
OUÇA O ENCONTRO

 Vamos apresentar aqui um depoimento psicografado 

que será publicado futuramente no livro - Depoimentos . 

Ele relata experiências vividas no seio do Espiritismo e  

trata do apego ao ouro. Ele tem o objetivo de evitar que 

cometamos os mesmos erros.

Depoim ent o

Queria eu, hoje, falar de flores e glórias. Quanta coisa 

sonhei que encontraria no além ao viver meu desencarne! 

Quantas conversas sobre as belezas espirituais desenvolvi 

com os admiradores que vinham ao final de cada palestra 

compartilhar comigo suas dúvidas, admiração e 

curiosidade. Nestes instantes, preciosos para a instrução, 

falava eu do tanto que queria conhecer e, sutilmente, a 

todos convencia que, logo após minha partida, de fato, 

mereceria a estadia em colônia especiais e iluminadas. 

Quanta decepção plantei em meu coração e que vergonha 

ao encontrar muitos que tinha me eleito espírito evoluído 

por causa da beleza de minhas palavras que sequer eram 

minhas.
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Explicou-me, meu amigo e guia 

espiritual, a atividade da palestra era, em 

grande parte, realizada por ele, meu 

mérito era mínimo. Na verdade, era 

semelhante a um trabalhador braçal que 

cumpre o dever sem consciência real do 

que faz. Isso tem valor, mas não ilumina 

definitivamente o espírito como queria 

acreditar.

A mim, cabia a minha tarefa, a educação 

dos filhos, o trabalho honesto e, no final 

da vida, o testemunho da abnegação, que 

fugi alegando ter feito mais do que o 

suficiente pela Causa.

Desencarnei rico, com a consciência 

culposa por negócios equivocados. Nunca 

doei um décimo do que houvera me 

comprometido antes do reencarne. Seria 

rico se tivesse agido honestamente, pois 

minha última prova seria a do desapego. 

Por isso, meu guia espiritual falava com 

tanta beleza do desapego em minhas 

palestras e eu que repetia a mensagem 

achava que era apenas para os ouvintes...

Fica essa história, triste, para mim. 

Talvez, sem graça e sem emoção para 

quem me ler, mas de tudo que vi e 

aprendi por aqui, uma única coisa hoje 

me interessa é aprender o desapego, 

porque foi por me apegar que tanto sofri 

e sofro.

A matéria prende e isso não é 

brincadeira nem linguagem figurada. Ela 

ilude, aprisiona, faz sofrer muito. Por que 

os espíritas, antes de partirem para cá, 

não consideram isso? Precisarão de 

tantos bens? Não quero dar lição a 

ninguém. Não posso. Apenas aviso. Meu 

am igo, seu ouro vai se t ransform ar  em  

t orm ent o, se, ao você par t ir , ele não 

t iver  sido aplicado segundo a vont ade 

de Deus. E nós, os espíritas apegados, 

sabemos a vontade de Deus, apenas 

queremos viver a nossa pequena ilusão e 

acordar com grande amargura no além.

*



No livro  Evangelho das Recordações  

de Eliseu Rigonatti, o autor narra uma 

história interessantíssima e educativa. 

Conta este amigo de ideal que vivia uma 

fase de extrema dificuldade financeira e, 

especificamente naquele dia, não 

conseguia ver como solucionar seus 

problemas de ordem material. 

Já havia publicado alguns livros e 

continuava dedicando-se as mais 

variadas atividades espíritas. Em seu 

escritório, torna-se visível uma entidade 

das trevas que lhe diz: posso resolver 

todos os seus problemas financeiros. 

Eliseu pergunta, porque você faria isso? 

Bem, seus livros nos incomodam muito... 

Basta você parar de publicá-los. Você 

pode continuar com as outras atividades, 

basta parar de escrever e eu garanto a 

você que chegará a você o valor que 

estou prometendo.

Eliseu olhou com carinho aquele 

espírito e respondeu com simplicidades, 

meu irmão eu não posso aceitar. A 

entidade desapareceu de sua frente. 

Eliseu ficou pensando sobre essa 

experiência ao longo do dia.

No final da tarde, um amigo aparece em 

seu escritório e lhe oferece um 

empréstimo financeiro para ele pagar 

quando puder! Eliseu pergunta por quê?

Bem, responde o amigo, recebi esse 

dinheiro e não sabia o que fazer, 

perguntei-me como melhor empregá-lo já 

que não tenho nenhuma necessidade no 

momento. lembrei-me de você e aqui 

estou!

Se Eliseu tivesse aceito a oferta?  

Envolver-se-ia vibratoriamente com esse 

espírito de tal forma que, pouco a pouco, 

se tornaria seu escravo, seria 

energeticamente manipulado e 

conduzido à verdadeira desgraça.

Eliseu Rigonat t i

1913-1988



O OURO INTRANSFERÍVEL

?Aconselho- te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças.?

(APOCALIPSE, 8: 18)

Sempre vulgares as aquisições de custo fácil.

Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar 

interesses mesquinhos, inventar mil recursos para atingir os fins inferiores? entretanto, 

os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde 

patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se, depois, mais 

empobrecidos que nunca.

A recomendação divina é suficientemente clara.

Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o Ouro provado no fogo, fortuna essa 

que procede das mãos generosas do Altíssimo.

Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de 

profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao 

Espírito a posição de ascendência legítima, de bem estar permanente, além das 

transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista 

após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do Divino Serviço.

O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários.

Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão 

transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta 

suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, 

desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os 

objetivos da Obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire, 

indiscutivelmente, o ouro eterno e intransferível.



VÍCIO POR DINHEIRO A busca da riqueza pode se tornar um comportamento compulsivo. Como explica a 

psicóloga Tian Dayton, a necessidade compulsiva de obter dinheiro é muitas vezes 

considerada parte de uma classe de comportamentos conhecida como vício 

processual, ou ?vício comportamental?, que é diferente do abuso de substâncias:

Hoje em dia, a ideia de vício processual é amplamente aceita. Vícios processuais são 

vícios que envolvem uma relação compulsiva e/ou fora de controle com certos 

comportamentos, como jogo, sexo, comida e, sim, até mesmo dinheiro... Há uma 

mudança na química cerebral nesse tipo de vício, semelhante aos efeitos do álcool ou 

das drogas. Nesses casos, envolver-se em certas atividades, como ver filmes 

pornográficos, comer compulsivamente ou ter uma relação obsessiva com dinheiro, 

pode liberar químicos no cérebro e no corpo, como a dopamina, que dão um ?barato? 

real, similar ao do barato de uma droga. A pessoa viciada em algum tipo de 

comportamento aprendeu, mesmo que de forma inconsciente, a manipular a química 

do próprio cérebro.

Apesar de esse tipo de vício não ser uma dependência química, ele envolve 

comportamento compulsivo ? neste caso, a dependência das sensações que vem com 

dinheiro ou bens materiais ? que pode em último caso levar a consequências negativas 

e prejudicar o bem estar do indivíduo. O vício em gastar dinheiro é outro tipo comum 

de vício processual ligado ao dinheiro. 

Fonte. http://www.huffpostbrasil.com/
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Trecho do Prefácio

Destacamos três parágrafos do prefácio desta obra que tanto nos ajuda a entender o 

Evangelho em nossas dificuldades diárias de entendimento e vivência das palavras de 

Jesus. É mais um importante auxílio do mais Alto para que ampliemos a nossa capacidade 

de sintonizar com o Cristo. 

Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Sua luz imperecível brilha sobre os 

milênios terrestres, como o Verbo do princípio, penetrando o mundo, há 

quase vinte séculos. 

Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe 

modificaram um til nas palavras que se atualizam, cada vez mais, com a 

evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais 

fizeram que avivarlhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no 

aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das 

existências renovadas, temos desprezado o Caminho, indiferentes ante os 

patrimônios da Verdade e da Vida. 

O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. 

Cada dia, reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas? todavia, 

é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer 

disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos, ao contacto do Mestre 

Divino. Ele é o Amigo Generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho 

que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de 

nossa iluminação interior para a vida eterna.



Diálogo Mediúnico

Que a paz do Cristo esteja em vossos corações.

Que o nosso Mestre, o senhor da abnegação do mundo, não porque renunciou ao 

mundo, mas porque renunciou transitoriamente a deixar a sua morada celeste 

para vir conosco viver a grosseria da materialidade para nos convidar a caminhar 

em direção às alegrias divinas e imperecíveis.

Mestre, ajuda-nos nesse instante a entender que a vida é transitória, que a dor é 

passageira, mas que o teu amor é eterno e poderá sustentar os nossos corações 

nos lances difíceis da existência para que não sejamos como moscas presas no mel 

da ilusão a morrer felizes caminhando para uma desgraça extrema. Podemos 

iniciar, minha amiga.

Muito obrigada pela sua presença hoje, amigo Cairbar. Como primeira pergunta, como 

perceber que estamos traindo Jesus por conta de nossas paixões inferiores?

A consciência cristã tem que ser desperta, minha amiga. Se ela está em todos, 

muitas vezes se apresenta como o botão da rosa que carece de estímulos 

poderosos e suaves da luz que é o Cristo, esse sol que nos alimenta, para que 

desabroche e possa nos apontar se estamos ou não no caminho correto.

Muitas vezes, os cristãos espíritas pensam que basta perguntar a um amigo 

espiritual, porque permanecem na infância emocional da humanidade. O diálogo é 

necessário, as perguntas são importantes, mas a essência é o diálogo interior com 

o Cristo. Para saber se estais ou não no caminho adequado, perguntai a vossa 

consciência, suplicando ao Cristo que a ilumine para que ela cresça, desenvolva e 

desabroche e aí vos dê a sensibilidade de avaliar a própria conduta, o próprio 

caminho.

  Se nós percebermos essa realidade, o que podemos fazer?

Façais como o amigo aqui presente que solicita que eu relembre a sua história, 

Herculano Pires. Porque pede o amigo que a sua história seja contada para 

que os espíritas entendam a sutileza do desvio que as trevas podem armar 

para o caminho de qualquer um.

Entretanto, me afastarei para que esse amigo conte a própria história que será 

uma lição extraordinária para todos vocês.

Herculano Pires

Espíritas, meus irmãos, é com alegria que participo hoje desse programa. Eu 

que tantas vezes me empolguei nos programas radiofônicos que fiz quando 

encarnado.

A história que quero contar é bastante curiosa. Empolgado com as minhas 

atividades, sempre me questionava se não seria melhor ter mais tempo, mais 

sossego, porque minha casa era sempre muito movimentada pelo tanto de 

familiares, agregados e também pelos irmãos do movimento espírita. Tanto 

quis, tanto procurei que um amigo me ofereceu uma oportunidade para viver 

no interior de São Paulo lecionando e com bastante tempo livre para escrever. 

Apareceram muitos obstáculos, mas efetivamente consegui a mudança. E 

pasmem, meus amigos, eu nada conseguia escrever. Como que um bloqueio 

se apossara de mim, coisa que nunca tinha vivido, e comecei a me questionar 

o que estaria ocorrendo.

Até que através de uma médium, de forma inesperada, o meu amigo Cairbar 

me alertou: era necessário voltar para a capital paulista, ali era o local ideal 

para minha produção. Ali enfrentando, inclusive, as duras dificuldades 

materiais é que eu conseguiria realizar minha tarefa. Naturalmente, pensei e 



ponderei. Reuni a família, precisávamos discutir aquele assunto, talvez fosse 

uma cilada, talvez não fosse. Mas o generoso amigo me envia uma outra 

mensagem através de Francisco Xavier. Não tive mais dúvidas, deveria voltar e, 

graças a Deus, não tínhamos vendido a nossa casa. Voltamos imediatamente.

E eu m e dei cont a que as inúm eras dif iculdades para realizar  a m udança 

eram  int ervenções do m eu guia espir it ual para que eu não m e desviasse.

Essa é a história que já está no mundo, mas eu quero comentar um pouco os 

bastidores espirituais desse lance da minha existência que, se não tem um 

valor histórico, tem o valor de experiência pessoal.

Por muito tempo eu fui estudado pelos espíritos que queriam me desviar do 

caminho e o que eles encontraram como um ponto fraco era o dissabor que 

eu sentia com uma vida excessivamente agitada. Então, resolveram armar 

esse tipo de cilada. Avaliando meu psiquismo, avaliando meu amor ao silêncio 

e a paz, eles me colocaram uma tentação com o silêncio e com a paz, mas em 

um ambiente em que esse silêncio e essa paz se converteriam em inatividade.

Vejam  com o t udo isso é sut i l , por  isso, só há um a regra: conhecer  a 

vont ade de Deus, t er  clareza do desígnio do Mais Alt o para que não caiais 

em  t ent ações aparent em ent e sadias e saudáveis. 

Não há uma regra que não seja: qual a vontade de Deus para a minha vida? 

Porque a tarefa que deveria executar estava ligada ao dia a dia do movimento 

espírita e apenas convivendo diariamente com os diversos tipos de espíritas 

poderia eu entender a melhor forma de expressar as reflexões espíritas 

adequadas à necessidade da Psicologia do espírita que convivia comigo. A 

minha obra não era uma obra destinada ao futuro do movimento, era uma 

obra destinada a imediaticidade das necessidades espíritas. Se minha obra 

fosse outra, poderia pensar que um certo distanciamento seria o mais 

adequado. Por isso, não podemos nos ater a julgamentos externos, e sim nos 

ater à vontade de Deus para nós.

Como o amigo Cairbar sugere, posso ficar para responder à última pergunta.

Muito obrigada pela sua presença, amigo Herculano. Nossa dúvida é como o 

Espiritismo pode nos ajudar a nos aproximar do Cristo?

O Espiritismo é a única luz suficientemente poderosa para atingir a mente e o 

coração da grande parte da humanidade. Sem desmerecer outras religiões ou 

outras áreas do saber, mas ao contrário. O Espiritismo, minha filha, é uma luz 

que se fortalece e se intensifica ao abraçar as outras religiões. O Espiritismo é 

um organismo que se eleva pela sua capacidade de se integrar com a Filosofia 

e com a ciência.

O Espiritismo é uma proposta cultural tão grandiosa que é capaz de interagir, 

de amar, e de extrair o valor de todas as culturas que existem hoje no planeta. 

Por isso, sem nenhum viés de fanatismo, afirmo: o Espiritismo, quando os 

espíritas entenderam a sua capacidade de integração coma Filosofia, com a 

ciência e com a religião, eles iluminarão a Terra. 

Não há classif icação para o Espir it ism o no m undo, a não ser : é um a força 

cult ural capaz de realçar  a beleza da ciência, da Filosof ia e da religião, 

for t alecendo-se e i lum inando a m ent e e o coração hum ano.

Quando os espíritas entenderem isso estará decretado o fim das trevas 

culturais e espirituais do planeta.

Com muito carinho e amor,

Herculano Pires.



DIÁRIO DA 
SAÚDE

Uma pesquisa realizada na 

Universidade de Oregon, realizada 

pelos psicólogos Christina M. Karns, 

William E. Moore III, Ulrich Mayr, 

sugere que manter um diário sobre os 

motivos para ser grato beneficiam o 

desenvolvimento da capacidade de 

altruísmo ou empatia.

O artigo que segue discorre sobre essa 

pesquisa. Foi publicado no site Diário 

da Saúde em 29/12/2017. 

O selecionamos com o objetivo de nos 

ajudar a refletir sobre os meios de 

diminuir a nossa sede de poder, de 

dominação e o nosso egoísmo. Pois, 

carregar essas características e 

cultivá-las pode atrapalhar ou até 

mesmo impedir o cumprimento de 

nossas missões, além de nos afastar 

cada vez mais da luz que é o Cristo.

Desejamos, também, mostrar como a 

ciência atual estuda o comportamento 

do nosso cérebro, informando-nos que 

somos capazes de alterar nossos maus 

hábitos ou vícios mentais ? nossa 

rejeição da luz.

ARTIGO

Redação Diár io da Saúde

Diár io sobre a grat idão que se sent e 

aum ent a o alt ruísm o

Grat idão e alt ruísm o

A gratidão faz mais do que aumentar a 

sensação de felicidade e ajudar a manter 

uma boa saúde.

Se esses sentimentos de gratidão forem 

regularmente anotados em um diário, a 

pessoa colherá ainda um aumento em seu 

altruísmo - o desprendimento, abnegação 

ou, em última instância, o amor ao próximo.

Os voluntários dos experimentos que 

levaram a essas conclusões foram 

inicialmente avaliados através de 

questionários e escaneamento cerebral por 

ressonância magnética (MRI). Durante a 

primeira ressonância, eles acompanhavam 

transações nas quais uma soma de dinheiro 

era doada, ou para um refeitório público 

filantrópico, ou para eles próprios.

"Nós descobrimos que, em todo o grupo na 

primeira sessão, as pessoas que relataram 

traços mais altruístas e gratidão 

apresentaram uma resposta cerebral 

relacionada à recompensa quando a 

instituição beneficente recebia dinheiro que 

era maior do que quando elas próprias 

recebiam o dinheiro," conta a pesquisadora 

Christina Karns, da Universidade do Oregon 

(EUA).



DIÁ RIO DA SAÚ DE
Os resultados da ressonância 

magnética funcional, que mede o 

metabolismo do oxigênio nas células 

cerebrais ativas, mostraram que a 

atividade relacionada ao altruísmo 

aumenta no córtex pré-frontal 

ventromedial, uma área profunda no 

cérebro associada ao altruísmo em 

estudos anteriores.

Diár io sobre grat idão

Para testar o eventual efeito de fazer 

um diário sobre a gratidão que 

sentiam, as 33 mulheres que 

participaram do primeiro estudo, entre 

18 e 27 anos, foram distribuídas 

aleatoriamente em dois grupos: 16 

escreveram diariamente um texto 

dirigido, respondendo a questões 

relacionadas à gratidão, enquanto as 

outras 17 receberam mensagens 

diárias neutras que não se 

concentravam na gratidão - como o 

grupo inicial era pequeno, os 

pesquisadores fizeram esta parte do 

estudo apenas com as mulheres para 

eliminar as diferenças de gênero.

Três semanas depois, elas voltaram 

para outra ressonância magnética 

funcional, repetiram os questionários e 

viram as mesmas transações de 

dinheiro para o banco de alimentos ou 

para si próprias.

"Descobrimos que a atividade 

registrada no córtex pré-frontal 

ventromedial mudou nas pessoas no 

grupo de reconhecimento da gratidão," 

disse Karns. 

"Este grupo como um todo teve um 

aumento no sinal com relação ao 

ganho de dinheiro pela instituição de 

caridade em relação a assistir elas 

próprias ganhando o dinheiro, como se 

elas fossem mais generosas para com 

os outros do que para com elas 

mesmas".

Grat idão com o perspect iva f i losóf ica

Pesquisas anteriores sobre o 

pensamento positivo e a prática da 

gratidão já haviam mostrado benefícios 

para melhorar a saúde e o bem-estar 

geral, mas esta nova pesquisa, ressalta 

Karns, foi projetada para explorar a 

gratidão com uma perspectiva 

filosófica. Esta perspectiva enfatiza 

mais do que o benefício da gratidão 

para si mesmo, com foco também nos 

benefícios resultantes da gratidão para 

os outros na sociedade.

Para isso, ela usou uma variedade de 

questionários para explorar discretamente os sentimentos dos participantes sobre o 

altruísmo, combinando então com o exercício de visualização de transações 

desenvolvido pela equipe em estudos anteriores.

Os resultados indicaram que a parte do cérebro que dá suporte ao sentimento de 

recompensa é flexível, permitindo mudanças nos valores de uma "moeda neural" 

associada aos sentimentos de altruísmo.

"Nossas descobertas sugerem que há mais bem lá fora quando há gratidão," disse 

Karns.

A imagem capturada com ressonância magnética funcional mostra 
a localização do córtex pré-frontal ventromedial do cérebro, onde um 
aumento no altruísmo foi sinalizado em um grupo de mulheres que 
escreveu diários sobre a gratidão que sentiam.

[Imagem: Cortesia de Christina Karns]

ACESSE  O ARTIGO
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Viver  o aprendizado

Ajude o Grupo Marcos 

Identifique algo que você possui e que pode atrapalhar sua missão espiritual. Por 

exemplo, se é apego excessivo a roupa, escolha uma boa roupa e doe para alguém 

sentindo que essa roupa representa todas as suas roupas e seu apego a elas. 

Divulgue via Whatsapp este encontro!


