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Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as
épocas da humanidade" Allan Kardec
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Você consegue facilmente identificar o grau de
inteligência numa pessoa? Obviamente é fácil observar
uma pessoa que tem estudos avançados, sendo capaz de
resolver grandes problemas; bem diferente de outra que
não tem habilidade para fazer tarefas complexas ou
capacidade para desenvolver estudos. Assim, a primeira
é mais inteligente que a segunda. Certo? Será mesmo? O
nosso artigo Inteligência Espiritual aborda esse
interessante tema.
Allan Kardec teve muito interesse nos mais diversos
fenômenos espíritas que aconteciam em várias partes do
mundo. Ele selecionava os relatos enviados pelos seus
correspondentes e os publicavam em diferentes edições
da Revue Spirite. Muitos casos foram inclusive extraídos
de jornais e revistas da época. Nesta edição do GEAE
apresentamos um desses casos: Fenômenos de Aparição.
E você amigo(a) leitor(a) já presenciou algum fenômeno
sobrenatural? Envie um relato ou comentário ao GEAE:
editor@geae.net.br
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Inteligência Espiritual
Raul Franzolin Neto

um estudante em aprendizado constante.
Mas ninguém terá a palavra final sobre o
que é a vida diante da eternidade.
No momento, temos nossa mente
pronta para refletir utilizando das
informações disponíveis, da observação da
natureza, do comportamento humano e do
conhecimento científico, enfim tudo o que
nos resta. Entretanto, assim como o bom
aluno depende de um bom professor ou
bons livros para um aprendizado com
sucesso,
necessitamos
de
bons
ensinamentos do plano espiritual para
buscar a realidade, o que chamamos de “A
verdade”, longe de utopias mirabolantes
envolvendo o misticismo, o maravilhoso e o
fanatismo.
Qual será o limite para o cérebro
humano? Ainda estamos longe de todo
conhecimento necessário à sua íntima
estrutura física e funcional e, portanto,
longe de atingir o seu potencial máximo de
uso.
Podemos perceber que o cérebro
humano não é mais do que um computador
altamente desenvolvido para manter a vida
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vida se apresenta de modo
extremamente complexo em toda a
face da Terra, incluindo os vegetais, animais
e a humanidade.
Cada criatura tem sua finalidade em
função no ambiente em que vive. A
evolução das espécies garante diferenças
morfológicas, fisiológicas e espirituais
necessárias à cada momento contribuindo
com a harmonia da vida universal. A vida
envolvendo o visível e o invisível, o
conhecido e o desconhecido, o material e o
imaterial,
o
compreensível
e
o
incompreensível é, de fato, um grande
mistério.
Em cada ponto a que nos encontramos
ficamos angustiados do porquê da vida.
Informações sobre esse mistério são
inumeráveis. A vida só existe na Terra e
ponto final, a existência de vida no céu e
inferno, almas penadas, vida em estado
latente (dormindo), vidas em universos
paralelos, etc., etc. A medida que evoluímos
somos capazes de ir mais além no
conhecimento do mistério da vida, tal qual
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na Terra. Todas as funções do corpo
humano são comandadas por essa incrível
máquina.
Andamos,
abraçamos,
respiramos, comemos, pensamos, enfim
todos nossos atos voluntários e
involuntários dependem de nosso cérebro.
Parece lógico dizer que a possibilidade da
existência de dois ou mais cérebros
exatamente iguais, como por exemplo no
uso da tecnologia de clonagem, ambos
deverão agir da mesma forma, ou seja,
processarão as mesmas coisas e emoções já
que seriam constituídos pelas mesmas
células em quantidade e qualidade. Errado!!
Pois essa lógica não leva em conta a ação
espiritual envolvida no processo da vida.
Toda máquina computacional precisa de
um software para processar as funções
desejadas. Numa analogia reflexiva diria
que o software humano é o Espírito
responsável pelas ações processadas pelo
cérebro (hardware).
Assim, seres humanos extremamente
inteligentes como por exemplo Albert
Einstein e tantos outros apresentariam um
cérebro altamente avançado ou um Espírito
super evoluído?
Os dois elementos computacionais,
hardware e software são interdependentes
para atingir o potencial máximo de
produção.
Um software avançado não é capaz de
produzir bons efeitos em um computador
de configuração reduzida e não será capaz
mesmo de servir a uma máquina obsoleta.
Da mesma forma que uma máquina
altamente potente não exerce todo o seu
potencial diante de um software obsoleto.
Diante dessa visão não podemos dizer
quase nada a respeito do ser humano em
termos de inteligência. O poder da
reencarnação é capaz de proporcionar um
grande software numa máquina fraca, isto

é, um Espírito de alta evolução num cérebro
limitado. Da mesma forma que acontece
com um cérebro altamente sofisticado
abrigar um espírito de baixa evolução
espiritual.
Considerando que o ponto alto da
evolução do espírito é seu aspecto moral,
no primeiro caso iremos observar pessoas
humildes, vivendo na simplicidade e mesmo
sem
determinação
pelos
estudos
aprofundados demonstrar conhecimentos
em ações de inteligência acima de outros
mais avançados em intelectualidade.
No segundo caso, um espírito de baixa
evolução moral, mas com uma máquina
cerebral propícia ao desenvolvimento
intelectual pode orquestrar grandes ações
desastrosas e terríveis para a humanidade.
Vimos na história da humanidade muitas
lideranças que dominaram milhões de
pessoas com o seu poder de persuasão
levando à guerras e destruições inúteis,
demonstrando claramente uma facilidade
no uso de estratégias em cálculos dos riscos
e acertos para vencerem desafios
deploráveis e desumanos.
Na
transmissão
de
dados
os
equipamentos devem ser cada vez mais
avançados para uma boa comunicação. De
nada adianta uma rede de alta velocidade
na transmissão das informações, se o
equipamento receptor apresenta baixa
capacidade receptiva.
O Espírito em processo reencarnatório,
ligado ao corpo físico, não poderá exprimir
toda a sua real capacidade de
conhecimento devido as funções limitadas
do corpo físico necessárias a vida esfera
terrestre. Livre da matéria com a morte,
muitas surpresas o aguardam quando do
seu retorno ao plano espiritual. Isso é
importante para o desafio de novas
experiências
complementando
seu
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crescimento espiritual, tanto com avanços
gratificantes
como
experiências
sacrificantes de resgate de deficiências
morais mal vividas.
Outro aspecto interessante é o fato do
cérebro ter que depurar substâncias tóxicas
como proteínas formadas no processo
cognitivo que ocorre durante a vigília. No
descanso corporal durante o sono, a nossa
máquina
trabalha
constantemente
limpando as impurezas de forma a manter a
atividade do Espirito de forma mais
adequada possível no tempo de vida na
Terra. E é durante o sono que o Espírito
também continua em atividade no plano
espiritual para reequilibrar as forças
energéticas em continuidade à vida ligada a
matéria.
Com o passar da idade os neurônios vão
sofrendo o desgaste da intensidade da vida.
A capacidade de armazenamento e acesso
da memória, principalmente a curto prazo,
vão sendo prejudicadas como um preparo
na transição do descarne final com a morte
cerebral. Isso tudo é um desafio a ser
vencido por todos nessa fase experimental

da reencarnação. Embora o cérebro sofra o
desgaste físico, o Espírito permanece o
mesmo, ainda mais evoluído com a
experiência vivida, mas limitado pelo
hardware cerebral. Manter o corpo físico
em melhor estado possível é fundamental
para o aproveitamento do máximo de
tempo na Terra. A ciência então, é o meio
utilizado pela Espiritualidade Maior
responsável pelo nosso planeta à serviço da
humanidade. Os cientistas colaboram
significativamente na evolução da vida na
Terra, buscando fontes alternativas para a
manutenção da vida através da medicina,
nutrição, educação física, comportamentos
e vida saudáveis conforme as necessidades
do planeta elevando as expectativas de vida
de uma população a cada ano.
Quem é mais inteligente? Considerando
a verdadeira inteligência espiritual só uma
coisa podemos afirmar, somos todos
inteligentes...
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Nos tempos da Codificação

Fenômenos de Aparição
Allan Kardec
“Os fatos autênticos deste gênero são bastante numerosos e têm sua explicação
naquilo que dissemos a respeito, em várias circunstâncias. ”

início os médicos declaram não poder
conjurar. A paciente era vítima de
alucinações e uma terrível febre a
atormentava constantemente. Miss Harris
passava as noites em claro. No quarto dia de
sua doença a Sra. Park sentou-se na cama,
pediu água e começou a conversar com a
irmã. Circunstância singular é que a febre
havia desaparecido de repente, o pulso
tornara-se regular e ela falava com a maior
facilidade. Toda feliz, Miss Harris pensou
então que a irmã estivesse fora de perigo.
"Depois de haver falado de seu marido e
dos filhos, a Sra. Park aproximou-se ainda
mais da irmã e lhe disse:
"Pobre irmã, vou deixar-te; sinto que a
morte se aproxima. Mas, pelo menos a
minha partida deste mundo servirá para te
convencer. Morrerei dentro de uma hora e
serei enterrada amanhã. Evita com muito
cuidado acompanhar meu corpo ao
cemitério, porque meu Espírito, revestido
de seus despojos mortais, aparecer-te-á

O

Constitutionel
e
a
Patrie
transcreveram, há algum tempo o
fato seguinte, referido em jornais dos
Estados Unidos:
"A pequena cidade de Lichtfield, no
Kentucky, conta numerosos adeptos da
doutrina do espiritualismo magnético. Um
fato incrível, que acaba de se passar ali, por
certo não dará pequena contribuição para o
aumento dos partidários dessa religião
nova.
"A família Park, composta de pai, mãe e
três filhos, já na idade da razão, estava
fortemente
imbuída
das
crenças
espiritualistas. Em compensação, Miss
Harris, irmã da Sra. Park, não acreditava
absolutamente nos prodígios sobrenaturais
de que cogitavam incessantemente. Isto era
para toda a família um verdadeiro motivo
de mágoa e mais de uma vez perturbou-se
a boa harmonia das duas irmãs.
"Há alguns dias a Sra. Park foi
subitamente atingida por um mal que, de
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antes que o ataúde seja coberto de terra.
Então tu acreditarás no espiritualismo."
"Acabando de pronunciar estas palavras
a doente deitou-se tranquilamente. Mas
uma hora depois, como o havia anunciado,
Miss Harris teve a dor de verificar que o
coração de sua irmã havia deixado de
pulsar.
"Vivamente emocionada pela espantosa
coincidência entre este acontecimento e as
palavras proféticas da defunta, resolveu
seguir as ordens que lhe haviam sido dadas
e no dia seguinte ficou só em casa,
enquanto todos se haviam encaminhado
para o cemitério.
"Depois de haver fechado os postigos da
câmara mortuária, sentou-se numa
poltrona, perto da cama de onde acabava
de sair o corpo de sua irmã.
"Apenas decorridos cinco minutos —
contou mais tarde Miss Harris — vi como
que uma nuvem branca destacar-se ao
fundo do quarto. Pouco a pouco a forma se
desenhou melhor: era a de uma mulher,
meio velada; aproximou-se lentamente de
mim; percebi o ruído de passos leves no
soalho; por fim meus olhos admirados se
acharam em presença de minha irmã.
"Seu rosto, longe de possuir essa palidez
mate que nos mortos impressiona tão
penosamente, estava radiante; suas mãos,
cuja pressão bem senti sobre as minhas,
tinham conservado todo o calor da vida. Fui
como que transportada a uma esfera nova
por esta aparição maravilhosa. Supondo já

pertencer ao mundo dos Espíritos, apalpeime o peito e a cabeça, para me certificar de
minha existência. Mas nada de penoso
havia nesse êxtase.
"Depois de ter ficado assim em minha
frente, sorridente mas silenciosa durante
alguns minutos, minha irmã pareceu fazer
um violento esforço e me disse com voz
suave:
"Devo partir; meu anjo condutor esperame. Adeus! Cumpri minha promessa. Crê e
espera!"
Acrescenta a Patrie: "O jornal de onde
extraímos a notícia maravilhosa não nos diz
se Miss Harris se converteu à doutrina
espiritualista. Entretanto, nós o admitimos,
porque muita gente se deixaria convencer
por muito menos."
Acrescentamos por nossa própria conta
que o relato nada tem que deva admirar
àqueles que estudaram os efeitos e as
causas dos fenômenos espíritas. Os fatos
autênticos deste gênero são bastante
numerosos e têm sua explicação naquilo
que dissemos a respeito, em várias
circunstâncias. Teremos oportunidade de os
citar, e vindos de menos longe que este.
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Comunicabilidade Espiritual

Depende, portanto, da nossa capacidade de
auxiliarmos a nós mesmos. Depende,
sobretudo daquilo que queremos com a
vida e a oportunidade do benefício interno
prontamente
responde
às
nossas
aspirações, graças ao nosso bondoso e
amável Pai, que através da imensa plêiade
de irmãos poderosos e belos nos ampara e
a visão do caminho verdadeiro se abre mais
uma vez diante de nós.
Assim aconteceu comigo e acontece com
todos nós dia a dia. O desânimo nos
restringe o tempo. Nada mais que isso. A
vida nos ensina a viver. Mas é preciso nos
adaptarmos a ela. Estamos certos de que
tudo o que queremos falar não nos permite
que sejamos maiores que ninguém,
entretanto, é preciso que narremos nossas
experiências bem vividas e com muito amor
e humildade geramos mais e mais conforto
em nosso ser.
Quando
estivermos
todos
bem
preparados muito mais de nós Espíritos
amigos vivendo em outros planetas e
mundos superiores à nossa querida Terra
estarão aqui como alguns já estão e
estiveram no passado. Mas é preciso,
entretanto,
avançar
muito
mais
rapidamente para que tudo seja
definitivamente confirmado, segundo nossa
imensa nação universal.
Por hora, devo me retirar. Mas, caros
amigos, esperemos em breve o retorno
desejado entre nós nos novos tempos.

Novos Tempos
Recebemos com muita alegria e muito
amor aquilo que todos nós sabíamos que
iria despertar em todos para a grandeza do
nosso Grande Arquiteto que nos envia os
calorosos e maravilhosos fluidos de amor e
de esperança em um novo mundo mais
fraterno e mais evoluído no meio do
Universo infinito e limitado em seu espaço
a que está definido.
Grande é o invento da informática.
Maravilhoso é o ser que se integra a ela com
o amor no coração e a humildade na razão.
Estivemos há muito tempo à mercê de
infortúnios e desavenças geradas pela falta
de uniformidade da vida no bem comum,
gerando inúmeros desalentos impróprios à
nossa felicidade plena. Quando se refugia
no íntimo do ser e deixa-se levar pelas
incertezas devido à falta de razão própria,
geram grandes e profundas discórdias que
levam muito tempo para serem sanadas.
Isso é a evolução infinita a que estamos
todos ligados.
Louvamos a isso! Glorificamos a Deus
Todo Poderoso por Sua infinita sabedoria e
bondade.
Dar-nos a oportunidade de redenção de
nossas imperfeições é algo sublime.
Às vezes, no acabrunhado mundo da
infelicidade, fruto da incerteza no futuro,
deixamos as forças quase a exaustão, e isso
nos perturba. Mas quão sublime é a
bonança após a tempestade. É maravilhoso
aumentarmos nossa visão após o
sofrimento produtivo e necessário. O maior
problema, então, restringe-se à quantidade
de tempo que isso se faz necessário.

Fénelon
Mensagem psicografada
Franzolin Neto, 1999.
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Publicações no Boletim GEAE
Submeta artigos, textos e comentários ao Conselho Editorial do
GEAE pelo e-mail: editor@geae.net.br ; Acesse nossa página
(http://www.geae.net.br) para maiores informações.
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