


Introdução

“É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas ins-
tintivas que se notam em certas crianças, e que nenhum fato 
exterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência, 
poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é 
necessário voltar os olhos ao passado.”

O Evangelho segundo o Espiritismo – Capítulo XIV – item 9.
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Quando um bebê nasce, envolto por aquela aura 
de inocência e pureza, normalmente atrai para 

si o amor sincero e o senso de proteção de quem o espe-
rou ansiosamente por nove meses. Principalmente a mãe 
que, desde o momento da fecundação já travou um con-
tato íntimo e indissociável com a criança; ofereceu-lhe o 
útero como ninho fisiológico, alimentou-o, repartiu com 
ele cada fragmento de sua constituição física, sentiu os 
desconfortos iniciais da gestação, as fortes emoções pró-
prias do período, o medo, a insegurança e as dores lanci-
nantes do parto.

Entretanto, aquele frágil bebezinho revestido de um 
corpinho minúsculo e delicado é, na verdade, um Espí-
rito experiente, com uma bagagem imensa onde estão 
acondicionadas todas as suas características morais. 
Qualidades e defeitos, virtudes e vícios, alegrias e triste-
zas, amores e ódios...

Desnecessário dizer que, em face do nível evoluti-
vo dos habitantes de um planeta de expiações e provas 
como a Terra, muitos Espíritos reencarnantes trazem 
uma propensão para o lado negativo muito mais apura-
da do que para o positivo. Afinal, vivemos numa morada 
planetária onde o mal ainda se sobrepõe ao bem.

Quantas pessoas desencarnam diariamente com o 
coração repleto de mágoas, rancores, ódios, ciúmes... E 
quantas passaram a encarnação inteira vivendo tão so-
mente em busca dos prazeres da carne, apegadas às ri-
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quezas materiais, ao poder, à realização dos seus capri-
chos... Quantas pessoas deixaram como marca registrada 
de sua personalidade orgulho, egoísmo, ira, cobiça, inve-
ja, maldade, falsidade, traição, avareza...

São esses mesmos Espíritos que, em sua imensa 
maioria, revestem-se de um novo corpo e, por conta da 
benevolente e sagrada lei da reencarnação, retornam à 
convivência física com os seus desafetos para as tentati-
vas de reconciliação e a progressiva evolução espiritual, 
a cada nova experiência encarnatória.

É por esse motivo que, atingindo certa idade física, 
quando o Espírito desperta na matéria e se torna inde-
pendente, deixando de ser aquela criança que precisava 
de cuidados e proteção especiais; quando ele toma cor 
de si e assume o controle de suas próprias atitudes, reve-
la todas as nuances pertinentes ao seu caráter.

É geralmente nesse momento que antigos conflitos 
vêm à tona e entes queridos, que até bem pouco tempo 
mantinham uma convivência harmônica e saudável – em 
face dos vínculos familiares – passam a se encarar como 
os mesmos inimigos que foram em outras épocas.

Esquecidos do compromisso de reconciliação fir-
mado por ocasião de seu reencarne, recriam no lar o 
ambiente adverso de vidas passadas, chegando, algumas 
vezes, à consecução de crimes hediondos – alguns até co-
letivos – no próprio seio familiar.

A mágoa represada e o desejo de vingança eclodem 
de modo espetacular e, muito embora a própria razão – 
na condição de uma voz interior – tente alertá-los de que 
algo está errado; de que devem se esforçar para vencer 
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aqueles ímpetos negativos e buscar a reconciliação, são 
muitos os que sucumbem aos fortes apelos da discórdia 
que tem no orgulho e no egoísmo os seus maiores aliados.

Isso ocorre devido à imensa dificuldade que muitos 
ainda encontram para conceder o verdadeiro perdão, 
aquele que fixe raízes na alma humana e que não fique 
apenas no âmbito da palavra lançada ao vento.

Enquanto a pessoa não conquista a capacidade de 
perdoar verdadeiramente, costuma se manter como um 
cobrador persistente e incansável ao longo dos séculos e 
até de milênios, desenvolvendo uma compulsiva obses-
são auferida no ódio, e esperando o momento propício 
para cobrar a sua vingança.

Na narrativa deste livro, deparamo-nos com a dra-
mática história de Estela e Ariane, dois Espíritos adver-
sos que recebem a difícil tarefa de conviverem como mãe 
e filha, numa experiência marcada pela mútua antipatia, 
refletindo aqui o que ocorre em muitos lares, num univer-
so imenso de tumultuadas e violentas relações familiares.

Que Jesus nos ilumine e permita que esta obra alcan-
ce o êxito a que se propõe, instruindo corações e mentes 
sobre as realidades que se escondem por trás do véu do 
esquecimento, que nos protege das lembranças traumá-
ticas dos nossos próprios equívocos.

☙❧



Capítulo 1

Ainda que Deus castigue

“Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, 
nem aquele que vos paga com a ingratidão: não foi o acaso que 
o fez assim e que vo-lo enviou. Uma intuição imperfeita do pas-
sado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou 
muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar 
ou expiar. Mães! Abraçai, pois, a criança que vos causa aborreci-
mentos, e dizei para vós mesmas: ‘Uma de nós duas foi culpada’”.

O Evangelho segundo o Espiritismo; Capítulo XIV – item 9
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Durante muito tempo, Estela guardou em silên-
cio um terrível segredo; algo inconfessável até 

mesmo para Deus, pois este segredo representava tam-
bém um pecado imperdoável que, uma vez admitido, 
abriria para ela as portas do inferno; a perdição eterna 
de sua alma. Foi isso que lhe ensinou a crença adquirida 
na igreja ortodoxa onde, por força de tradição familiar, 
fora apresentada às prerrogativas de um Deus extrema-
mente frio, severo e impiedoso.

Com o passar dos anos, o distanciamento da casa 
paterna e o convívio diário com um marido irreligioso 
arrefeceram a pouca fé que ela nutria e que nunca se fi-
xara substancialmente em sua alma.

Mas os sermões dogmáticos ouvidos na infância e 
adolescência ainda reverberavam em sua mente, mani-
festando-se na condição de uma voz interior a repetir 
que o amor de uma mãe para com os seus filhos é um sa-
grado sacerdócio, semelhante ao amor de Deus por suas 
criaturas; indistinto e incondicional. Mas ela não conse-
guia sentir amor pela própria filha.

— Por quê?
Era a pergunta que Estela se fazia mentalmente to-

dos os dias, após os constantes desentendimentos que 
quase sempre terminavam em agressões verbais ou até 
mesmo físicas. Dependendo do grau de irritação a que 
a discussão conduzisse, ela costumava esbofetear a filha 
sem a menor compaixão.
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Como não conseguia encontrar respostas para a 
questão, e continuasse a alimentar o sentimento de culpa 
que a assaltava diuturnamente, decidiu seguir pelo cami-
nho que lhe parecia mais viável: resolveu tirar Deus do 
seu caminho. Sem as prerrogativas do Criador naquela 
relação parental, destituíam-se os chamados laços espi-
rituais entre ela e a filha, restando-lhe apenas o papel de 
genitora fisiológica.

Pelo menos era a isso que Estela se apegava. Já que 
não conseguia amar a filha, esforçava-se para eliminar, 
ou pelo menos para minimizar dessa atitude, a condição 
infamante do pecado.

Na verdade, aquele sentimento de ódio era flagran-
temente recíproco. As discussões surgiam praticamente 
do nada e eram provocadas tanto por Ariane quanto por 
Estela. Qualquer comentário que uma fizesse era motivo 
para que a outra discordasse de imediato e desse início às 
contendas que tanto perturbavam o ambiente doméstico.

Oswaldo, o chefe da família, sentia-se impotente 
diante daquelas desavenças e simplesmente não sabia 
como agir.

— Veja o absurdo que a mamãe está dizendo, pai. 
Ela falou que eu só posso pintar o cabelo depois que fizer 
dezoito anos. O que tem demais em uma menina de quin-
ze anos querer mudar a cor do cabelo? Todas as minhas 
amigas, até mais novas do que eu, já pintaram...

E, antes que ela terminasse, Estela disparava:
 — Absurdo, Oswaldo, é a sua filha, que mal acabou 

de largar as fraldas, achar que é dona do próprio nariz. 
Você não vai apoiar essa loucura, nem dar dinheiro para 
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ela pintar o cabelo, hein?! É assim que começa. Hoje, tin-
ta no cabelo; amanhã, piercing no nariz; depois, alarga-
dor na orelha...

— Deixa de ser ridícula, mãe! Ninguém está falando 
em piercing e em alargador de orelhas aqui...

— O quê? Você ouviu, Oswaldo? Sua filha me cha-
mou de ridícula.

— É que a mamãe me tira do sério, pai!
Estela erguia a mão ameaçadoramente e partia para 

cima dela.
— Some daqui, Ariane! Some da minha frente, se 

não eu...
— Ahhhhh!!! Droga de vida!
Ariane entrava no quarto e batia a porta. Estela vol-

tava a sua ira para o marido:
— E você, Oswaldo, não vai fazer nada? Vai dei-

xar a sua filha falar comigo como se eu fosse umazinha 
qualquer?

Ele ficava totalmente sem ação. Na verdade, não via 
nada demais no fato de Ariane querer pintar o cabelo, 
mas, de certo modo, entendia que Estela também tinha 
as suas razões. A menina poderia esperar um pouco mais 
para começar com aqueles modismos.

Entretanto, tomar a defesa de uma significava con-
trariar o interesse da outra sem que isso representasse 
o fim da contenda. Pelo contrário, a parte contrariada 
tornava-se muito mais hostil e agressiva, por não obter 
o respaldo dele.

Por isso Oswaldo acabou aprendendo, depois de 
muito aborrecimento, que a melhor coisa a fazer era não 



RobeRto de CaRvalho | pelo espíRito basílio

30 

tomar partido algum. Deixar que as duas se cansassem de 
duelar por um motivo e se concedessem uma trégua, até 
que outro elemento de discórdia se apresentasse.

Aliás, as razões eram o que menos importava para 
aqueles conflitos diários. Estela e Ariane brigavam no 
café da manhã por um motivo; na hora do almoço por 
outro e à noite por um terceiro, sem nem ao menos se 
lembrarem do que motivou a primeira briga do dia.

Já a relação entre Estela e o filho Willian era o opos-
to. O rapaz, três anos mais velho que Ariane, sempre to-
mava o partido da mãe, inclusive apoiando as suas impli-
câncias com a caçula.

— Mãe, a Ariane é folgada demais. Se ela não criar 
juízo, vai acabar se dando muito mal na vida. Também, já 
viu o bando de malucos que ela tem como amigos? Cada 
um mais esquisito do que o outro.

Estela sorria com tristeza.
— Ah, meu filho! Como eu gostaria que ela tivesse o 

mesmo juízo que você tem. Sempre tão bem comporta-
do, tão responsável com as suas coisas...

Esses elogios, embora tendo boa cota de razão, eram 
repetitivos e muitas vezes exagerados. Aos dezoito anos, 
Willian vivia grudado à mãe; deitava-se em seu colo e 
adorava receber cafuné nos cabelos, como nos tempos 
de infância. Em compensação, com o pai ele tinha uma 
relação distante e fria.

Oswaldo demonstrava gostar igualmente dos dois 
filhos. Percebia as diferenças comportamentais de am-

☙❧
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bos e as respeitava, pois tinha consciência de que cada 
um, com os seus traços de personalidade, possuía os 
seus valores.

Willian era responsável, comprometido com os estu-
dos e com a futura vida profissional. No entanto, demons-
trava certa propensão à baixa autoestima, uma mentali-
dade um pouco infantil e uma flagrante dependência da 
aprovação materna para as suas tomadas de decisão.

Ariane era o oposto do irmão. Não se mostrava mui-
to interessada nos estudos, embora não os abandonas-
se. Mas era de forte temperamento e demonstrava claros 
pendores artísticos; tendo revelado muito cedo uma ine-
quívoca vocação para as artes cênicas.

— Serei uma atriz muito famosa, vocês vão ver! Um 
dia, estarei em Hollywood e darei muito orgulho a vocês.

Essa frase era repetida por ela desde os seis, sete 
anos de idade. E Ariane realmente se mostrava muito 
segura do que dizia. Desde os primeiros anos escolares, 
fazia parte dos elencos de peças estudantis e quase sem-
pre interpretava papéis de destaque, pelos quais recebia 
muitos elogios e até mesmo alguns prêmios – troféus e 
medalhas que ostentava orgulhosamente sobre a escri-
vaninha de seu quarto.

Oswaldo fazia de tudo para não perder uma úni-
ca apresentação da filha e a incentivava bastante, mas 
Estela nunca comparecia nem tecia qualquer comentário 
positivo a respeito de sua vocação. Inventava mil descul-
pas e criava os motivos mais diversos para se ausentar 
daqueles eventos. No fundo, sentia-se incomodada com 
tudo o que representasse sucesso e promovesse alegria 
na vida de Ariane.
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De vez em quando, a consciência dava sinais de fra-
queza e ela voltava a se perguntar:

— Por que essas coisas acontecem comigo?
 Mas, ainda que Deus a castigasse e a consciência 

lhe pesasse uma tonelada, os sentimentos negativos em 
relação à menina continuavam inalterados em sua alma.


