


Futuro é .... 
tempo que se segue ao presente.

conjunto de fatos relacionados a

um tempo que há de vir.

1.

2.





Mais um excelente
texto para estudo
do nosso querido

amigo.

Gastão Crivel ini





Um modesto resumo da
História faz entrever os laços
eternos que ligam todas as
gerações nos progressos
evolutivos do planeta.
Muitas vezes o palco das
civilizações foi modificado, 
sofrendo profundas
renovações nos seus
cenários, mas os atores são
sempre os mesmos, 
caminhando nas lutas
purificadoras, para a
perfeição. Nos primórdios
da Humanidade, o homem
terrestre foi naturalmente
conduzido às atividades
exteriores, desbravando o
caminho da natureza para
a solução do problema vital,
mas houve um tempo em
que a sua maioridade
espiritual foi proclamada
pela sabedoria da Grécia e 
pelas organizações
romanas. Nessa época, a
vinda do Cristo ao planeta
assinalaria o maior
acontecimento para o
mundo, de vez que o
Evangelho seria a eterna
mensagem do Céu, ligando
a Terra ao reino luminoso
de Jesus, na hipótese da
assimilação do homem
espiritual, com respeito aos
ensinamentos divinos. Mas
a pureza do Cristianismo
não conseguiu manter-se
intacta, tão logo 

regressaram ao plano
invisível os auxiliares do
Senhor, reencarnados no
globo terrestre para a 
glorificação dos tempos
apostólicos. Decorridos três
séculos da lição santificante
de Jesus, surgiram a
falsidade e a má-fé 
adaptando-se às
conveniências dos poderes
políticos do mundo,
desvirtuando-lhe todos os 
princípios, para favorecer
doutrinas de violência
oficializada. Debalde enviou
o Divino Mestre seus
emissários e discípulos mais
queridos ao ambiente 
das lutas planetárias.
Quando não foram
trucidados pelas multidões
delinquentes ou pelos 
verdugos das consciências,
foram obrigados a capitular
diante da ignorância,
esperando o juízo 
longínquo da posteridade. 
Desde essa época, em que
a mensagem evangélica
dilatava a esfera da
liberdade humana, em
virtude da sua maturidade
para o entendimento das
grandes e consoladoras
verdades da existência,
estacionou o homem
espiritual em seus surtos de
progresso, impossibilitado
de acompanhar o 



homem físico na sua
marcha pelas estradas do
conhecimento. 
É por esse motivo que, ao
lado dos aviões poderosos e
da radiotelefonia, que ligam
todos os continentes e
países da atualidade,
indicando os imperativos
das leis da solidariedade 
humana, vemos o conceito
de civilização insultado por
todas as doutrinas de
isolamento, enquanto os
povos se preparam para o
extermínio e para a
destruição. É ainda por isso
que, em nome do
Evangelho, se perpetram
todos os absurdos nos
países ditos cristãos. 
A realidade é que a
civilização ocidental não
chegou a se cristianizar. Na
França temos a guilhotina, a
forca na Inglaterra, o
machado na Alemanha e a
cadeira elétrica na própria
América, isto para nos
referirmos tão somente às
nações supercivilizadas do
planeta. A Itália não realizou 
a sua agressão à Abissínia,
em nome da civilização
cristão do Ocidente? Não foi
em nome do Evangelho que
os padres italianos
abençoaram os canhões e
as metralhadoras da
conquista?

Em nome do Cristo
espalharam-se, nestes vinte
séculos, todas as discórdias
e todas as amarguras do 
mundo. Mas é chegado o
tempo de um
reajustamento de todos os
valores humanos. Se as 
dolorosas expiações
coletivas preludiam a época
dos últimos “ais” do
Apocalipse, a espiritualidade
tem de penetrar as
realizações do homem físico,
conduzindo-as para o bem
de toda a Humanidade. 
O Espiritismo, na sua missão
de Consolador, é o amparo
do mundo neste século de 
declives da sua história; só
ele pode, na sua feição de
Cristianismo redivivo, salvar
as religiões  que se apagam
entre os choques da força e
da ambição, do egoísmo e
do domínio, apontando 
ao homem os seus
verdadeiros caminhos. 
No seu manancial de
esclarecimentos, o homem
poderá buscar as verdades
preparando as almas para a
nova era. São chegados
os tempos em que as forças
do mal serão forçadas a
abandonar as suas
derradeiras posições
de domínio nos ambientes
terrestres, e os seus últimos 
triunfos são garantia de uma 



americanas e europeias,
ficou demonstrado que o
ectoplasma se constitui das
energias do plasma físico de
que, por sua vez, é formado
o referido corpo. 
Essas e outras pesquisas e
experiências universitárias
oferecem base científica à
intuição de Ubaldi, que viu,
nos fenômenos de
materialização de espíritos
em sessões experimentais 
mediúnicas, o
desenvolvimento de uma
nova genética humana para
o futuro, na qual as 
mulheres serão libertas do
pesado encargo da gestação
e do parto da herança
animal. Gustave Geley e
Eugene Osty, continuadores
de Richet nas pesquisas
metapsíquicas, verificaram
que a ocorrência de
emanações bioplásmicas
dos médiuns é mais
constante do que se
supunha no século passado,
verificando-se em reuniões
comuns de manifestações
espíritas. O mistério das
formações de agêneres, que
Kardec chamou de
aparições tangíveis, em 
que pessoas mortas se
apresentam a amigos e
parentes como ainda vivas
no corpo, capazes de todos
os atos de uma pessoa 

reação temerária e infeliz,
apressando a realização das
previsões sombrias que
pesam sobre o seu império
perecível. O século que
passa efetuará a divisão de 
todos os homens. A
orientação do Cristo
conduzirá o sofrimento na
tarefa penosa da escolha e
a dor se incumbirá do
trabalho que os homens
não aceitaram por amor. 



 Emmanuel
(psicografia de Chico Xavier)

 

- A Caminho da Luz -

- texto escolhido e simplificado

por Gastão Crivelini -



Para saber mais, leia
diretamente na fonte.



“Deus nos concede, acada dia, uma páginade vida nova no livrodo tempo. Aquilo quecolocarmos nelascorre por nossaconta.”- Chico Xavier -

fo
nt

e:
 A

 v
id

a 
na

 v
is

ão
 d

o 
es

pi
rit

is
m

o 
- p

g.
 3

5



Estamos atualizando nossas redes.
Em breve você encontrará muito conteúdo.

Acreditamos que muitas outras pessoas podem
conhecer a Doutrina Espírita.

Por isso contamos com sua ajuda para
curtir, comentar e compartilhar.

Visite nossas redes

@vinhadeluzjundiai





Rua Frei Itaparica, 33
(paralela à rua Carlos Gomes)

Vl. Guilherme - Jundiaí
13216.180

(11) 4587.5357

vinhadeluzjundiai@vinhadeluzjundiai.org.br


