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Contraceptivo e
Planejamento Familiar

N

o planejamento familiar defrontamos uma necessidade
que o progresso nos impôs. Há
pessoas que são radicais e advogam a desnecessidade de planejar
a família porque Deus sabe o que é
melhor para nós.
Como Deus conhece as nossas
necessidades evolutivas, constantemente oferece-nos meios de atenuar
a nossa ficha cármica. A Bíblia diz,
por exemplo, que “mulher deve
parir com dor” (Gênesis, 3:16). No
entanto, graças ao nosso progresso
intelecto-moral, a divindade nos facultou o alívio de muitas dores com
a utilização de anestésicos, desde
as experiências iniciais com o éter
e o clorofórmio até as substâncias
mais modernas elaboradas pela farmacologia. Além disso, a obstetrícia

desenvolveu vários métodos para
reduzir a severidade do sofrimento
durante o parto, incluindo as técnicas
de respiração, concentração e ioga.
Este avanço científico representa
uma conquista da sociedade para que
haja a diminuição do sofrimento, uma
vez que a dor não é de Deus, mas é
o resultado de nossa opção. O que
provém de Deus é o amor. Quando
o rejeitamos, experimentamos o seu
oposto, que é o desamor. O sofrimento é uma decorrência natural desta
opção infeliz.
Na esteira desse raciocínio, se a
Divindade tem permitido à Ciência
reduzir as dificuldades que se originam nas inúmeras circunstâncias da
vida na Terra, os anticoncepcionais
constituem um dos métodos que
se ajustam à nossa necessidade de
programar a família, pois a mulher
não é uma fábrica de crianças. [...].
Por isso, o Espiritismo examina
a questão do planejamento familiar
com muita simpatia, identificando
os recursos positivos que instituem
critérios para excelentes resultados
na constituição do lar. [...].

Dessa forma, à luz da Doutrina
Espírita, a utilização de anticoncepcionais é perfeitamente ética,
embora Allan Kardec tenha referido
que todo e qualquer obstáculo à
reprodução torna-se coarctador da
reencarnação. O codificador se reportava ao aborto, já que este era
o único método conhecido em sua
época para interromper a gestação.
Vale lembrar que, na metade do século XIX, não se conhecia cientificamente o mecanismo da fecundação,
uma vez que os microscópios pouco
desenvolvidos daquela época não
permitiam aos pesquisadores analisar a união dos gametas.
Extraído do livro
Sexo e Consciência, p. 63.
Divaldo P. Franco /Luiz Fernando Lopes

Papo Rápido com o Chico
O texto que segue é um trecho da página 62 do livro Sexo e Consciência (Divaldo Franco / Luiz Fernando).
Transcreve uma das experiências do Divaldo junto a Chico Xavier;
no caso, uma das atividades assistenciais do Chico na Vila dos
Pássaros Pretos, em Uberaba-MG, atividade que era desenvolvida
à sombra de um abacateiro. Vejamos:
[...]
Com o seu jeito mineiro, o missionário do bem elaborou a seguinte frase de efeito:
– Sabe o que é Divaldo? É porque enquanto as mulheres ricas
têm menopausa, as nossas pobrezinhas da fila não têm nem pausa
para viver!
O trocadilho servia para indicar que as mulheres mais abastadas têm condições de fazer o acompanhamento clínico durante o
climatério. E como as mulheres mais humildes não dispõem deste
recurso, a maioria delas não cuida corretamente das questões
relativas à fertilidade na idade madura.
Esta fila aqui, meu filho, Dr. Bezerra de Menezes diz que é a
da reencarnação. Quando as crianças são rejeitadas nos lares de
excelente poder aquisitivo, o venerando médico espiritual conduz
os Espíritos para que reencarnem com o auxílio dessas pessoas,
aproveitando o fato de que elas acabam engravidando sem nenhum
controle, por ignorância. Dr. Bezerra fica olhando todas e fazendo
seleção. Então, ele escolhe algumas para a fecundação, pois assim ele poderá trazer alguns Espíritos de lá para cá, atendendo as
suas necessidades de evolução. Embora em situação econômica
extremamente desfavorável, estas mães têm muito amor para dar àqueles que precisam renascer. Quando
engravidam, dizem umas às outras: – Não há problema! Deixa nascer a criança que nós temos o Sô Chico
Xavier pra dar enxoval pra nós! Então, Divaldo, é assim que funciona a fila da reencarnação administrada
pelo Dr. Bezerra de Menezes!
Somente aí eu me dei conta de que a maior parte da fila era constituída de gestantes.
Eu olhei bem para o querido médium e afirmei, com bom humor:
– Ah, Chico! Eu só espero que o Dr. Bezerra não resolva passar lá pela Mansão do Caminho... (Risos)
Uma gestação fortuita é uma escolha de última hora, não é um contexto familiar previamente elaborado
pelos nossos mentores espirituais.

Sirvamos ao Bem
Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem.
Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço
apostólico. Sozinho, à frente do
mundo vasto, à maneira de um
lavrador, sem instrumentos de
trabalho, diante da selva imensa…
Nem por isso o Cristianismo
deixou de surgir por templo vivo
do amor, ainda hoje em construção
na Terra, para a felicidade humana.
Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia
consigo, não se prevaleceu da sua

superioridade para humilhar ou ferir.
Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o
bem, através de todas as situações
e em todas as criaturas.
Não perdeu tempo em reprovações descabidas.
Não se confiou a polêmicas
inúteis.
Instituiu o reinado salvador de
que se fizera mensageiro. servindo
e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a
sua própria exemplificação.
Continuemos, pois, em nossa

marcha regenerativa para frente,
ainda mesmo quando nos sintamos
a sós.
Sirvamos ao bem, acima de
tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal
possa expandirse.
Foge a sombra ao fulgor da luz.
Não nos esqueçamos de que
milhares de quilômetros de treva,
no seio da noite, não conseguem
apagar alguns milímetros da chama
brilhante de uma vela, contudo,
basta um leve sopro de vento para
extingui-la.
Emmanuel
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