilidades centuplicadas a 
todos que se candidataram a participar do “Grande 
dia do Senhor” conforme a linguagem evangélica. 

Apóstolos, santos e mártires voltam-se ao mundo 
para auxiliar, para socorrer, para tocar em profun-
didade o íntimo da criatura amolentada pelos vícios 
da maldade, da inconformação e da comodidade. 
Por que não se juntar a eles? Por que não seguir 
as sugestões que são roteiros divinos? Por que não 
superar o medo, a depressão e o comodismo e jun-
tar-se aos verdadeiros discípulos do Cristo como 
aprendiz humilde? Renuncia, amigo e amiga, a 
tudo que pode embaraçar o teu caminho com o Cristo, 
afasta-te do “fermento dos fariseus” e cuida de tuas 



responsabilidades morais, espirituais. Sente que 
poderias fazer mais? Se sim, faz, hoje. Não adie teus 
planos de ventura verdadeira por conta de lazeres e 
conquistas perecíveis. Nesse instante, o Cristo olha 
a ti. Como Ele te vê? Serás o abnegado e laborioso 
trabalhador da vinha ou o servo preguiçoso e in" el 
que possui na bagagem espiritual mil desculpas e 
ardis para se escusar das obrigações assumidas?

A educação espírita supera sua fase de aprendizado 
primitivo, necessário é utilizar seu maior recurso – o 
educador cristão! O educador organizado, preparado 
espiritualmente, o educador abnegado. Não carece-
mos de intelectuais vazios nem de improvisadores 
“criativos”, pedimos tua dedicação sincera e contigo 
superaremos as barreias das limitações teóricas e da 
monotonia que já se instalam nas práticas educa-
tivas de nosso movimento. 

O Cristo – nosso modelo verdadeiro – nunca 
permitiu que a monotonia, que a repetição contra-
producente, que a cizânia embotassem seus ensinos 
sublimes! E nós, educadores espíritas, o que temos 
feito? Estamos a criar um momento educativo 
de elevação e de amadurecimento espiritual com 
crianças, jovens e adultos que, por período preciso, 
compartilham conosco os ensinos do Mestre? Pode-
mos a" rmar que - como Jesus - utilizamos nosso 
ser, nossos sentimentos, nosso saber em plenitude 
para educar? A resposta a esta questão é grave e, em 
grande medida, determinará nosso futuro espiritual 
nos próximos séculos.
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Lau, ora, Ti-Miki signifi ca fl oresta ou terra. Os espíritos 
que vinculam-se ao mar, chamam-se Jurua. Por exem-
plo, se você procura ensinamentos ligados a sabedoria 
das matas, conversa com um Ti-Miko Lau; agora, se o 
assunto é o oceano, a guiar-se no mar ou sobre pesca, 
conversa deve ser com um Jurua. Presta atenção para 
não cometer uma gafe, camarada. Há também o Morua, 
os espíritos que habitam o céu. Não faz pergunta sobre 
fl oresta para um Morua! Olha que eu expliquei com 
cuidado. Agora, se você estiver se comunicando com 
um Col, atenção, você está em uma desobsessão, esse é 
o nome para os espíritos atrasados ou maus. Não tem 
problema, ora, pede inspiração e tenta ajudar o sujeito.

Outra coisa, não pense que os Andaman achava que 
os Lau (espírito) viviam no mundo material. Explicam 
eles, depois da morte, o Lau decide a que grupo vai se 
vincular e vai viver no Maramikm, no mundo espiritual, 
em uma aldeia semelhante a que vivia. É o Nosso Lar 
deles! A conhecida colônia espiritual do livro do Chico 
Xavier. E você pensou que o Espiritismo era o rei da 
novidade! Rs... Espero que não. Se pensava, disfarça, 
meu amigo para ninguém notar.

Vê o que nosso amigo antropólogo aprende com os 
Andaman sobre a vidência e materialização, “os espí-
ritos são normalmente invisíveis, mas podem se tornar 
visíveis, porém cada pessoa os descreve de forma dife-
rente.” Ora, caro pesquisador, é porque cada espírito é 
diferente mesmo! Rs.
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pseudo-sábio. Ainda assim, reconheçamos, é o critério 
sábio e inteligente. Eles não eram tolos para acreditar 
que todos os espíritos são iguais!

O segundo critério é mais curioso, eles qualifi cavam 
os espíritos segundo o local a que os espíritos se vin-
culavam. Mas não se engane, isso não é tolice, pois os 
espíritos que participam de um mesmo grupo podem 
se apresentar de forma parecida.

Segundo os Andamans temos os espíritos da fl oresta 
e os espírito do mar. Nada mal para quem compreendeu 
isso a 200 mil anos, não acha? Vejamos os nomes!

Os espírito são chamados de Lau na linguagem do 
norte da ilha e Cauga na linguagem do sul. Ao serem 
indagados pelo jovem antropólogo Radcliff e-Brown 
sobre a origem dos Lau ou Cauga todos os Andaman 
respondiam: depois que morremos todos nos transfor-
mamos em Lau! Veja o que está no Livro dos Espíritos.

134. O que é a alma?
 — Um Espírito encarnado.
134-a. O que era a alma, antes de unir-se ao corpo?
 — Espírito.
134-b. As almas e os Espíritos são, portanto, uma e 

a mesma coisa?
- Sim, as almas não são mais do que os Espíritos. Antes 

de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que 
povoam o mundo invisível, e depois reveste temporariamente 
um invólucro carnal, para se puri" car e esclarecer.

Nada mal, Andamans! Semelhante ao Livro dos Espíritos! 
Vamos a classifi cação.

Os espíritos que habitam na fl oresta chama-se Ti-Miku 

 O temor não deve fazer parte de vossas vidas. 
Ação construtiva no bem; renúncia necessária; 
enfrentamento dos testemunhos com disposição! 
Amigo, amiga - estamos convosco! Estendam vossas 
mãos colocando-as a disposição do Cristo, e, em 
nome do Mestre, multiplicaremos vossos esforços, 
vos ensinaremos a magia do amor, o poder da vibra-
ção elevada, a superação de si mesmo, pois agindo 
em nome de Jesus, sintonizados com Ele, você e eu 
-  juntos com a imensa falange encarnada e desen-
carnada que aprofunda a sua atuação no mundo 
-  seremos imbatíveis. Quem poderá te afastar do 
Pai? Ninguém. Quem poderá decidir conquistar a 
ventura de viver em um mundo pleno de luz? Você.

Contamos contigo, com teu esforço valoroso, juntos 
superaremos todos, todos os obstáculos. O Cristo nos 
espera, como Ele nos ensinou, “um Rei preparou 
as bodas e mandou seus servos a todos convidar...” 
Estejamos juntos, unidos em nome de Seu amor, e 
conquistaremos a nós mesmos e estaremos preparados 
a participar do divino banquete.

Muita paz, são os votos do amigo,
Ivan de Albuquerque.

Psicografi a médium grupo Marcos, em 15/02/2012.



Prefácio

Olá! Seja bem vindo você que está entrando aqui em 
nossa fl oresta. Ops! Desculpe, me empolguei. Pensei 
que ainda estava lá na história... Quando você ler 
esse livro, você vai sentir a mesma coisa. Ele vai 
tratar de vivências antigas de povos primitivos e 
das suas formas bem simples de viver. Porém, com 
um detalhe interessante: eles vivem bem perto da 
nossa querida mediunidade em colaboração com o 
progresso! Foi com a ajuda dela que chegamos até 
aqui! Ela é um gigante empurrãozinho de Deus... 

O ser humano, desde o início dos tempos, tem 
buscado o sentido, tem acreditado no “algo além 
desta vida”. Imagine um selvagem, ao enfrentar os 
rudes desa" os da vida com sua pequena tribo, teme 
que talvez nada lhe restará. Pensa que toda sua 
vida poderá ser levada pelo vento como o pó... Por 
um instante lhe cai uma lágrima, depois, ele sente 
um conforto, um alívio acolhedor e olha para o céu 
quase por instinto, então agradece a mãe natureza 
em seu ritual, porque crê que o espírito da fl oresta 
o acolherá, sabe e sente que viverá com os que já 
partiram. É isso, desde os tempos mais remotos é 
fruto da vivência mediúnica.  

O curso também mostrará as diferentes formas 
de vivenciar a mediunidade, como e quando nós 
mudamos a forma de praticar essa faculdade, para 
melhor e para pior. Ao longo dessa série veremos 
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Vamos aos dois critérios de Kardec. Primeiro capa-
cidade intelectual. Segundo maturidade emocional. 
Ponto fi nal! E por que eu digo que muitos não enten-
dem? Simples, porque cada um vive inventando seus 
critérios de evolução. Por exemplo, alguns dizem que 
espírito evoluído fala manso...m...a...n...s...o...... de 
forma lenta e p-a-u-s-a-d-a-m-e-n-t-e. Rs. Outro que 
espírito evoluído, encarnado, não come isso ou aquilo. 
Ou que espírito evoluído nunca fala fi rme! Cada um 
tem a sua fantasia do que é ser evoluído. Mas os critérios 
de Kardec são apenas dois: desenvolvimento intelectual 
e emocional (ou moral, termo da época).

Voltemos aos Andaman. Como os Andaman classifi ca-
vam os espíritos? Bem, eles não tinha Kardec encarnado! 
Existem conquistas intelectuais que precisam de seres 
evoluídos encarnados para se efetivarem. A Escala Espírita 
é uma delas, pois para construí-la foi necessário que um 
espírito superior encarnado estudasse as comunicações 
mediúnicas. Além disso, os Andaman, diferente de nós, 
nesse momento, não precisavam entender as sutilezas 
da evolução espiritual. Estavam em outra fase. Por-
tanto,usavam um critério, para nós, muito elementar, 
para eles sufi ciente.

O primeiro critério é um dos fundamentos da Escala 
Espírita, a maturidade emocional ou moralidade. Clas-
sifi ca-se o espírito como bom ou mal. Certo, é bem 
mais limitado, pois há um série de variações entre 
o extremamente bom – que para Kardec pode ser o 
caso de um espírito superior ou um espírito puro - e 
o extremamente mal – que ser o espírito impuro ou o 
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Capítulo XV

Escala andaman

Para quem conhece o Espiritismo, a Escala Espírita é 
um dos conceitos centrais, talvez, o mais importante. 
O que ele signifi ca? Duas coisa. Primeiro, os espírito 
são muito, muito diferentes. Não basta ter morrido para 
saber tudo, para entender a vida espiritual ou as Leis 
de Deus. Em outras palavras, espírito é gente! Quem 
está morto, continua tão sábio ou tão limitado como 
era na vida material até que se esforce para aprender.

Segundo, todos nós podemos e devemos evoluir, melho-
rar. Avançar na Escala Espírita. Kardec diz claramente: o 
objetivo da Escala é nos apontar o caminho da evolução.

Surge a questão, como organizar uma classifi cação dos 
espíritos? Você já pensou nisso? Como você faria? Qual 
o melhor critério?! Por exemplo, algumas pessoas usam 
o seguinte critério, se o espírito se comunicar falando 
“Em nome de Deus” é um bom espírito e merece ser 
ouvido com respeito. Será? E se for um mentiroso?! Esse 
é um mau critério! Outros podem pensar, se o espírito 
falar é evoluído. E se for um mentiroso bom de papo? 
Não use esse critério! Kardec foi inteligente e objetivo, 
mas os critérios de Allan Kardec são tão profundos que 
mesmo entre os espíritas há muitos que não entendem.

além da vivência primitiva da mediunidade, a 
vivência oracular, a profética, a cristão, a medieval 
e a espírita. 

O Convite que se faz é para que enxerguemos o 
quanto fomos amparados e o quanto somos ainda 
hoje, mesmo sem saber ou valorizar adequdamente 
a vivência mediúnica. Todos ainda somos Jovens 
na vida eterna. 

Espero que essas palavras tenham acendido uma 
faísca em seu coração. Faísca que usávamos para 
acender  fogueiras nas fl orestas e que hoje devemos 
usar para acender a fogueira do amor divino em nós. 

Boa leitura!
Uma amiga do grupo Marcos. 
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Capítulo I

Prazer, quero ser teu amigo

Amigo leitor e amiga leitora esse curso é um diálogo 
sobre o que pude compreender com a obra de Allan 
Kardec, com o Espiritismo e com a vida. Quero estar 
com você nesse instante, conversando e vivenciando os 
ensinos espíritas e as experiências da mediunidade e do 
magnetismo! Esse livro é a expressão de uma imensa 
vontade de encontrar e reencontrar amigos e amigas 
queridos que, na maioria, jovens nesse momento, pos-
suem um grave compromisso que carregam no coração 
- colaborar com a renovação do mundo. Por isso, per-
mita-me, vou escrever como quem conversa, serei alegre 
como quem comemora um encontro agradável; informal 
como quem se sente entre amigos e verdadeiro como 
quem avisa - a uma pessoa que gosta - sobre os perigos 
da estrada. Direi claramente, cuidado que após aquela 
curva tem um buraco ou não corra antes de atravessar 
a ponte! Direi palavras suaves e fortes, alegres e duras 
sempre com o desejo no coração de te apresentar a 
grandeza da vida do ponto de vista da imortalidade e 
da fraternidade verdadeira. O que faz você enquanto 
escrevo estas linhas? Dorme, estuda, sorri? Lida com 
uma dor terrível? Comemora uma conquista valiosa? 

educação  espírita : um  convite  à  juventude 38

Obviamente, não existiam templos, igrejas, sacer-
dócio organizado. Nada disso. Nenhuma formalidade. 
Até pareciam espíritos superiores, mas essa é outra 
conversa, isto é, como os espíritos mais primitivos tem 
características semelhantes aos espíritos verdadeiramente 
evoluídos. O início parece com o fi m...

Há muitos fatos sobre os Andaman, prometo que 
depois voltaremos a aprofundar nossas refl exões sobre 
esse povo. Nesse momento do curso, nosso diálogo é 
mais geral.

Para encerrar algo espantoso. Pelo menos para quem 
já ouviu falar na Escala Espírita – se você não sabe o 
que é isso, para e vai assistir uma apresentação sobre esse 
tema, tem no nosso blog. Um PodSim sobre a Escala 
Espírita. Se não sabe o que é PodSim, vai no blog!

A verdade é que os Andaman, como todos os povos 
mais antigos, tinham tanta familiaridade em lidar com os 
espíritos que existia um Escala Andaman para os espíritos!
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assassinado e com todos da tribo. Suas mãos são limpas 
com tinta vermelha e argila branca , a partir desse momento 
ele pode voltar a comer com as mãos e carregar o arco 
e a fl echa. Ainda por um ano, deve permanecer com o 
colar e com o cinto de lascas de madeira.

Isso não é surpreendente? Um processo de recupe-
ração completa individual, social e espiritual! Quando 
em nossa sociedade auxiliaremos o assassino e o assas-
sinado de forma tão efi ciente? A questão é, como eles 
aprenderam isso? Não tinha faculdade de psicologia 
nem centro espírita! Eles aprenderam ao redor de uma 
fogueira cantando e dançando o que nossa sociedade 
ainda não aprendeu com toda nossa tecnologia... E 
arrogância... Bem-aventurados os simples, ensina Jesus.

E como são chamado os médiuns, os que recebiam 
estas e outras orientações? Primeiro, lembremos, todos 
vivem suas experiências mediúnicas, mas, como em tudo, 
alguns naturalmente se destacam, estes são chamados de 
oko-jmnu - aquele ou aquela que fala pelo sonhos. Quer 
dizer, sonambulismo e comunicação mediúnica pura!

Falemos um pouco de reencarnação. Se uma criança 
morre com até dois anos e a mãe engravida novamente, 
os Andaman entendem que é a mesma criança, reen-
carnada. Eles tem tanta certeza disso que a criança leva 
o mesmo nome! Há um caso de uma mulher teve que 
três fi lhos com o mesmo nome. É isso meu amigo, se 
você se sentia vaidoso porque entende de comunicação 
mediúnica, sonambulismo e reencarnação, quero lhe 
dizer, são verdades maravilhosas, mas não são exata-
mente novidades... Rs.
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Observa a natureza e se alegra? É interessante pensar 
nesse tipo de comunicação, o que agora escrevo, no 
futuro, vai tocar teu coração em um momento do tempo 
e do espaço que mal posso imaginar. Que misteriosas 
forças nos ligam e envolvem? Podem elas nos juntar 
no futuro? Como estará seu coração ao ler e sentir 
minhas palavras? Pergunto-me. A vida é um mistério 
fascinante que aos poucos vai nos encantando... É disso 
que se trata nosso encontro, tocar e sentir as poderosas 
forças que estruturam e embelezam a vida. Forças que 
produzem paz, beleza e fraternidade.

Como em toda conversa, muitas vezes, mudaremos 
de assunto, teremos capítulos aparentemente desco-
nexos, daremos avisos, opiniões e sugestões. Não te 
espantes se ouvir - ou ler - risos, eles são verdadeiros! 
Verdadeiros como um fonte que jorra espontaneamente 
a água da alegria. Aos poucos iremos nos acostumando 
a conversar, afi nal, de que serviria este livro se não nos 
aproximasse? Escrevo este livro em minha casa, em 
uma pequena cidade chamada Eusébio, no estado do 
Ceará, com o imenso desejo que ele viaje a pouse em 
um coração amigo e acolhedor, quem sabe consigo? 
Envio-o como uma mensagem em uma garrafa atirada 
ao mar, ele carrega uma ideia central, um pedido, um 
alerta; qual seria? Em síntese posso dizer.

Amigo e amiga! Estamos em um mundo rude, por 
isso, indispensável, bom ânimo e alegria! Estamos em 
um mundo cético, indispensável, convicção verdadeira-
mente fundamentada! Estamos em um mundo confuso, 
indispensável, verdade e fi rmeza na vida! Lembre-se, o 



vivência  mediúnica  primitiva3

Cristo inicia sua missão ainda jovem e muitos médiuns 
apóstolos eram adolescentes. Não esqueça: há um lugar 
que é seu no movimento do Consolador, não te afastes 
do Cristo, ele quer você por perto, bem perto!

Porém, apenas no fi nal do livro, você a conhecerá por 
completo. O objetivo do resumo acima é para que você 
não aceite conselhos que são radicalmente diferentes dos 
ensinos do Cristo e de Kardec. Pergunte, sempre, ante 
as propostas da vida: isso é compatível com o ensino do 
Cristo e de Kardec? Se for diferente, siga as sugestões 
destes amigos e não perca tempo com o que, apesar de 
aparentemente empolgante, te fará perder as aventuras 
verdadeiras que elevam o ser e dão paz. Segue, amigo, 
a Lei da devoção e do amor. Tudo o mais é poeira que 
se desfará. Se quiseres, você permanecerá ligado ao 
Jovem amigo, Jesus de Nazaré. Nada pode te impedir.
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suas práticas mediúnicas. Diz Radccliff -Brown que 
entre as ações consideradas antissociais, estão: roubar, 
matar, ferir, e cometer adultério. Comenta que tais fatos 
são raros e que nenhum caso de assassinato ocorreu nos 
anos recentes da pesquisa.

A partir de agora vamos aprofundar. Observe como 
os Andaman lidavam com o assassinato, um processo 
que envolve cura emocional, espiritual e social.

O assassino é isolado da comunidade. Vai viver na fl o-
resta. Porém, o isolamento não quer dizer abandono ou 
vingança social. É um processo educativo. Distante da 
comunidade, o autor do crime não pode se alimentar 
com as próprias mãos nem carregar arco e fl echa. Está, 
na selva, sem arma e sem seu grupo. É a forma de sentir 
a própria fragilidade e o quanto depende das pessoas 
que magoou, pois um crime é um ato de ofensa a todos. 
Na selva, pode chamar a esposa ou um amigo. Será 
alimentado por uma pessoa que o ama, pois suas mãos 
estão contaminadas com o crime. Além disso, tem o 
lábio superior pintado de vermelho e usará um cinto e 
um colar de lascas de madeira (celmo) para representar 
seu estado emocional e seu processo de recuperação. 
E aqui vem algo mais interessante. Ele será observado 
pelo espírito que foi sua vítima e caso não mostre real 
arrependimento seguindo essas regras, será atacado 
pelo espírito da pessoa que matou!

    A duração desse período de reeducação irá variar 
em cada caso. Depois o assassino é recebido na aldeia 
e participa de um ritual de conciliação com o espírito 
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Capítulo XIV

Andaman

Este povo viveu nas ilhas que levam seu nome, Ilhas 
Andaman, no oceano Índico, entre a Índia e a Tailândia.

Por causa de uma série de acontecimentos como o 
distanciamento da ilha, o pouco interesse que outros 
povos tinha na ilha, inclusive, pela pouca variedade de 
seus animais e plantas e pela fama, injusta, de serem 
os Andaman canibais, esse povo viveu muitos e muitos 
milênios em isolamento e com poucas alterações em 
sua forma de viver.

Os Andaman são seminômades, mudam regular-
mente o local em que vivem segundo as estações da 
natureza. Valorizam a generosidade, que, para eles, é 
a virtude mais importante. Embora não tenham líde-
res formais, os mais generosos são mais respeitados e 
ouvidos, os mais agressivos são respeitados, mas nunca 
estimados, são chamados de Tarenjek. Como não tem 
governo, tudo é decidido em conjunto, os jovens são 
respeitados e os idosos sempre recebem a melhor parte 
da alimentação. Ao fi nal de cada dia, todos se reúnem 
para cantar, dançar e comunicarem-se com os espíritos 
ao redor de uma fogueira.

Vejamos o que nossos Andamans aprenderam em 
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Capítulo II

Qual é o assunto caro autor?

Em nossa conversa não proponho inovação ou desco-
bertas maravilhosas e desconhecidas. Apenas organizo 
ideias, refl exões e diálogos entre a ciência dos homens 
e a ciência dos espíritos com o objetivo de favorecer a 
fraternidade entre os mundos e, principalmente, entre 
os corações. Se conseguirmos entender o que já está 
em nossas mãos —pesquisas acadêmicas e revelações 
espirituais — e sentir a beleza da vida, podemos falar 
de um excelente começo de conversa.

Afi nal, do que trata este livro? Perguntará você. 
Falaremos sobre a evolução: a mediunidade em todas 
as épocas humanas, os fenômenos magnéticos como 
sonambulismo – experiência fora do corpo e as curas-, 
a mitologia, as migrações espirituais e de vários povos 
que viveram e/ou vivem no mundo como os hindus e 
os egípcios, os europeus e os índios. Conversaremos 
sobre momentos evolutivos que vão das tribos, as antigas 
civilizações, ao cristianismo, à idade média, ao renasci-
mento/iluminismo e ao espiritismo.

Falaremos, portanto, de nossas histórias. O que fi zemos 
nos últimos muitos milênios? O que podemos fazer em 
nossa atual encarnação, em um momento evolutivo tão 
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precioso? Bem, como você pode observar, a conversa 
vai ser animada, se quiser, pega um café ou um suco, 
para mim, café sem açúcar.

Após um bom gole. Respira fundo, iniciamos do 
começo. Há duzentos mil anos. Você sabe o que estava 
fazendo nessa época? Eu tenho uma pista. Mas é apenas 
uma pista. Espero que ao fi nal da leitura, você tenha 
a sua pista!

Acompanharemos aqui o desenrolar de duas questões 
centrais para a nossa felicidade: a evolução emocional e 
intelectual. Falaremos sobre as migrações espirituais entre 
planetas e observaremos a ação dos espíritos superiores, 
coordenados por Jesus, atuando em diferentes grupos 
sociais, seja uma pequena tribo da época do paleolítico 
(idade da pedra); seja a França, capital cultural do mundo, 
no século XIX, ou no Brasil dos séculos XX e XXI.

A ação continuada dos cooperadores do Cristo dei-
xaram registros inegáveis que, com o conhecimento 
espírita, podemos resgatar com alguma profundidade. 
Estudaremos um período de duzentos mil anos! Um 
período de tempo vastíssimo, segundo nossa concepção 
de espíritos atrasados (CVSA*, perdoe-me), mas que 
representa apenas 0,004 por cento do total de tempo 
dedicado pelo Cristo ao nosso planeta. Você não é 
daqueles que pensa que tudo começou com você, é? 
Se, é. Era! Não vai ser mais. Rs. 

Explico o que signifi ca CVSA: Caso Você Seja um 
Anjo. se você fosse um anjo, saberia...

Duzentos mil anos, para nós, é um tempo imenso que 
possibilitou cerca de mil encarnações! Mas, para que, 
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no mundo. Vamos agora a observação direta. Como de 
fato estes povos viveram o mediunismo democrático? 
Que aprendizado conseguiram comunicando-se com os 
espíritos? A relação com os espíritos sempre moldaram 
nossas formas de viver, de nos divertir e de produzir os 
bens necessários à sobrevivência material.

Para conhecer a vida dos Andaman, pesquisamos o 
livro de Radcliff e-Brown, The Andaman Islanders, 
relato de suas pesquisas entre 1904 e 1906. Estamos 
bem acompanhados! Prepare-se, veremos o Cristo, em 
espírito e verdade, em seus ensinos e intuições, entre 
os primitivos Andaman.
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Capítulo XIII

Mediunismo democrático

Vamos observar povos, estudados por antropólogos e 
outros pesquisadores, que possuem vida semelhantes a 
nossa de 200 mil anos atrás; e aquele que não souber que 
estes povos possuem espíritos elevados que velam por 
eles fi cará confuso com a sabedoria encontrada na selva.

Graças as pesquisas recentes com DNA podemos 
afi rmar que o povo Andaman é um dos povos mais 
próximos do que éramos no passado distante. Eles car-
regam em seus cromossomos uma proximidade inegável 
com o homem do paleolítico.

Como sabemos, o igualitarismo, a ausência de domínio 
do homem sobre a mulher e a inexistência de líderes 
que impõe sua vontade é característica comum a estes 
dois povos. Como não poderia deixar de ser, as vivências 
mediúnicas são democráticas, coletivas e todos tem 
acesso a realidade espiritual.

Quando ninguém quer mandar e impor-se nas questões 
do mundo material, não tem porque querer mandar nas 
relações com mundo espiritual. Devido aos fenômenos 
mediúnicos e magnéticos não serem negados, todos se 
reconhecem portadores de sensibilidade espiritual e uti-
lizam os próprios recursos para aprender a se conduzir 
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afi nal, pensar em tudo isso? Talvez você pergunte. Não 
basta fazer a caridade material, e, pronto: tudo resolvido? 
Não, cara pálida! Vivemos em época por demais especial 
e importante para apenas vivermos mais uma encarna-
ção... É preciso viver a caridade de forma verdadeira, 
profunda, apaixonada. Por isso, entender é importante. 
Estamos em tempos de transição, no fi m dos tempos da 
maldade e do egoísmo como avisou o apóstolo João, no 
Apocalipse. É tempo de teste geral e irrestrito; a vida nós 
fará uma pergunta forte: aprendeste a amar? Mostra-me 
o teu aprendizado dos últimos duzentos mil anos! Não 
nos iludamos, esta pergunta nunca é feita simplesmente 
com palavras. Daí nossa proposta: uma revisão geral. 
Não com o intuito de sabermos mais, mas com o claro 
objetivo de nos tornarmos melhores, relembrando os 
aprendizados esquecidos, as habilidades ignoradas, bem 
como, as dores emocionais que carregamos, feridas que 
nos fi zeram cair e podem nos fazer falir mais uma vez, 
se não as tratarmos verdadeiramente.

É importante assumir nossas conquistas e aceitar nossas 
fraquezas para que não sejamos levados pelas modas 
felizes de um dia que geram séculos de sofrimentos cruéis. 
O normal de uma sociedade adoecida não é o normal que 
aprendemos com a vida nos últimos duzentos milênios. 
Que valores são verdadeiros? Que lições precisam ser 
reforçadas? O que é precioso e está esquecido? Por que 
não rememorar o valor da ternura, da preciosidade do 
perdão e das experiências mediúnicas que nos tornam 
melhores? Por que não compreender como os ensinos do 
Cristo estão em todas as culturas? Por que não entender 
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como os valores elevados da vida foram ensinados por 
espíritos abnegados e sublimes aos grupos primitivos 
que viveram na idade da pedra? Temos uma história! 
Por que não honrá-la? Independente de tua idade atual, 
muito já amaste, muito já sofreste, lágrimas e sorrisos se 
misturam na assombrosa e grandiosa ascensão espiritual 
que já realizaste! Busca e encontrarás, pergunta-te, 
quanto amor tenho dentro de mim? Tens muito valor 
amigo! Milênios de experiências e conquistas! E se 
o mundo não te valoriza, pior para ele! O Cristo te 
conhece e conta contigo, os amigos espirituais sabem de 
tua devoção e de tua busca, de tua sede e de teu desejo 
de amar! Nunca permita que tuas mãos paralisem. O 
mundo precisa de ti e tu precisas agir. Podes te vincular 
profundamente aos planos elevados da vida. Podes te 
engrandecer, sabendo viver. Podes te tornar espiritualmente 
melhor. Pede e obterás. Pede e aprenderás a amar a 
todos, principalmente, aos mais necessitados e tornar-
te-ás cristão, que, para mim, signifi ca, ser amigo de 
Jesus de Nazaré.
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acompanhou outro por duzentos mil anos, ensinando 
e explicando a realidade espiritual vê o sujeito, em um 
centro espírita, dizendo: esse negócio de comunicação 
com os espíritos é muito, muito perigoso!!! Rs, rs, rs... 
É pra pedir demissão do cargo de anjo!

A compreensão real da imortalidade é tão importante 
que o próprio Cristo faz questão de se materializar para 
Madalena, depois para os outros apóstolos e para centenas 
de outras pessoas para que não houvesse dúvida: somos 
imortais. E como Consolador chega ao mundo? Por 
meio da prova de imortalidade. Todos, todos precisamos 
de provas constantes da imortalidade para mantermos 
nosso processo de espiritualização de forma verdadeira. 
Por isso, Deus nos concede constantemente provas da 
imortalidade desde que somos gente...

Apenas, vendo, sentido e entendendo a realidade 
espiritual nos tornamos capazes de compreender o 
sentido mais profundo da vida.
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Capítulo XII

A lição mais importante

O primeiro e mais valioso ensino é o da existência de 
um ser ou seres superiores e da imortalidade. É unânime 
na sociologia, na antropologia e nas demais ciências 
que estudam os povos antigos: todos tem a certeza da 
imortalidade e da existência de um Ser superior a eles. 
O que os espíritos ensinaram a Kardec, na questão 651, 
é de uma ousadia assustadora.

651. Houve povos desprovidos de todo senti-
mento de adoração?

 — Não, porque jamais houve povos ateus. Todos com-
preendem que há, acima deles, um Ser supremo.

Apenas no século vinte, mais de cem anos depois, 
essa afi rmação pode ser plenamente comprovada com 
milhares de pesquisas impossíveis a época do codifi -
cador. O quanto a sabedoria e o bom-senso pode nos 
fazer ver longe! Entender que tudo o que existe foi 
criado – por Deus ou desuses, não vamos exigir muito 
dos Neandertais! - e que todos são imortais é a lição 
central até os dias de hoje. Imaginem, duzentos mil anos 
de educação e há os que ainda não quiseram aprender 
e os que tem medo de espíritos. Ser espírito superior 
requer muita, muita paciência! Imagine um espírito que 
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Capítulo III

Da organização da conversa

Dividimos os últimos duzentos mil anos em seis períodos 
de acordo como a mediunidade e do magnetismo são 
vivenciados. Observe, a mediunidade e o magnetismo 
estão profundamente ligados, sempre obedecendo a 
mesma lógica. O que muda é nossa capacidade emo-
cional e intelectual de os utilizarmos, daí nossa divisão. 
Quando dizemos: vivência mediúnica democrática; 
vivência mediúnica oracular; vivência mediúnica pro-
fética; vivência mediúnica cristã; vivência mediúnica 
medieval e vivência mediúnica espírita; estamos falando 
das diferentes formas de experienciar a mediunidade 
e o magnetismo.

Cada etapa não desaparece quando aparece a seguinte, 
por isso, gosto do termo instante evolutivo ou momento 
evolutivo, porque em cada período histórico encontraremos 
várias formas de vivenciar a mediunidade, na verdade, 
em uma mesma sociedade homens e mulheres vivenciam 
a mediunidade e o magnetismo de forma diferente. 
Por isso é importante entender: todos somos médiuns 
e magnetizadores e vivenciamos nossa mediunidade e 
poder energético infl uenciado por uma modelo de um 
desses períodos. Por exemplo, hoje existem vivências 
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mediúnicas espíritas e também vivências oraculares, às 
vezes, em um mesmo centro espírita! Apenas para faci-
litar vamos destacar alguns períodos históricos em que 
cada um dos tipos de vivência mediúnica predominou.

educação  espírita : um  convite  à  juventude 30

missões são relativas ao seu objeto. Não dareis a uma criança 
que aprende a ler um professor de Filoso" a. O progresso 
do Espírito familiar segue o do Espírito protegido. Tendo 
um Espírito superior que vela por vós, podeis também vos 
tornar o protetor de um Espírito que vos seja inferior, e o 
progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso 
adiantamento. Deus não pede ao Espírito mais do que aquilo 
que comporte a sua natureza e o grau a que tenha atingido.

Resumo da ópera, ninguém, independente do grau 
de atraso espiritual, está desamparado. Nem uma pessoa 
sequer, nem uma tribo, nem uma nação. Além de entender, 
é preciso sentir a grandeza dessa verdade. Vivemos em 
um universo onde o desamparo espiritual não existe! 
Vale a pena parar um ou dois minutos e sentir a beleza 
dessa verdade.
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professor particular – o anjo da guarda - e professores 
especializados em diversas áreas como Francisco de 
Assis, Allan Kardec e muitos outros, falaremos disso 
depois. Mas, se você acha que estou inventando, vol-
temos ao Livro-amigo.

622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei?
Sim, certamente; em todos os tempos houve homens que 

receberam essa missão. São espíritos superiores, que encarnam 
com o objetivo de fazer a Humanidade progredir.

626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos 
homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição?

- Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? 
Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam 
compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. 
Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam 
o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas 
escritas no livro da Natureza, o homem pôde conhecê-las 
sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios 
foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, 
e também porque encontramos os seus elementos na doutrina 
moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos 
ou alterados pela ignorância e a superstição.

Mas, você pode  perguntar, estes espíritos já faziam 
isso há mais de 200 mil anos atrás? Veja a resposta. 
Eu entendi que ela é sim.

509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade 
moral têm igualmente seus Espíritos protetores, e nesse caso 
esses Espíritos são de uma ordem tão elevada como os dos 
homens adiantados?

Cada homem tem um Espírito que vela por ele, mas as 
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Capítulo IV

Formas de lidar 
com os espíritos

A Vivência Mediúnica Democrática predomina de 
200 mil a 15 mil anos antes de Cristo. É a época do 
homem primitivo do homem Neandertal e do homem 
de Cro-magnon, que é considerado nosso ancestral 
mais direto.

Surge a primeira pergunta, como sabemos como 
viviam estes sujeitos? Como saberemos como eles se 
relacionavam com os espíritos? Aqui na Terra, não dá 
para assistir nenhum fi lme ou documentário da vida 
deles; e muito menos ler algum relato que eles escre-
veram... Eles não sabiam escrever... E agora, seu leitor? 
O livro acaba? Não, senhor. Há métodos de descobrir 
como era a vida no passado. Vamos juntar descobertas de 
diferentes ciências, a antropologia nos fornecerá relato 
de como viveram estes povos, observando diretamente 
povos que muito se parecem com os que viveram há 
duzentos mil anos. A arqueologia nos dirá a partir das 
descobertas feitas em escavações, nos lugares em que 
viveram os povos antigos, como eram seus hábitos, suas 
casas e que objetos utilizavam no dia a dia. A biologia 
nos informará como se deu o desenvolvimento corporal 
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e, em particular, o desenvolvimento do cérebro. A psi-
cologia nos ajudará a entender como pensava e sentia 
o homem do início da nossa história. Consequente-
mente, temos muito do que falar e isso me alegra. E 
mais interessante ainda, o Espiritismo nos ajudará a 
compreender em mais profundidade cada um destas 
ciências! Bem, podemos fi car tranquilos, assunto não 
vai faltar. Vejamos um pouco cada um dos momentos 
ou instantes evolutivos.

A Vivência Mediúnica Democrática, de 200 mil 
a 15 mil anos antes de Cristo, é um belo período em 
que o contato com os espíritos era livre e sem líderes. 
Médium que quisesse ser adorado ia fi car frustrado... 
Era um sociedade verdadeiramente democrática. Não 
havia predominância do homem sobre a mulher, não 
havia líderes opressores, nem donos da verdade. Sei 
que isso pode parecer estranho, como seres primitivos, 
grosseiros, podem ser democráticos? Como podem ter 
senso de justiça e de respeito? Também estranhei esse 
informação e pesquisei bastante. Tem muita coisa inte-
ressante sobre esse assunto... Em breve, voltaremos a ele.

A Vivência Mediúnica Oracular, predomina de 15 
mil anos a cerca de 1000 anos antes de Cristo, é nesta 
época que se descobre a agricultura e a domesticação 
dos animais, o que possibilitou a construção das gran-
des civilizações como Suméria e o Egito conhecido. 
A mediunidade torna-se mais instrutiva, elabora-se 
as mitologias, orientações são escritas, por outro lado, 
alguns começam a querer ser donos ou privilegiado dos 
espíritos ou dos deuses.
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não aceitar essa verdade básica. Para os que entendem 
as avançadas ideias do Espiritismo isso é evidente.

A unidade humana, na compreensão espírita, estabe-
lecida por Allan Kardec, é garantida pelas Leis Morais 
(emocionais) que regem, guiam, todos os seres humanos, 
todos os espíritos, em todos os mundos. Você pode 
entender a dor de espíritos que vivem em outro mundo, 
em outro sistema solar ou no plano espiritual, se você 
for capaz de entender a sua própria dor. Você pode 
entender a alegria de uma vitória espiritual, se você 
tiver vivenciado a sua vitória. Isso é um resultado lógico 
das Leis Morais.

Vamos explicar melhor a unicidade da consciência 
humana a partir do Livro-amigo.

Questão 621.
621. Onde está escrita a lei de Deus?
 — Na consciência.
Atenção. A linguagem pode levar algum desavisado 

a achar que tem tinta de caneta e letras alfabéticas em 
sua consciência! Rs. Não é bem assim.

Lei Moral signifi ca necessidade emocional profunda 
e não um conjunto de regrinhas. O assunto é felicidade 
real e não formalidade. O que precisamos para ser feliz? 
Atender as nossas reais necessidades emocionais. A 
missão dos espíritos superiores é nos ensinar a viver as 
leis morais, consequentemente, eles atuam com o obje-
tivo de nos conduzir à felicidade. Interessante a tarefa, 
nos ensinar a ser feliz! Isso é muito emocionante, não 
acha? Ser professor de felicidade eterna... Nós sabemos 
que você e eu temos um professor geral – Jesus – um 
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não enuncia leis jurídicas, mas leis emocionais. Não é 
direito, é psicologia e antropologia. Quando digo leis 
emocionais, falo de tuas profundas necessidades íntimas. 
Por isso, vale a pena prestar atenção.

Por que adoecemos emocionalmente? Por que nos 
sentimos incompletos, angustiados, nervosos? Porque 
ainda não conseguimos atender as nossas necessidades 
emocionais mais profundas.

Quando Allan Kardec apresenta as Leis Morais, 
ele está nos dando o mapa da mina! Quem quiser, 
pode extrair o ouro da felicidade. Ele já está dentro 
de nós e não estamos sozinhos nessa busca, pois o tra-
balho de milhares de espíritos superiores ao longo da 
história é exatamente construir ambientes espirituais 
educativos nas diversas sociedades: indicar caminhos, 
processos, rituais, mitos, símbolos que nos auxiliem a 
viver as Leis Morais.

Tudo o que foi criado e inspirado pelos espíritos 
superiores que tem um alvo e esse alvo é nos estimular 
a encontrar a própria felicidade.

Vamos chamar para nossa conversa, uma pessoa muito 
interessante, Mircea Eliade, um dos maiores estudiosos 
de religião da atualidade, escuta o que ele diz.

A Consciência da unidade da história espiritual da 
humanidade é uma descoberta recente, a qual não foi 
su" cientemente assimilada.

Quer dizer, poucos entenderam que há uma unidade, 
somos todos espíritos com necessidades muito parecidas. 
Poucos entendem isso no meio acadêmico e, por isso, 
perdem-se em suas teorias e ideias, simplesmente, por 
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A Vivência Mediúnica Profética, predomina de 1000 
antes de Cristo até o início do cristianismo no mundo. 
É o início da libertação da mediunidade, do institucio-
nalismo oracular. É o sopro da liberdade espiritual que 
prepara o mundo para a vinda do Cristo.

A Vivência Mediúnica Cristã, predomina nos pri-
meiros séculos do cristianismo antes da deturpação dos 
ensinos do Jesus. É um período curto e decisivo. Na 
vivência de Jesus e dos apóstolos temos a referência real 
da proposta de Deus para todos nós. Temos o exem-
plo de vivência mediúnica ideal, da postura humana, 
da forma de viver. Um curto período histórico que 
traça as linhas dos milênios futuros. São as sementes 
da mediunidade espírita.

A Vivência Mediúnica Medieval, predomina após 
os primeiros séculos da era cristã até elaboração do 
Espiritismo no mundo, em 18 de abril de 1857. A idade 
Média é um momento de reavaliação. Os espíritos que 
se renovaram ao infl uxo do Cristo ascenderam a planos 
superiores, fi cando, nós, os rebeldes! As Leis de Deus 
não permitem que os ingratos explorem os bons... A 
proposta do Cristo era e é a implantação do Reino no 
mundo, mas isso não quer dizer que seus verdadeiros 
discípulos estejam a mercê do capricho dos espíritos 
atrasados. Afastando-se a maioria dos espíritos mais 
nobres, instala-se a ignorância, o atraso moral e inte-
lectual. Não há regressão do ponto de vista do espírito, 
do indivíduo; mas há regressão do ponto de vista social.

Certamente, muitos espíritos missionários reencarnam 
sob orientação do Cristo, para ensinar e não para impor 
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uma sociedade melhor. Caberá a cada um decidir a 
quem seguir, aos emissários do Cristo ou as modas e aos 
valores do mundo. Nesse instante evolutivo, vemos uma 
verdadeira confusão entre os diversos tipos de vivencia 
mediúnica. A democrática, a profética, a cristã e a ora-
cular. Predominou, acredito, a mediunidade oracular.

A Vivência Mediúnica Espírita, inicia-se com a 
publicação de O Livro dos Espíritos, porém não sendo 
ainda predominante nos mundo. É a semente evan-
gélica que ressurge. A Vivência Mediúnica Espírita 
é uma síntese superior de todas as mediunidades, ela 
integra o que há de valioso em cada instante evolutivo, 
por isso, ainda não foi compreendida pela maioria dos 
espíritas e não espíritas. É preciso conhecer as vivências 
de cada momento evolutivo para compreendê-la em 
profundidade. É preciso avaliar cuidadosamente o que 
devemos aprender e o que devemos desaprender para 
vivenciarmos a mediunidade segundo o Espiritismo.

Não é de se estranhar, portanto, que ainda predomine 
o tipo de vivencia mediúnica que se tornou o modelo na 
Idade Média, a mediunidade oracular, simplesmente por 
ser a vivência mediúnica mais recente de nossa história, 
quer dizer, é o mal hábito mais próximo. É muito mais 
fácil repetir do que reaprender. Podemos, mais uma 
vez, escolher a porta larga, o caminho fácil e infeliz, 
apesar de termos sido alertados pelo Cristo no passado, 
e agora, por Kardec; podemos, também, fazer o esforço 
de escolher a porta estreita, a mais difícil, que nos dará 
acesso a verdadeira felicidade. Seremos os sacerdotes 
interessados nos bens do mundo, na fama social e na 

26

Capítulo XI

Quem te ensinou a orar?!

Quem ensinou os Neandertais a orar e ter contato com 
os espíritos? A ciência materialista, depois de elaborar 
explicações que os próprios cientistas acharam fanta-
siosas, como atribuir tudo a imaginação, que os homens 
das cavernas não tinham, resolveram desistir. A ques-
tão, sem o conhecimento espiritual, é impossível de 
ser resolvida. Como seres humanos sem capacidade 
de pensamento abstrato imaginaram seres espirituais, 
conversaram com eles e se dedicavam diariamente a 
esse contato? Simples, eles não imaginavam! Eles viam, 
sentiam e viviam livremente suas experiência mediúnicas. 
No livro The Faith Instinct, Nicholas Wade afi rma 
que o homem primitivo dedicava cerca de quatro horas, 
todos os dias, as atividades religiosas que se resumiam 
em cantos, dança e transe (mediúnico e sonambúlico, 
sabemos). Reconheçamos, eles se dedicavam mais do 
que a maioria de nós!

Indispensável entender que existem Leis que regem a 
Vida. Não apenas a vida das plantas e dos animais, não 
apenas leis biológicas e químicas, mas leis psicológicas, 
emocionais. Quando Allan Kardec, didaticamente, esta-
belece dez Leis Morais em O Livro dos Espíritos, 
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Capítulo X

Os brutos também oram

Duzentos mil anos atrás. Peludos, fedorentos, certamente 
com piolhos e outros bichos no corpo... Já orávamos! Isso 
é espantoso. É impressionante ler estudiosos materialis-
tas terem que afi rmar: não existe um só grupo humano 
ateu em toda a história! Pensei, por isso, em dar o nome 
desta capítulo de os brutos também oram, mas alguém 
poderia fi car ofendido... Rs... Sei lá. Que tal, os peludos 
oravam! Ou melhor, quando éramos bem peludos, nós 
orávamos... Rs. E tínhamos comunicações espirituais! 
Como entender isso? Eis a questão, caro amigo. Vamos 
enfrentá-la. Os nossos queridos Neandertais, que nem 
eram gente de verdade oravam e entravam em transe 
mediúnico e sonambúlico! Quem diz isso não é apenas 
O Livro dos Espíritos, o que já seria muito, mas também 
as atuais pesquisas feitas, inclusive, por ateus que admi-
tem o transe e o contato espiritual, mas, não sei como 
conseguem, negam a imortalidade e a existência de 
Deus. O ser humano é curioso, porém ateísmo é uma 
espécie em extinção que está sendo aniquilada pelo 
própria ciência. Não percamos tempo com ele.

educação  espírita : um  convite  à  juventude 14

alimentação da arrogância ou seremos como os verda-
deiros cristãos desconhecidos do mundo, mas amados 
nas esferas felizes? Ainda uma vez, a escolha é nossa, 
na verdade, é sua e minha, é individual e intransferível. 
Para que você e eu escolhamos bem, vamos examinar 
cada tipo de vivência mediúnica. Quem sabe, desta vez, 
seremos nós, os amigos fi eis do Cristo? Quem sabe?! 
O convite é também para você!

Os períodos que apresento apenas nos dão uma ideia 
do processo. Em cada momento da história tivemos 
diversos tipos de vivência mediúnica. Um povo, por 
exemplo, os antigos egípcios, tiveram uma verdadeira 
vivência mediúnica espírita ou cristã no período em que 
a maioria da humanidade estava na vivência mediúnica 
democrática. Teremos no futuro oportunidade de falar 
do verdadeiro e elevado Egito. Entendamos claramente, 
aqui se fala de evolução e não de calendário!
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Capítulo V

Atenção, falamos de você!

Meu amigo, tua história se perde na poeira dos sóis. Nunca 
saberemos, enquanto estivermos na Terra, a imensidade 
de tua história. Uma coisa sabemos, uma informação 
preciosa está registrada em teu íntimo, na codifi cação 
espírita e nas Leis que harmonizam as galáxias: Deus 
– o Criador – tem um projeto para ti. Também por ti, 
Ele autoriza Jesus a estruturar um planeta, a mais de 
4,3 bilhões de anos, sabendo que um dia, você e eu aqui 
pisaríamos para realizar o aprendizado da fraternidade 
por meio das rudes provas da matéria. Que deseja o Pai 
de nós? Ainda não sabemos completamente, mas, como 
todo aluno atento, sabemos que, se estamos em uma escola, 
o objetivo é aprender. Que projetos o Pai nos reserva? 
Sabemos, apenas, das tarefas mais urgentes, atuar na 
modifi cação deste mundo em um período difícil como o 
que vivemos. Como fazer isso? Vivendo e ensinando que 
os fi lhos de Deus precisam se reconhecer como irmãos. 
Certamente, você tem uma programação reencarnatória 
específi ca, conversaremos sobre esse assunto depois. 
Vejamos agora, mais de perto, o que aconteceu de inte-
ressante nos últimos duzentos mil anos. Lembre-se, 
falamos de você. E de mim...
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sempre pensava que os grupos eram dominados pelo 
mais forte, por isso, a afi rmação de Jesus, ao tratar da 
relação machista homem-mulher, respondendo a uma 
pergunta que era uma armadilha dos fariseus (sacer-
dotes da época), diz “No início não foi assim” o que 
signifi cava que antes a relação homem e mulher era 
diferente. Isso muito me surpreendia. Teria sido erro 
de anotação? Me perguntava. No início, queria dizer, 
nos tempos primeiros, mais antigos, a relação homem-
mulher não era de dominação?!

Agora, pesquisas recentes provam a verdade do que 
disse Jesus. No início, vivíamos em grupos igualitá-
rios! Esse descoberta é exposta no livro O Cálice e a 
Espada, de Riane Eisler. A autora fala de um modelo 
de parceria em que a diferença não é considerada infe-
rioridade ou superioridade. É uma etapa emocionante 
da evolução cultural que nos encanta pelo respeito com 
que homens e mulheres, mesmo em um mundo tão 
rude, se tratavam. Essa descoberta é aceita pela maioria 
dos estudiosos. Poucos capítulos adiante, entenderemos 
como isso mudou.

O mais importante, nesse momento, é entendermos que 
nossa relação com os espíritos é diretamente infl uenciada 
pelo modelo de nossas relações com os encarnados. Em 
uma sociedade democrática, relações espirituais democrá-
ticas. Em ambientes sociais autoritários, as relações com 
os espíritos tendem a ser impositivas. No modelo oracular, 
poucos sabem, todos obedecem, mesmo sem entender 
o porquê. Quanto mais saudável uma sociedade, mais 
saudável será sua relação com os espíritos e vice-versa.
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Capítulo IX

Duzentos mil anos de 
vivência mediúnica

Você estava lá? Naquelas cavernas da África ou da 
Ásia? Não sei. Talvez você, como eu, tenha feito essas 
experiências em outro planeta. Pouco importa. Elas 
são muito parecidas. Os mundos primitivos são quase 
iguais. Os mundos evoluídos são muito diferentes. 
Uma das características da evolução é a diferenciação 
e a ampliação da beleza. Por isso, posso dizer, olha a 
nossa experiência.

Vivíamos em pequenos grupo de cerca de 30 a 50 
pessoas por causa da necessidade de alimentação e de 
proteção. A alimentação era conquistada pela caça e pela 
coleta de frutos; as habitações não existiam. Falamos 
aqui de grupos nômades, sem um lugar fi xo. Se dormia 
em cavernas, debaixo de árvores, onde fosse possível. 
Mudava-se sempre em busca de alimento. São seres 
humanos, mas digamos a verdade, ainda parecem muito 
com animais... Usavam como instrumentos algumas 
pedras com pontas, pedras lascadas. Daí o nome, idade 
da pedra lascada.

O mais curioso, como falei, é que vivíamos em grupos 
igualitários. Quando eu imaginava a vida mais ancestral 
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Capítulo VI

Uma curiosidade

O período do mediunismo democrático se inicia há 
cerca de 200 mil anos. As atuais pesquisas falam de um 
inexplicado salto quântico, quer dizer, uma mudança 
inesperada e maior do que deveria ocorrer, no desen-
volvimento neuronal e na capacidade cognitiva do ser 
em evolução e que faz ele se tornar humano, como 
afi rma o paleontologista Richard Klein, um dos mais 
respeitados estudiosos do assunto no mundo, em seu 
livro The Human Career de 1989.

Atenção, o espírito Emmanuel, no livro A Cami-
nho da Luz, explica o tal salto quântico, a mudança 
inexplicada pela ciência da modifi cação dos ancestrais 
do homem.

“... As hostes do invisível operaram uma defi nitiva 
transição no corpo perispiritual preexistente, dos homens 
primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos 
de suas reencarnações”

Esse trecho está no capítulo, a grande transição. Quer 
dizer, a evolução genética é acompanhada e alterada 
pelos espíritos. Se você não entender essa realidade, 
muitos fatos fi cam sem explicação. Espero que muitos 
estudiosos espíritas possam no futuro analisar os dados 
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da paleontologia, de forma crítica, em conjunto com as 
informações espirituais, ganharíamos muito! Detalhe, 
Emmanuel escreveu esse livro em 1939.

Hoje, Rupert Sheldrake, um cientista de renome inter-
nacional, formado em ciências naturais na universidade 
inglesa de Cambridge, mestre em história e fi losofi a da 
ciência pela universidade norte-americana de Harvard 
e com pós-doutorado em bioquímica em Cambridge, 
defende a mesma ideia! A evolução só é explicada de 
forma completa se entendermos a intervenção espiri-
tual, ensina Sheldrake. Mas, repito, precisamos de mais 
pesquisadores sérios e dedicados.

Agora, diga-me, como um jovem, Chico Xavier, 
de 29 anos e com o ensino primário, saberia isso? 
Alguém explica?!

Vejamos outra ideia de Rupert que é semelhante a de 
Emmanuel. Essa é até mais surpreendente que a outra. 
Muito me intrigou a afi rmativa de Emmanuel que,

 ... Se as observações do mendelismo (estudo da gené-
tica) fossem transferidos àqueles milênios distantes, não se 
encontraria nenhuma equação de" nitiva nos seus estudos 
da biologia.

Quer dizer, as leis genéticas eram outras! Sheldrake 
afi rma categoricamente, as leis da natureza não são 
fi xas, elas se modifi cam. Se você quer assistir uma breve 
palestra do Sheldrake, tem no nosso blog. Vai em Curso, 
depois, Livro I. Vale a pena e tem legenda.
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1958. Mas, perdoem-me, não vamos tão longe. Quem 
sabe em outro momento, adoraria assistir uma aula com 
você, no mundo espiritual, de todo esse processo. Um 
bilhão e quinhentos milhões de anos! Quem sabe se 
um dia não assistiremos juntos... Por enquanto, volte-
mos para os nossos 200 mil anos. De qualquer forma, 
quando alguém perguntar sua idade, você já tem uma 
ideia do que responder. Rs...
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Capítulo VIII

A segunda curiosidade

Amit Goswani, PhD em física quântica e professor da 
universidade de Oregon, na América do Norte, traba-
lha em projetos de inteligência quântica artifi cial, era 
materialista convicto até que começou a aprofundar 
seus estudos. Hoje, ele afi rma que apenas aceitando a 
intervenção de Deus [ ou de alguém agindo em Seu 
nome, acrescento] se entende a evolução. Tem uma 
entrevista que ele deu aqui no Brasil e fala inclusive de 
mediunidade. Se eu fosse você, assistia! Tem no nosso 
blog. www.grupomarcos.com.br

É muito bom ver que a ideia da intervenção espiritual 
no processo evolutivo não é apenas uma ideia espírita. Eis 
o fato: após uma série de operações no corpo espiritual 
dos seres primitivos, no mundo espiritual, surge o ser 
humano na Terra há 200 mil anos. Assim se explica o 
que os cientistas chamam de salto quântico na mudança 
dos neurônios. Certamente, antes deste período vamos 
encontrar seres parecidos com os humanos. Afi nal, todo 
o processo evolutivo do princípio espiritual, desde o 
mineral, passando pelo vegetal, pelo animal leva em 
torno de 1,5 bilhão de anos! É o que afi rma o espírito 
André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, de 
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Capítulo VII

Uma polêmica, mudam 
as Leis de Deus?!

Eu não. Nem Emmanuel, nem Sheldrake.
Talvez, você, polemista, me venha com O Livro dos 

Espíritos. Excelente! Talvez, você me apresente as ques-
tões 614, 615, 616, 617 e 617-a. Muito bem. Concordo 
com elas, são inteligentes, claras e coerentes com toda 
a codifi cação, com a ciência e com a fi losofi a. Porém, a 
fundamentação do que defendo, ou melhor, exponho, está 
na questão 618! Pronto! Polêmica encerrada! Veredito: 
Emmanuel e Sheldrake estão certos!

Bem, se você não é polemista nem conhece de cór 
O Livro dos Espíritos, explico com calma. Desculpa a 
pressa, mas polêmica exige rapidez. Voltemos a nossa 
conversa com calma. Vamos ao Livro dos Espíritos.

614. O que se deve entender por lei natural?
 — A lei natural é a lei de Deus; é a única necessária à 

felicidade do homem; ela lhe indica o que ele deve fazer ou 
não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta.

615. A lei de Deus é eterna?

 — É eterna e imutável como o próprio Deus.
616. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo 

que lhes proibiria em outra?
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 — Deus não se engana; os homens é que são obrigados a 
modi" car as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus 
são perfeitas. A harmonia que regula o universo material 
e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu 
por toda a eternidade.

617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a mais 
do que à conduta moral?

 — Todas as leis da Natureza são leis divinas, pois Deus é 
o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, 
o homem de bem, as da alma, e as segue.

617-a. É dado ao homem aprofundar umas e outras?
 — Sim, mas uma só existência não lhe é su" ciente para isso.
Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo 

o que constitui o ser perfeito, embora não considere-
mos mais do que a distância que separa o selvagem do 
homem civilizado? A mais longa existência possível é 
insufi ciente e com mais forte razão quando ela é abre-
viada, como acontece com um grande número.

Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as 
relações da matéria bruta: são as leis físicas; seu estudo 
pertence ao domínio da Ciência. As outras concernem 
especialmente ao homem e às suas relações com Deus 
e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da 
vida do corpo e as da vida da alma: são as leis morais.

Bem, observe que na questão 615 tem a palavra imu-
tável. Vamos a 618! Respira fundo.

618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos?
 — A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à 

natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adian-
tamento dos seres que os habitam.
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E agora? Imutáveis, mas proporcionais ao grau 
de adiantamento! Discuti esse assunto no livro sobre Cria-
tividade e Espiritismo, que está em nosso blog. O fato 
é que quando pensamos que ser imutável é ser rígido, 
erramos muito. Rigidez é sinal de atraso emocional... 
A Lei de Deus é fl exível, desculpem-me, os autoritá-
rios e inseguros, mas portador não merece pancada... 
Resumindo, a Lei de Deus não muda, mas dentro dela 
existem milhões e milhões de possibilidades. Lei eterna 
e imutável não signifi ca rigidez, limitação e intolerância. 
Signifi ca que Ela, a Lei, tem dentro dela solução para 
tudo. Para todos os problemas e desafi os que existem 
e que existirão. Isso não quer dizer somente que cada 
um de nós tem milhares de formas de superar nosso 
erros, mas também que Deus já criou a solução para 
todo e qualquer erro que um dia venhamos a cometer. 
Bonito, não é? Ele é nosso Pai!

Do ponto de vista material, é a mesma coisa. Jesus ao 
formar o planeta Terra tinha, por exemplo, que defi nir a 
gravidade. Dentro de Lei de Deus, existem possibilidades, 
ele, Jesus, decidiu, dentro das possibilidades existentes. 
Quando Emmanuel fala das leis biológicas, é a mesma 
coisa. Fascinante o nosso Criador! Grandioso Pai!


