EUTANÁSIA

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

(SEI – Serviço Espirita de Informações – Agosto 2012)
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Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que
seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns
instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? – Quem vos daria o
direito a prejulgar os desígnios de Deus? Não pode Ele conduzir o
homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a
si e alimentar idéias diversas das que tinha?...”
(“O Evangelho segundo o Espiritismo”, capítulo 5, item 28)
A partir de 10 de abril de 2001, teve início na Holanda um fenômeno tão curioso quanto deplorável.
Idosos passaram a abandonar o país em busca de abrigo num asilo da cidade alemã de Bocholt,
próxima da fronteira com a Holanda. O que motivou a fuga foi o medo de se tornarem vítimas de
eutanásia a pedido da família. O receio deles era justo: a partir daquele ano, em que havia sido
legalizada a chamada “morte assistida” em seu país, a Holanda passou a contabilizar mais de quatro
mil casos de eutanásia por ano, sendo que um quarto deles ocorreu sem a aprovação do paciente.
Mas por que o SEI está tocando neste assunto? É que entre algumas das polêmicas medidas
pleiteadas no anteprojeto de lei que já está em análise no Senado (PLS 236/2012) com propostas
para compor o novo Código Penal, está justamente, além da liberação do aborto, das drogas e de
prostíbulos, também a legalização da eutanásia. Tudo isso é bastante preocupante, não só por copiar
uma legislação que vem demonstrando falhas grotescas com sua permissividade, quanto também por
aspectos que se verificam por aqui, em solo brasileiro, e que podem tornar a prática da eutanásia
ainda mais catastrófica. Pode-se deduzir isso, por exemplo, através de reportagem divulgada pelo
site G1 em 15 de junho deste ano, com o título “Dois dentre três idosos agredidos no Distrito Federal
são vítimas dos filhos, diz estudo”. A matéria é sobre pesquisa da Central Judicial do Idoso, órgão
ligado ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, que analisou 2.379 casos,
coletados entre janeiro de 2008 e dezembro de 2011, revelando como os idosos – justamente os
mais vulneráveis à eutanásia – vem sendo tratados, e na capital do país, onde são elaboradas as leis
que nortearão os passos de toda a nação. “A violência contra a pessoa idosa está se tornando um
lugar tão comum que não se percebe mais isso” – disse à reportagem a presidente do Conselho do
Idoso do DF e coordenadora do Núcleo de Defesa do Idoso da Defensoria Pública, Paula Ribeiro.
Junto com esta edição de agosto, o SEI lançou um documento especial também sobre a
descriminalização do uso de drogas, enviado dia 10 aos leitores.
************************************************
O texto (disponível em: www.boletimsei.org.br/?wpfb_dl=377) apresenta a proposta de
descriminalização das drogas, que também integra o PLS 236/2012. No documento estão os meios
de contato com os senadores encarregados da análise de tais propostas para os que, fazendo valer
seus direitos de cidadão, quiserem se manifestar contra tais medidas que contrariam a vontade do
povo brasileiro.
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de "O Livro dos Espíritos": 172 a 179 - Encarnação nos diferentes mundos
18h30m- Explanação de "O Evangelho segundo o Espiritismo: XIV – 5 a 8 :
- Quem é minha mãe quem são meus irmãos? - A parentela corporal e a parentela espiritual
19h - Aplicação de passes e Irradiação
19h45m – Reunião de Trabalhadores da Casa

13

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
19h - Aplicação de passes e Irradiação
19h45m - Educação Mediúnica:
Teoria - 19h45m às 20h30m; Prática -20h30m às 21h; Comentários - 21h às 21h30m

20

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na Mídia: “A Mansão assombrada de Winchester “– reportagem do programa “Fantástico”
19h10m - Aplicação de Passes e Irradiação
20h às 21h- GE - 13ª reunião (reunião privativa)

27

28

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Relíquias de Chico Xavier”
Palestrante: Livia Regina Cabral (Casa do Irmão Thomás)
19h - Aplicação de passes e Irradiação
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)
12h – ALMOÇO FRATERNO

Estudo nas 4ª feiras: 19h
ESDE e “Diversidade de Carismas”

CRIANÇAS QUE SE LEMBRAM DE VIDAS PASSADAS
(SEI – Serviço Espirita de Informações – Agosto 2012)
Ian Stevenson (1918-2007), psiquiatra canadense radicado nos
Estados Unidos, tornou-se internacionalmente conhecido por seus
estudos sobre a reencarnação, baseados nas Recordações que
algumas crianças espontaneamente apresentavam de uma vida
anterior, acerca da qual forneciam detalhes que muitas vezes
podiam ser comprovados mediante identificação e visita às
localidades e pessoas mencionadas naquelas reminiscências. A
cuidadosa seleção dos casos, bem como o rigor no controle das
informações, fizeram da obra “Vinte casos sugestivos de
reencarnação”, por ele publicada em 1974, uma referência para os
estudiosos do tema. São mais de 2.500 casos que sugerem
reencarnação investigados por Stevenson mundo afora e um dos
14 inseridos por ele em seu livro “Crianças que se lembram de
vidas passadas”, relançado agora pela Editora Vida e Consciência
em edição revisada e nova apresentação gráfica.

SOCORRO AO DEPENDENTE QUÍMICO
(SEI – Serviço Espirita de Informações – Agosto 2012)
Dependentes de crack, cocaína, maconha, álcool e demais drogas contam com a ajuda da
Comunidade Psicossomática Nova Consciência, uma clínica espírita sediada em Capivari (SP). A
instituição atende a 18 pacientes do sexo masculino, em vagas sociais e particulares. O tratamento
contempla desintoxicação, conscientização e espiritualidade, incluindo na infraestrutura academia,
natação, campo de futebol, terapia ocupacional com oficinas e cursos, e ainda orientação familiar,
programa 12 passos e acompanhamento pós-tratamento. Todo o trabalho é desenvolvido por uma
equipe multidisciplinar, com médico, psicólogo, terapeuta, técnico e especialista em dependência
química. Mais detalhes, com a “Nova Consciência”: Rua Jacub Pain, 187 – Recanto Cancian – CEP
13360-000 – Capivari, SP – telefones (19) 3491-6597 e 9788-4380, correio eletrônico:
- contato@comunidadenovaconsciencia.com.br
- www.comunidadenovaconsciencia.com.br

“O crescimento espiritual pode, por vezes, parecer fácil, mas, esta é a visão infantil de
espíritos que tem seus termos de comparação ainda muito arraigados à matéria densa.
Este fato promove, não raro, equívocos quanto à assunção de responsabilidades
reencarnatórias. Maior parte das vezes querem assumir mais correções de dívidas do que
são capazes de executar. Mas Jesus está em firme comando e, graças a isto, as equipes
tem possibilidade de organizar resgates mais acordes com as capacidades e falha-se muito
menos”.
(Irmão Thomás – 29/09/2012)

PRIVILEGIADA VELHICE
(Redação do Momento Espírita. Em 28.08.2012. )
O anúncio de seu desencarne se deu em 2009, poucos dias antes dela
completar noventa e nove anos de idade. Em 2005, foi descoberta por uma
equipe de reportagem, realizando seu voluntariado junto a idosos. Natural
de Bassano del Grappa, norte da Itália, veio para o Brasil fugindo da
guerra. Ela ganhou as telas das emissoras televisivas, sendo entrevistada
em dois programas nacionais, em 2008. Numa delas afirmou que, no ano
anterior, aos noventa e sete anos, tinha renovado sua carteira de motorista.
E, apesar de recomendações dos familiares para abandonar a direção, ela continuou a comparecer ao
serviço voluntário, em dois locais diferentes, dirigindo seu fusca laranja, ano 74. Recebeu do governo do
Rio Grande do Sul o troféu Ana Terra, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Radicada em
Bento Gonçalves, no estado gaúcho, demonstrava agilidade física e mental. Seu nome é Ana Varianni.
Servindo ao seu semelhante, no Lar do ancião e na Sociedade Beneficente Santo Antônio, mostrava
grande carinho. Em uma das instituições, era responsável por nada menos de doze idosos, que se
encontravam na faixa dos setenta e cinco anos. Servia-lhes a alimentação na boca, dadas as
deficiências de que eram portadores. E, no seu sotaque italiano carregado, que lhe conferia ainda mais
especial sonoridade, ela amassava a comida para os que não tinham possibilidade de boa mastigação e
incentivava: - Ora, vamos, onde se viu uma senhora dessa idade não querer comer? Se não comer, não
pode viver. Vamos lá! Cuidadosa, afirmava que agora, quase aos cem anos, não se permitia dirigir em
grande velocidade, ia devagar. A uma indagação espirituosa do entrevistador que se disse apaixonado
por ela e lhe propôs casamento, ela objetou: - Meu amigo, nessa altura da vida, o melhor é que sejamos
bons amigos! Seu filho assim se expressou, quando da ocorrência de sua morte: - Tenho a melhor das
lembranças de minha mãe. Ela viveu intensamente e alcançou todos os objetivos da vida dela com os
filhos, os netos e trabalhando para o bem-estar da sociedade.
Durante anos esteve como vice-presidente do Lar dos Velhinhos de Bento (RGS).
Aos 94 anos deu entrevista à Ana Maria Braga, onde diz: - "Eu gosto da vida, sempre gostei. Sei que eu
vou morrer, como todos morrem. Mas, não hoje! Vou levando, com alegria, com amor, e ajudando quem
precisa. Tenho muita paciência e muita tolerância onde eu trabalho"
* ******************************************** *
Ana morreu deixando o exemplo do dinamismo que os anos não podem apagar. Altera-se a máquina
física, as forças já não são tão intensas, contudo, a vontade de agir permanece firme. Exemplo para
tantos que nos dizemos tristes porque já não podemos fazer tudo que fazíamos na juventude. Seria de
analisar: - Será que não conseguimos mesmo ou será que nos acomodamos, em nome de uma certa
soma de anos vividos? Exemplos inúmeros existem que nos demonstram que o Espírito se sobrepõe ao
corpo e o comanda. Maia Plisetskaya, a bailarina russa, aos sessenta e um anos de idade, com um
corpo impecável de bailarina clássica, dançou “O lago dos cisnes”. Interpretou a infeliz Odete que,
transformada em cisne branco morre de amores. Extraordinária performance. Essas criaturas nos dizem
que devemos sacudir a poeira dos ombros, retirar as teias de aranha do pensamento e viver. Viver
intensamente, não nos permitindo parar de aprender, de estudar, de produzir. Da forma que consigamos.
Alguns poderemos ter algumas limitações. Busquemos superá-las e, de uma vez para sempre, retiremos
do nosso vocabulário as frases: - Estou velho. Não sirvo mais para nada.

