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JUSTIÇA COM MISERICÓRDIA E TECNOLOGIA COM 
EQUILÍBRIO 

 
Estimados amigos do Centro Espírita “Benfeitor” é com alegria que 

voltamos todos reunidos nesta arena de entendimentos e estudos, 

permitidos pelo nosso Mestre Jesus, muito esperançoso com o nosso 

Brasil. 

 Mais um dia de trabalho que Ele nos permite. Sentimo-nos, nós, 

como um aluno que visita uma escola tão primorosa com estimados 

professores, mestres e mestras que nos ensinam uma caminhada 

evolutiva. 

As atitudes tão dignas, especialmente recebidas dos elevados 

Mentores e Mentoras, que esta casa tão bem faz por receber. 

 Do corpo diretivo e dos colaboradores encarnados, solícitos e 

prestimosos, esperando a presença de todos nós, vindos do mais além. 

Estamos hoje, com a incumbência de falar aos amigos, às amigas, 

aos que visitam a casa pelas primeiras vezes, aos desencarnados que 

são muitos, esperando nossas humildes considerações e nossos 

apontamentos.  

Já devo adiantar, são apontamentos de um escolar que visitando a 

escola e seus professores, não passa de um aprendiz a encontrar a 

beleza do estudo e das considerações dos seus próprios instrutores. 

Presentes, os nossos médicos tão queridos, Dr. Bezerra de 

Menezes e estimado amigo Dr. Lázaro. Quero me recordar, há poucos 

instantes da pergunta e do tema que foram por eles propostos. Da 

nossa querida Dona Hilda, que também se faz uma mensageira da 

caridade, perguntando-nos sobre o tema Justiça. 

Questiona a nossa irmã, sobre advogados, juízes e demais 

pessoas que detém o poder em suas mãos, como devem eles bem agir 

para a contribuição da sociedade e como devem eles fazer para errar 

menos. 
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Recordo-me o Evangelho, na Bíblia, no qual João Batista foi o 

precursor do nosso querido e Amado Mestre Jesus, o Homem Amor.  

Estando Jesus no anunciamento de João Batista e sendo João 

Batista, alguém com elevado senso de justiça, da lei, que lhe fora 

ensinada na época, veio a este pretexto, degolar muitos Filisteus, por 

princípios que ele, João, acreditava serem justos e legítimos da lei, que 

ele assim representava.  

Ocorre que entendendo João Batista, como a reencarnação de 

Elias, percebemos diante dos capítulos da Lei, que a esposa de Herodes, 

Herodíase e sua filha, solicitaram a degola do próprio João Batista. 

 Ficamos a pensar se ele, João Batista, tivesse agido com 

misericórdia, estaria ele voltado à esta Lei do Carma. 

Recordamos que o episódio da morte, desencarnação de João 

Batista, entristeceu por demasia o nosso Mestre, de formas que após o 

seu trespasse nunca mais Jesus se referiu a João Batista, como sendo o 

seu precursor. 

Respondendo a nossa irmã Hilda, ao nosso querido Dr. Lázaro e 

captando as informações deste elevado médico, que nos visita, Dr. 

Bezerra de Menezes, entendemos que todos aqueles que estão na 

posição de decidir, de julgar, de alterar o destino de pessoas, devem 

usar como alavancada justiça, a misericórdia, porque através da 

misericórdia, muitos reajustes espirituais, muitos processos cármicos 

poderão nem sequer existir ou serem minimizados. 

 Quando um juiz ou um advogado usa de retidão, segundo o 

escrutínio do seu próprio processo ou até mesmo do seu oficio, vem 

aplicar o entendimento da misericórdia, pode chegar a um acordo 

surpreendente, a um acordo que de certa forma se torna mais justo, 

mais belo e mais confiável aos olhos de Deus. 

A justiça, ela não pode ser dissociada da misericórdia, portanto 

quando formos julgar as pessoas, as situações, ou quando fomos 

chamados a opinar sempre utilizemos a lente da misericórdia, que nos 

fará maior entendimento ao nosso espírito. 
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Assim, como esta pequena passagem de João Batista e sua 

desencarnação, como Elias, também ao golpe da espada muitos 

pereceram, mas naquele momento, se João tivesse utilizado da 

tolerância e da misericórdia, talvez poderia ter sido poupado. Não 

saberemos nós, em nossas humildes opiniões, se a continuidade de sua 

tarefa ainda poderia existir, ou melhor dizendo, coexistir com a do nosso 

Mestre Jesus. 

Respondo então agora, uma questão do companheiro muito 

querido desta cidade do ABC, também médico, Dr. Ivanhoé Espósito, 

que nos faz uma questão muito inteligente, como não poderia deixar de 

ser a sua personalidade lúcida, como trabalhador do Cristo nas Esferas 

Superiores, como médico, nos permite e nos desafia com esta questão, 

que vou lhes falar em breve, porque é uma questão dificultosa para nós, 

aprendizes do Evangelho. 

Nos fala o querido Dr. Ivanhoé para que abordemos a 

problemática dos equipamentos, das máquinas que o homem está 

sujeito nos dias de hoje, que os nossos jovens, estão, por assim dizer, 

evoluindo com está tecnologia que há mais ou menos oitenta anos atrás 

não tínhamos e que estão criando muitos desequilíbrios. 

O mundo contemporâneo, Dr. Ivanhoé, nos trouxe a tecnologia 

que precisa ser dominada. Se os encarnados e nós, os espíritos ainda 

aprendizes, não conseguimos controlar nossos impulsos emocionais, 

nossos impulsos da alimentação desregulada, nossas sensações sexuais 

em desacordo com o equilíbrio que nos rege o corpo físico, temos a 

adiantar que o mundo contemporâneo, os jovens ficaram sujeitos às 

máquinas, ao automóvel, ao computador, que podem ser também 

consideradas armas que todos nós estamos, através da tecnologia 

aprendendo a dominar, para que tenhamos conforto, aprendizado, 

equilíbrio. 

Muitas coisas ruins estão advindo pelo desequilíbrio, que será 

necessário reajuste, como o sequestro de crianças através de um 

automóvel, como golpes grandiosos realizados por um telefone celular. 
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Tudo isso, a tecnologia permitiu ao homem para o seu avanço, 

porém, esses desequilíbrios e perturbações, Caro Dr. Ivanhoé, em nosso 

modo de entender, são transitórios, para que nós, espíritos ainda em 

evolução, para que os encarnados ainda em experimentações na Terra, 

possam ter outras e terão, oportunidades de resgate, de evolução para 

que a máquina, a tecnologia seja um instrumento de engrandecimento 

das suas qualidades morais e psíquicas e não como uma arma que pode 

a qualquer instante ferir e matar. 

 São essas as nossas observações para a noite de hoje, desejando 

que todos os brasileiros estejam muito felizes com o advento da copa de 

futebol mundial em nosso amado Brasil, para que possamos nós, dar a 

demonstração do calor e da fraternidade de todos nós, os brasileiros, 

para com os povos de outros países. 

Eu então felicito a todos os amigos, as amigas, os diretores desta 

casa, os médiuns, felicito a todos vocês, queridos amigos e vos 

agradeço a paciência, a atenção e a preocupação que tem feito destas 

Sextas-feiras um momento de reencontro mensal, para conversarmos 

sobre a Doutrina de Allan Kardec. 

Meu agradecimento especial a todos os espíritos que prepararam a 

nossa permanência aqui e ao trabalho de todos vocês, que em equipe, 

muito souberam realizar este espaço de gratidão e de Luz. 

Creio que Jesus está muito feliz sabendo que em seus corações 

existe a esperança, a compreensão, o companheirismo e a amizade, que 

pude experimentar nesta tão abençoada noite. 

O meu muito obrigado, fiquem com Deus. 

Que Deus e Nossa Senhora vos protejam. 

 

 

Um Espírito Amigo Do Colegiado 

 


