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JESUS E A  

JERUSALÉM RENOVADA 

Reedição, 2019, Liberdade & Consciência 

Ramatis / América Paoliello Marques   

 

Apêndice: 

Leitor, Ecletismo e Profecias 
  

A.C. Telles1 

 
 
Após quase 60 anos, desde o primeiro livro da médium e pesquisadora América Paoliello 
Marques, diante da imensa riqueza e amplitude de seu trabalho, julgou-se oportuno 
oferecer “um apêndice” aos leitores da última edição (outubro/2019) de “Jesus e a 
Jerusalém Renovada”. Este suplemento contém informações e elementos adicionais 
que favorecem a compreensão mais profunda dessa e de outras obras, e está 

organizado em 3 tópicos: 
 
 

 Sobre o Leitor: Haveria um Perfil Desejável? 
Em que medida as mensagens de Ramatis transmitidas através de América Paoliello 
Marques seriam acessíveis a qualquer leitor interessado?  

 
 

 Postura ou Visão Eclética 
Como compreender a visão eclética da realidade que inspira os trabalhos e obras 

de cunho científico e espiritual da autora? 

 
 

 O Futuro-Hoje: As Previsões de Médiuns e Cientistas 
Como encarar hoje as previsões futuristas de médiuns e cientistas desde o século 19 
e as transformações e realidades dos séculos 20 e 21? 

 
 
  

                                                             
1 Conviveu com América Paoliello Marques por mais de quinze anos em seus núcleos de trabalho espiritual, 

clínico, científico e educacional.  Busca colaborar como curador ou guardião do acervo e legado que América 
ofertou à Humanidade, no campo espiritual e científico. 
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1- SOBRE O LEITOR: HAVERIA UM “PERFIL” DESEJÁVEL? 
 
Na obra “Jesus e a Jerusalém Renovada” (cap. 11 – Um círculo que se fecha), a 
autora encarnada (a médium) dialogou com o autor desencarnado, questionando-o: 
“em que medida as lições transmitidas estariam acessíveis a qualquer leitor?”. Em 
síntese, Ramatis respondeu o seguinte:    

“Nossas mensagens são endereçadas a todos os homens. Mas certamente 

exigem esforço, somente realizado por aqueles que estejam prontos a dar o 

valor devido ao aprendizado espiritual... Não são mensagens destinadas aos 

seres mais intelectualizados da Terra. Existe uma diferença bem marcante 

entre ser espiritualizado e ser intelectualmente capaz. Nossas mensagens 

dirigem-se, aos que, no dizer de Jesus, já conseguem possuir “olhos de ver e 

ouvidos de ouvir”, embora para isso seja exigida, como é natural, uma 

abertura mental e emocional de caráter renovador, pautada por um esforço 

constante em cruzar a “porta estreita”. 

Embora as mensagens consoladoras e de advertência facilmente assimilável 

tenham mais larga aceitação, cedo ou tarde o espírito em evolução precisará 

aprofundar-se nos simbolismos mais significativos da vida, tal como o homem 

que se alfabetiza, ao usufruir os benefícios da leitura cursiva, chega 

inevitavelmente à conclusão de que o que se sabe é pouco e um mundo novo 

se abrirá diante de seus olhos se desejar desbravá-lo através de novos e 

intensificados esforços...  

Os espíritos que, por amadurecimento anterior, adquiriram condições de amar 
as verdades eternas, abriram suas potencialidades, como a flor sob o efeito 
da claridade de um novo dia. Cultos ou não, onde encarnarem "verão com 
olhos de ver" as verdades eternas e a elas dedicarão suas melhores 
energias, sob a forma de estudo e de realização interna, com repercussões 
inevitáveis, autênticos transbordamentos de seu aprimoramento vivencial 
profundo. Para eles não haverá esforço que se apresente 
demasiadamente intenso na ânsia de buscar os ecos das verdades 
internamente pressentidas. Haja ou não recebido, na presente encarnação, 
a cultura oficial, subirão gradativamente a colina íngreme do aprendizado 
espiritual e, na leitura dos mais singelos textos de origem espiritualizante, 
reconhecerão a Verdade que se reflete, mesmo que tenuamente, em seus 
raios fertilizantes. São reconhecidos pelo intenso desejo de aperfeiçoamento, 
seja na ação, seja na pesquisa incansável de novos rumos de realização 
benfeitora... Para eles a própria ânsia de respostas mais adequadas à sua 
necessidade de mais luz os levará, como consequência, a superar os 
obstáculos de sua cultura incipiente, se esse for o caso. Estudarão 
arduamente todos os ângulos da vida que lhes favorece o crescimento, 
tornado para eles a forma pela qual a vida maior se expressa irresistivelmente 
em suas almas.” (grifo nosso) 
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Fica claro que o único pré-requisito para o leitor tirar bom proveito das lições 
transmitidas por Ramatis à América não é de ordem cultural ou intelectual. É, 
essencialmente, de ordem espiritual: uma disposição íntima e sincera de meditar 
com seriedade sobre o que se lê. 
 
Nesse sentido, coração e intuição, podem ser mais valiosos que a razão. 
 
Isso se alinha à recomendação de Allan Kardec: “o Espiritismo deve ser bem 
compreendido, mas SOBRETUDO BEM SENTIDO”.2 
 
No grupo espiritual que conduziu por várias décadas, América apreciava repetir uma 
orientação sobre a melhor forma de estudar os textos espirituais. Ela citava a 
recomendação da Annie Besant3: “devemos ler 5 minutos e meditar 15!”. 

 
 
 

2 - POSTURA OU VISÃO ECLÉTICA  
 
 

ECLETISMO: UMA INTRODUÇÃO 

Adotar uma postura eclética significa valorizar o sistema de ideias abertas e não 

fechadas. Significa valorizar o livre debate ativo, e não a aceitação cega, passiva, 

dogmática que leva ao fanatismo destrutivo, o que interfere negativamente na 

evolução do Ser e do Conhecimento. Vejamos algumas definições: 

 Eclético: que seleciona o que parece ser melhor em várias doutrinas, 
métodos ou estilos (Houaiss). 
 

 Ecletismo: posição intelectual ou moral caracterizada pela escolha, entre 

diversas formas de conduta ou opinião, das que parecem melhores, sem 
observância duma linha rígida de pensamento.  (Aurélio Buarque de Holanda) 

 

 Dogmático: que se apresenta em caráter de certeza absoluta (Houaiss) 
 

A postura eclética é extremamente valiosa para a compreensão da complexa 

realidade e interdependência do macrocosmo e do microcosmo, do mundo externo e 

do mundo íntimo. Favorece a compreensão da interconexão de todas as coisas, 

tanto na investigação da “realidade exterior” como na investigação da “realidade 

interior”.  

                                                             
2
 O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, que trata dos “bons espíritas”. 

3 Líder teosofista (1847-1933). 
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 Segundo o filósofo William James 4 (1842-1919) “somos como ilhas no mar, 

separados na superfície, mas conectados nas profundezas”. 

 

 Jesus afirmou: “Eu estou no Pai. O pai está em mim. Eu e meu Pai somos 

UM!”.  

 

  “O que está em cima é como o que está embaixo” é um dos princípios 

herméticos milenares da filosofia do Antigo Egito, bem sintetizada na obra o 

Caibalion5, uma das fontes recomendadas por América.  

Nesta obra (Jesus e a Jerusalém Renovada)6, Ramatis já fala sobre o ecletismo na 

ciência:   

“Existe a necessidade de ser criada uma ciência das ciências, pois os 

conhecimentos acumulados até hoje encontram-se esparsos e incapazes de 

se entrosar para reconstruir o panorama geral da Vida humana na Terra. A 

extrema especialização dos setores científicos contribui para uma situação 

caótica, na qual todos sabem muito bem somente o que lhes compete 

diretamente fazer, sem conseguirem inserir sua contribuição num modelo 

geral capaz de preencher a necessidade de harmonização do conjunto. E 

discute-se interminavelmente sobre detalhes, perdendo-se cada vez mais o 

sentido direcional do bem-estar coletivo. Um aspecto fragmentário deforma o 

saber humano e induz voluntariamente à ignorância de uma Força 

Coordenadora do panorama da Vida.” (grifo nosso) 

Essa “visão integrada do Todo” é marca do trabalho da autora América Paoliello 

Marques e do Espírito Ramatis que a orienta e inspira. Por isso, a postura eclética é 

tão importante para a melhor compreensão das mensagens e lições por eles 

transmitidas.  

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Foi professor de psicologia e filosofia da Universidade de Harvard. É autor do livro “As Variedades 

da Experiência Religiosa: Estudo sobre a Natureza Humana”. 
 
5
 O CAIBALION: estudo da filosofia hermética do antigo Egito e da Grécia, Três Iniciados (Ed. 

Pensamento). A palavra Caibalion significa: “tradição ou preceito manifestado por um ente de cima”. 
 
6
 Cap. 14 - “Novos Apóstolos”. 
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O PENSAMENTO ECLÉTICO DE ALLAN KARDEC 

 “Proibir um livro é sinal de que se o teme. O Espiritismo, longe de temer 
a divulgação dos escritos publicados contra si e proibir-lhes a leitura a seus 
adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que 
possam julgar por comparação.”7 –Allan Kardec, 1869 

 

Será que os adeptos do espiritismo e do espiritualismo, em geral, percebem ou 

enxergam Allan Kardec como pensador  e escritor eclético? Talvez não haja o 

reconhecimento e a valorização nele desse traço fundamental. Citaremos três obras 

onde há evidência cristalina de seu ecletismo. 

 

Em O Livro dos Médiuns, cap. 3 (1861), O Método8  

“Os que desejem conhecer tudo de uma ciência devem ler necessariamente 

tudo que se ache escrito sobre a matéria, ou pelo menos, as coisas principais, 

não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler os prós e contras, as 

críticas como as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas, a fim de 

poderem julgar por comparação... “Não nos cabe ser juiz e parte, e não 

alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor de luz. 

Compete ao leitor separar o bom do mau, o verdadeiro do falso.” - (grifo 

nosso) 

 

Na Revista Espírita 9(1867): O Livre Pensador e o Livre Pensamento  
 

“Toda crença eclética pertence ao livre pensamento; todo homem que não se 

guia na fé cega é, por isto mesmo, livre pensador; a esse título, os Espíritas 

são também livres pensadores.” - (grifo nosso) 

“O livre pensamento, na sua acepção mais ampla, significa: livre exame, 

liberdade de consciência, fé raciocinada; ele simboliza a emancipação 

intelectual, a independência moral, complemento da independência física; ele 

não quer mais escravos do pensamento do que escravos do corpo, porque o que 

caracteriza o livre pensador é que ele pensa por si mesmo e não pelos outros... 

Pode, pois, haver livres pensadores em todas as opiniões e em todas as 

crenças. O livre pensamento eleva a dignidade do homem; faz dele um ser 

ativo e não uma máquina de crer.” - (grifo nosso) 

                                                             
7   Catálogo Racional para se Fundar uma Biblioteca Espírita, pág. 85, Editora Madras, 2004 

 
8
   Item 35 – dois últimos parágrafos. 

 
9  Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de Janeiro de 1867 (FEB) 
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No “Catálogo Racional para se Fundar uma Biblioteca Espírita” (1869)10 

Entendemos que não é a Gênese (janeiro /1868) o último trabalho de Allan Kardec, 
e sim  o “Catálogo Racional”, publicado um mês após à sua morte (abril/1869).  
 
O Catálogo Racional tem significado importantíssimo, porém é obra pouco divulgada 
e ficou totalmente esquecida por 135 anos. Derradeira obra de Allan Kardec, trata-se 
de um sumário metódico que lista 200 obras para servir como catálogo da Livraria 
Espírita (La Libraire Spirite et des Sciences Psychologiques), cuja inauguração, 
prevista para o dia 1º de abril de 1869, foi adiada em virtude da desencarnação do 
Codificador, ocorrida na véspera.11 

 
O conteúdo integral desse trabalho de Kardec pode ser encontrado em duas 
publicações: 

 

 Catálogo Racional – Obras para se Fundar uma Biblioteca Espírita” (Madras, 
2004) 
 

 “O Espiritismo em sua expressão mais simples e outros opúsculos de 
Kardec”,  (FEB, 2006),. 

 
 

A BIBLIOTECA ESPÍRITA, segundo o modelo de Kardec, é uma BIBLIOTECA 
ECLÉTICA: Kardec lista 200 títulos, divididos em 4 categorias principais, em 

diferentes proporções: 
 

1. OBRAS FUNDAMENTAIS12– de Allan Kardec - 4% 

2. OBRAS DIVERSAS SOBRE O ESPIRITISMO OU COMPLEMENTARES 

DA DOUTRINA - 20% 

3. OBRAS FEITAS FORA DO ESPIRITISMO13 – 67%  

4. OBRAS CONTRA O ESPIRITISMO – 9% 

 
Para muitos pode ser intrigante observar e constatar que a “biblioteca espírita de 
Kardec” não é uma “biblioteca de obras espíritas”. É, antes de tudo, uma biblioteca 
de obras que interessam à formação eclética do espírita. Os números são 
reveladores. 

 

                                                             
10

 “Catálogue Raisonné des Ouvrages Pouvant Servir à Fonder une Bibliothèque Spirite”, abril1869, Librairie 
Spirite et des Sciences Psychologiques.  
11 

“O Espiritismo em sua expressão mais simples e outros opúsculos de Kardec” (FEB, 2006), Capítulo IV. 
12 O Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos Médiuns (1861), O Evangelho Segundo o Espiritismo (1864), O Céu e 

o Inferno (1865), A Gênese (1868), O que é o Espiritismo (1859), O Espiritismo em sua mais simples expressão 
(1862), Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas (1864), Viagem Espírita de 1862 e os 12 volumes da Revista 
Espírita (Jornal de Estudos Psicológicos -1858-1869) 
13

 Essa terceira categoria está organizada em cinco tópicos: FILOSOFIA E HISTÓRIA; ROMANCES; TEATRO; 

CIÊNCIAS (Astronomia, Medicina etc.); e MAGNETISMO. Na filosofia, Kardec inclui obras como “Bíblia na Índia”; 
“Buda e sua Religião”; e “Maomé e o Corão”. 
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Como ficou a composição dessa Biblioteca Espírita de Kardec? A minoria, 24%, 
são OBRAS ESPÍRITAS e, a maioria, 76%,  são OBRAS FORA ou CONTRA o 
ESPIRITISMO.   

 
Por que o fundador do Espiritismo recomendaria um modelo de Biblioteca Espírita 
em que 3/4 são de obras “não-espíritas”? Consultemos a médium-autora de Jesus 
e a Jerusalém Renovada sobre esta pergunta. 
 
 

O OLHAR ECLÉTICO DE AMÉRICA  

 
América Paoliello Marques parece ter a resposta14:  
 

“Os espíritas ecléticos são os mais fiéis à doutrina que é essencialmente 
eclética. Só receiam o ecletismo os incapazes de suportar os climas 
diversificados permanentemente, temendo ‘reações químicas’ que poderão 
surgir desta experiência benfeitora, tão familiar ao codificador da Doutrina 
Espírita. 
 
“Se, de acordo com o pensamento de Kardec, em A Gênese (capítulo 1) o 
Espiritismo absorverá tudo que influir no progresso da humanidade, ele é, 
obrigatoriamente, eclético, sem que isso signifique mistura, mas seleção... O 
Espiritismo jamais poderá ser considerado uma síntese acabada. Daí a 
humildade que precisamos ter de jamais prescindir do espírito eclético e de 
admitir sínteses gradativas, proporcionais à evolução humana, em cada época. 
 
Evitemos transferir para a doutrina nossas tendências absolutistas, 
características do orgulho que no passado nos fez crer portadores de verdades 
insofismáveis. Somos vasos pequenos para tão grande conteúdo. ...Usemos o 
espírito eclético de Allan Kardec. Busquemos em todas as fontes a reafirmação 
das verdades fundamentais da Doutrina, como uma ciência que não se furta à 
análise dos elementos capazes de impulsionar o progresso, venham de onde 
vierem.”  
 

O olhar eclético de América, se revelou duplamente, em seu trabalho: como médium 
e como pesquisadora. O primeiro deu origem ao segundo e, ambos, se 
harmonizaram.  
 
 
 
 
 
 

                                                             
14 Espiritismo-Hoje, América Paoliello Marques ,FEN,1972 (Estudo orientado pelo Espírito Rama-Schain) 
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Na década de 1980, seu ecletismo recebeu o “selo cientifico” do notável humanista e 
parapsicólogo, o Dr. Stanley Krippner Ph.D. 
 

Ele foi presidente de duas divisões da American Psychological Association (APA), 
diretor do Maimonides Medical Center Dream Research Laboratory (Brooklyn, New 
York) e convidado para escrever o prólogo de uma obra8 que reuniu os principais 
pensadores transpessoais do mundo (Ken Wilber, Stanislaw Grof, Roger Walsh , 
Michael Murphy , Jack Kornfield, e outros)15.  

 
Krippner apoiou o desenvolvimento da tese de doutorado de América, e aceitou 
prefaciar o livro resultante desse trabalho, Psicologia Abissal (1984). No que ele 
escreveu fica claro como o olhar eclético de América se refletiu em seu trabalho 
científico:  
 

 “Sua conceituação da Psicologia Abissal é uma síntese inovadora9 da 
filosofia ocidental, da ioga, da psicologia humanista e do espiritismo brasileiro... 
a Dra. Marques faz convergir a pesquisa parapsicológica, a física teórica e a 
doutrina espírita no conceito de “campo”... A visão totalizante da humanidade 
adotada por América Marques provoca, estimula e inspira." – Stanley Krippner, 
PhD, 1984 

 
 

3 - O FUTURO, HOJE: AS PREVISÕES DE MÉDIUNS E CIENTISTAS  

“Não podemos afirmar que existem o passado, o presente e o futuro.”  
Talvez fosse mais certo dizer-se que haja três tempos: 

1- o presente do passado, que é a memória; 
2- o presente do presente, que é a intuição direta; 
3- o presente do futuro, que é a esperança...” 

 
Santo Agostinho 

Confissões (Livro 11 - Capítulo 20), 
 
Jesus e a Jerusalém Renovada (JJR), assim como outras obras de América, têm 
como pano de fundo as transformações sonhadas e previstas para a humanidade. 
Cenários futuros que mesclam utopia16 e distopia17: Por um lado, a construção de 
um mundo melhor, no terceiro milênio. Por outro, a possibilidade de grandes 

                                                             
15 KEN WILBER EM DIÁLOGO: Conversas com os Principais Pensadores Transpessoais, Madras Editora, 2005 
16 Utopia - Lugar ou estado ideal, de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos; qualquer descrição 

imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas 
verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Etimologia: lat. escl. utopia, nome dado por 
Thomas Morus (humanista inglês,1477-1535) a certo país insular imaginário, com um sistema sociopolítico ideal. 
Exemplos de utopia: a República de Platão e A Cidade de Deus, de Santo Agostinho 

 
17

 Distopia - Qualquer representação ou descrição de uma organização social futura caracterizada por condições 

de vida insuportáveis, com o objetivo de criticar tendências da sociedade atual, ou parodiar utopias, alertando 
para os seus perigos; antiutopia: Famosas distopias foram concebidas por romancistas como “1984” de George 
Orwell (1903-1950) e “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley (1894-1963) 
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mudanças marcadas pelo caos e dores intensas ao extremo. JJR explora temas da 
“Transição Planetária”: a “Nova Era”, “Fim dos Tempos ou Tempos que São 
Chegados”, “Jerusalém Renovada”, “Era do Mentalismo”, “Apocalipse”18, “Profecias”. 
 
Esses são temas vibrantes e controvertidos, pois o futuro seria resultado da 
combinação de doses de determinismo de forças invisíveis e doses de livre arbítrio 
das escolhas do ser humano. Como há incertezas quanto à proporção de ambas as 
doses ou peso de influência de cada uma, busquemos nos conectar com o Mestre 
dos Mestres. 
 
 
O PROFETA JESUS 
 

“...a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, 
 nem os anjos dos céus, nem o Filho,  

senão exclusivamente o Pai.” 
 

 Jesus (Mateus 24:36; Marcos 13:32-33) 
 
 
Jesus e a Jerusalém Renovada tem um capítulo sobre Profecias. A palavra profecia 

significa “predição do futuro, que se crê de inspiração divina”. Segundo a raiz 
etimológica do grego profeta é o “intérprete dos deuses”, “pessoa que anuncia os 

desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus”.  
 
Allan Kardec19 esclarece que os “médiuns proféticos” são uma variedade dos 
médiuns inspirados, ou de pressentimentos. Recebem, permitindo-o Deus, a 
revelação20 de coisas futuras de interesse geral e são incumbidos de dá-las a 
conhecer aos homens, para instrução destes.  
 
Em “O Livro dos Espíritos”, Allan Kardec formula duas questões interessantes sobre 
o assunto: 
 

624 Qual o caráter do verdadeiro profeta? “O verdadeiro profeta é um homem de 
bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus 
atos.” 
 

                                                             
18

 A Palavra Apocalipse, o grego αποκάλυψις, apokálypsis, ", formada por "apo", tirado de, e "kalumna", véu. 

Significa revelação, tirar o véu. (Wikipédia). Etimologia de Apocalipse: 
lat.tar. apocalypsis,is, do gr. apokalúpsis,eō - ato de descobrir, descoberta, revelação. No Novo Testamento: 
revelação divina. Significados: revelação profética; grande cataclismo (Houaiss) 

 
19 Livro dos Médiuns, item 190 

 
20 Ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios, sua vontade ... Inspiração como que divina, 

lampejo” (Houaiss). “Revelar”, do latim revelare, tem a raiz velum, véu: significa literalmente sair de sob o véu, e, 
figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida (Allan Kardec, A Gênese, Capítulo 
1, item 2). Quase todos reveladores encarnados são médiuns inspirados, audientes ou videntes ...Cristo e 
Moisés foram dois grandes reveladores. (Allan Kardec, A Gênese, Capítulo 1, itens 9 e 10). 
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625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir 

de guia e modelo? “Jesus.” 
 
Dentre as 1019 questões dessa obra fundadora da Doutrina Espírita, a resposta à 
625 é certamente a mais curta. Porém, ela convida-nos a uma longa reflexão: como 
sentimos a presença desse Ser, o Mestre dos Mestres, na construção de nosso 
futuro?  
 
 
O CONHECIMENTO DO FUTURO É POSSÍVEL? 
 
Kardec procura responder essa questão no cap. 16 de “A Gênese”: A Teoria da 
Presciência 

 
“Como é possível o conhecimento do futuro?  Vamos supor um homem 
colocado no cume de uma alta montanha, observando a vasta extensão da 
planície. Nessa situação, a distância de uma légua (6.600 metros) será pouca 
coisa, e ele poderá facilmente abarcar com um olhar todos os acidentes do 
terreno, desde o começo até o fim desse caminho. Um viajante que siga essa 
rota pela primeira vez, sabe que, caminhando, chegará ao fim; isso é uma 
simples previsão da consequência da sua marcha. Entretanto, os acidentes do 
terreno, as subidas e descidas, os rios que terá de transpor, os bosques que irá 
atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde será 
possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso 
independe da sua pessoa: é para ele o desconhecido, o futuro, porque sua 
visão não vai além da pequena área que o cerca.... Suponhamos que o homem 
(do cume da montanha) desce ao encontro do viajante, e lhe diz: ‘Em tal 
momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido,’ ele lhe predirá o 
futuro; o futuro para o viajante; para o homem da montanha esse futuro é o 
presente.” 

 
 
Qual o Sentido do Tempo? Duas Perspectivas: Espiritual e Humana 
 
Na análise do tempo relativo aos planos futuros, os seres humanos pensam 

numa escala de anos e décadas, relativas a uma única existência. Já os espíritos 
elevados pensam de forma diferente: numa escala de séculos e milênios. A seguir 
três definições sobre o sentido do tempo. 
 

“Os séculos são como dias na eternidade!” 
 

Ramatis / América Paoliello Marques, Da obra “Brasil, Terra de Promissão” 
 

Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à 
eternidade, que vem a ser a duração da vida humana?! 

 
Allan Kardec, A Gênese (FEB), Capítulo VI, item 2 
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Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor 

é como mil anos, e mil anos como um dia. 
 

2 Pedro 3:8 

 
Assim, a interpretação de planos futuros e possíveis mudanças, no tempo, deve ser 
flexível. Além disso, vale sublinhar evolução relativa dos espíritos, até mesmo dos 
mais elevados, que fazem revelações. 

 
 
O Papel “Relativo” dos Espíritos, segundo Emmanuel 

 
Emmanuel, mentor do maior revelador mediúnico do século 20, Francisco Cândido 
Xavier, assim orienta:  
 

“Podereis perguntar, sem que possamos nutrir a pretensão de vos responder 
com as soluções definitivas, embora cooperemos convosco da melhor 
vontade.21  
 
Além do mais, ainda nos encontramos num plano evolutivo, sem que 
possamos trazer ao vosso círculo as últimas equações, nesse ou naquele 
setor de investigação e de análise. É por essa razão que somente poderemos 
cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira... considerada a 
nossa contribuição nesse conceito de indispensável relatividade, buscaremos 
concorrer com a nossa modesta parcela de experiência...” 22  

 
É esta postura humilde de quem não se considera detentor das verdades absolutas 
que o estudante das revelações e das previsões futuristas precisará cultivar.  
 
Daí a importância de se adotar uma postura ou visão eclética, enriquecida por 
diferentes perspectivas, de modo a pôr em prática as sábias recomendações do 
grande apóstolo do Cristo: 
  

“Não desprezeis as profecias. 
Discerni tudo e ficai com o que é bom.” 

 
Paulo de Tarso 

1ª Epístola aos Tessalonicenses - 5: 20-21 
 
O que Chico Xavier e Allan Kardec escreveram sobre o futuro da Humanidade, a 
“Jerusalém Renovada”? Em que medida as previsões espirituais são um 
determinismo radica ou um alerta, com amplas possibilidades de mudanças ou 
atenuações? Ambos trataram dos possíveis cenários de sombra e luz na transição 
do fim do século. 

                                                             
21

 O Consolador, Definição (FEB) 
22 O Consolador, Definição (FEB) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2pe/3/8+
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ALGUMAS PREVISÕES ATRAVÉS DO MÉDIUM CHICO XAVIER 
 
Na obra “A Caminho da Luz”23, Emmanuel faz uma série de revelações sobre o 
futuro do planeta Terra e da humanidade: 
 

“Reunir-se-á, de novo, a sociedade celeste, pela terceira vez, na atmosfera 
terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir 
a nossa Humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso 
mundo. Que resultará desse conclave dos Anjos do Infinito? Deus o sabe. Nas 
grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua 
misericórdia... (grifo nosso)24 

 
...O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho... a 
dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma 
tempestade de amarguras varrerá a Terra. Os filhos da Jerusalém e todos 
os séculos devem chorar... Vive-se agora, na Terra, um crepúsculo, ao qual 
sucederá profunda noite.  
 
Ao século 20 compete a missão do desfecho desses acontecimentos 
espantosos... Depois da treva surgirá uma nova aurora; Luzes consoladoras 
envolverão todo o orbe regenerado pelo batismo do sofrimento.”25 
 

 
PREVISÕES DO FUTURO NAS OBRAS DE ALLAN KARDEC 
 

Em A Gênese: 
 
“Se, pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os 
períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a 
crer, com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser 
acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos para os que 
com eles não se acham familiarizados, de meteoros que parecem estranhos, 
de recrudescência e intensificação desusadas dos flagelos destruidores.26 
(grifo nosso) 

 
Em O Livro dos Espíritos: 
 
É da lei da Natureza a destruição? Resposta: Preciso é que tudo se destrua 
para renascer e se regenerar... O que chamais destruição não passa de 
uma transformação...Tem de pôr fim a renovação e melhoria dos seres 
vivos...” 27 
 

                                                             
23 FEB, 19ª edição, 1938, 
24 O Espiritismo e As Grandes Transições, Capítulo XXIV (penúltimo)

 

25 
O Evangelho e o Futuro, Capítulo XXV (último) 

26 A Gênese (5ª Edição), Capítulo XVIII, item 10 
27 Questão, 728, O Livro dos Espíritos Parte III – Das Leis Morais, Capítulo VI - Da Lei da Destruição 
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“Questão 737: Com que fim fere Deus a Humanidade por meio de flagelos 
destruidores? Resposta: Para fazê-la progredir mais depressa. Já não se 
disse ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos 
Espíritos...? Essas subversões são frequentemente necessárias para que 
mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se 
realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos.” 28 
 
“Questão 738: Para conseguir a melhoria da Humanidade, não podia Deus 
empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Resposta: Pode e os 
emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo 
conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses 
meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que 
se lhe faça sentir a sua fraqueza.”29 
 
Na Revista Espírita (1866): 
 
O mundo está num imenso trabalho de parto que terá durado um século. 
Desse trabalho, ainda confuso, vê-se, ainda, no entanto, dominar uma 
tendência para um objetivo: o da unidade e da uniformidade que predispõe à 
confraternização.30(grifo nosso) 

 

Muitos desses fatos anunciados por Chico e Kardec não se concretizaram: como 
explicar? 
 
 
MODIFICAÇÕES NAS PROFECIAS É POSSÍVEL? POR QUE? 

 
Sobre a possibilidade de mudanças nas previsões proféticas apresentamos uma 
síntese de esclarecimentos de Ramatis, da obra “Jesus e a Jerusalém Renovada”, 
cap. 18 – Profecias (1978), psicografada por América:  
 

“Os relatos bíblicos apresentam ... Há uma série infindável de exemplos 

históricos particulares, nos quais a boa receptividade em relação às 

premonições evitara catástrofes e amarguras.” 

 ... A profecia, seja ela de que natureza for, constitui um apelo dos planos 

espirituais da Vida, com o objetivo de suprir a cegueira humana... 

É exatamente a circunstância de que o homem tem o poder de alterar 
temporariamente os planos que se encontram na Mente Divina, em relação à 
Criação, que torna útil a tarefa dos profetas. 
 

                                                             
28 O Livro dos Espíritos (5ª Edição), Parte III – Das Leis Morais, Capítulo VI - Da Lei da Destruição 
29 O Livro dos Espíritos (5ª Edição), Parte III – Das Leis Morais, Capítulo VI - Da Lei da Destruição 
30 Revista Espírita (FEB), de outubro/1866 “Os Tempos São Chegados” e “Instruções dos Espíritos sobre a 

Regeneração da Humanidade”. 
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Se os destinos humanos fossem inalteráveis e rigidamente determinados 
cessaria a utilidade das advertências em que as profecias se constituem. 
Os profetas representam o papel do sinalizador que adverte quanto à 
aproximação do perigo para que, a tempo, esse seja evitado, tendo em 
vista que a capacidade de deliberar os próprios destinos constitui um atributo 
inalienável do espírito imortal...” 
 

Haroldo Dutra Dias afirma31 que a “profecia foi feita para não se cumprir”, ou seja, 
ela teria a finalidade de alertar à Humanidade para as consequências coletivas, 
nefastas e drásticas, de seu comportamento caso não se modifiquem.  
 
O médium Hercílio Maes 32 perguntou a Ramatis na década de 1950: Não mais 
haverá possibilidade de se modificar o desenrolar dos acontecimentos depuradores 
profetizados, se desaparecerem as condições básicas para a ocorrência trágica? 
Ramatis respondeu:  
 

É óbvio que, depois que Deus criou o Cosmo, seria subestimar-lhe a 
onipotência, o agasalhar a ideia de que ele não possa modificar as suas 
próprias deliberações, mediante a cessação dos motivos que as 

determinaram. A Suprema Lei é imutável e dela se derivam as leis e os 
princípios menores, que regem todos os eventos do porvir; mas é Lei criada 
por Deus, passível, portanto, de sua própria intervenção quando assim 
julgue conveniente. 

 
 
 
FUTURO E PROFECIAS: O OLHAR DOS CIENTISTAS 
 
O futuro é tão fundamental que se transformou em profissão33. Em todo o mundo, 
esse campo de estudo recebe diversas denominações tais como Foresight, Futures 
Studies e Futures Research. O futurista profissional estuda “futuros alternativos” 
para ajudar as pessoas e organizações a entender, antecipar, preparar-se e obter 
vantagens das mudanças vindouras. Não é o objetivo de um futurista prever o 
que acontecerá no futuro. O futurista usa “previsão” para descrever o 
que poderia acontecer no futuro e, em alguns casos, o que deveria acontecer no 

futuro.  
 
Diante das previsões futuristas podem ocorrer posturas extremas: otimismo exaltado 
e pessimismo desesperançado. Essa é a visão de Arthur C. Clarke (1917-2008), 
cientista celebrado e premiado escritor de ficção, mais conhecido pelo “2001: Uma 

                                                             
31 Juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e respeitado líder espírita. “Seminário Apocalipse - A 

Descoberta De Novos Códigos De Interpretação”, promovido pela Federação Espírita do Paraná, em julho de 
2011.  
32

 Mensagens do Astral, 1956 
33

 Há cursos com certificação internacional, organizado por membros da Associação de Futuristas Profissionais 

(AFP) e da World Futures Studies Federation (WFSF). Fonte: https://www.wfuturismo.com/o-que-e-um-futurista/ 

 

https://www.wfuturismo.com/o-que-e-um-futurista/
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Odisséia no Espaço” (1968). Em futurologia há o que Clarke chama de “fracasso da 
imaginação”: ele dá dois exemplos: 
 

“Quando as notícias da invenção de Alexandre Graham Bell chegaram à 
Inglaterra, o engenheiro-chefe dos Correios, exclamou com altivez: ‘Os 
americanos precisam de telefone, mas nós não. Temos um número suficiente 
de mensageiros!’  
 
No final do século 19, o presidente da Associação dos Condutores de 
Carruagens da Grã-Bretanha, numa palestra para seus pares sobre o recém-
inventado automóvel, afirmou: ‘Quem negar que o carro a motor tem um 
futuro importante é um tolo. Mas será ainda mais tolo quem sugerir que o 
carro a motor afetará o comércio de cavalos e carruagens.’ 

 
 

O grande físico Fritjof Capra 34 é um estudioso do futuro, cujos traços distópicos e 
utópicos (no melhor sentido), apontou em sua obra O Ponto de Mutação (1982).  
 

 Por um lado, ele alerta: “Pela primeira vez, temos que nos defrontar com a 
real ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida no planeta. 
Estocamos dezenas de milhares de armas nucleares, suficientes para destruir 
o mundo inteiro várias vezes.... O planeta vive uma crise de dimensões 
intelectuais, morais e espirituais.” 
 

 Por outro lado, Capra abre seu livro citando o clássico milenar chinês I Ching: 
““Ao término de um período de decadência sobrevém o ponto de mutação. A 
luz poderosa que fora banida, ressurge.” 

 
 
 
AFINAL, POR QUE É IMPORTANTE ESTUDAR O FUTURO?  
 
O cientista Arthur Clarke, cita frase do seu colega Ervin László35: “O futuro não é 
para ser previsto, mas sim criado”.  
 
Com relação ao futuro o presente é uma dádiva! Já dizia o filósofo alemão Leizbinitz 
que o presente está cheio de passado, e cheíssimo de futuro. O presente é o futuro 
do passado e o passado do futuro.   
 
Aprender sobre o futuro e aprender com o futuro talvez sejam os principais 
benefícios do estudo do futuro.  
 

                                                             
34

 Primeira personalidade do documentário “Beautiful Minds” (Belas Mentes, 2003) da BBC. 
 
35 Macrotransição – O Desafio para o Terceiro Milênio” (Axis Mundi, 2001). Ervin Laszlo é filósofo da ciência, 

húngaro, editor da World Futures: The Journal of General Evolution. É fundador do Clube de Budapeste 
integrado por líderes mundiais notáveis como  o filósofo  Edgar Morin(França) e os laureados com o Prêmio 
Nobel, o economista Mohamed Yunus (Bangladesh) e o estadista Dalai lama (Tibete). 
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O que nos disse o maior futurista de todos os tempos, Jesus de Nazaré?  
 
“O reino de Deus está DENTRO de vós!” 
“Vós sois deuses!” 
“Brilhe a vossa Luz!”   
 
A árvore gigantesca do futuro está 100% presente na minúscula semente do 
presente. Mas seu desenvolvimento dependerá do “livre-arbítrio” do bom jardineiro. 
Ele é consciente que seu papel é “parcial”, mas essencial. Ele faz a sua parte porque 
sabe que não é suficiente contar com o “determinismo” da Natureza, embora se sinta 
confiante que ela também cumprirá o seu papel amorosamente.  
 
Que cultivemos os “olhos de ver” e “ouvidos de ouvir!” construindo o futuro, no 
presente, primeiramente dentro de nós. Aprender a viver bem o presente, aqui e 
agora, é o convite do Alto. “Não vos inquieteis com o dia de amanhã”, aconselhou-
nos Jesus, em Mateus 6:34. Precisamos sempre refletir sobre o amanhã, mas não 
cultivar a inquietação. Afinal, o presente é um Presente, uma Graça, uma Benção da 
Vida Maior.  


