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D
urante estes últimos dias de férias escolares, visita-
mos, em programa familiar, um dos símbolos da im-
ponência fi nanceira de São Paulo; estamos falando 

do antigo prédio do Banco do Estado de São Paulo, o ex-
tinto BANESPA.

Durante aquela visitação, feita em vários dos seus an-
dares, em um deles, dedicado aos processos tipográfi cos, 
assistimos a um vídeo que nos lembrava a importância da 
escrita, que, depois da roda, foi o maior invento do homem. 
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Numa singela refl exão histórica e antro-
pológica, fi camos a meditar, estimulados por 
aquele vídeo, que desde a pré-história, quan-
do o homem buscou se comunicar por de-
senhos feitos nas paredes das cavernas, tro-
cando suas impressões com os demais, ainda 
que de forma rudimentar, até os dias de hoje, 
em que nos comunicamos à rede mundial de 
computadores feita por sinais de luz multiple-
xados em cabos de fi bra óptica até as sondas 
espaciais que nos devolvem sinais de radio-
frequência específi cos, traduzindo imagens e 
espectros vários, dando-nos a capacidade de 
mapear estrelas, constelações e até galáxias 
inteiras, o homem nunca mais deixou de se 
comunicar.

O primeiro grande evento de comunica-
ção, vindo do Alto, como nos disse Chico 
Xavier, no programa de televisão chamado 
Pinga Fogo, em 1970, foi um livro, O Livro 
de Pedra; O Decálogo, ou os 10 Mandamen-
tos, traçando, já naquela época, as diretrizes 
de comportamento humano com vistas à sua 
espiritualização.

Aproximadamente 1500 anos após, surge o 
Homem que dividiria a História da Humani-
dade entre antes e depois d’Ele. Se antes nos 
dividíamos entre pré-história e história, no an-
tes e depois da escrita, agora, a história do 
mundo passaria a ser dividida entre antes e 
depois d’Ele. O pensamento altruísta de Je-
sus nos ensinaria, pelo exemplo, a conjugar 
corretamente um verbo quase desconhecido: 
o verbo amar. Seus feitos se misturaram aos 
Seus ensinamentos, dando-nos uma verda-
deira aula de como escrever, espiritualmente, 
nossa própria história. 

Mas Ele mesmo, em diálogo singelo com 
Seus discípulos, àquela época, quando se pre-
nunciava a despedida entre nós, pela emoção 
da possibilidade de O perdermos, sinalizou 
que não nos deixaria órfãos, que enviaria O 
Consolador, e que este nos faria recordar sua 

mensagem, adicionando valores que, àquela 
época, nós ainda não tínhamos condição de 
aquilatar.

Foram necessários 19 séculos para que o 
novo evento de comunicação surgisse. E este 
se fez na condição intrépida de um eminente 
professor e intelectual daquele século. Esta-
mos falando do insigne mestre de Lyon, o pro-
fessor Hippolyte Léon Denizard Rivail, que 
conhecemos pelo pseudônimo Allan Kardec. 

Em meio ao frescor do Século das Luzes, 
o chamado Iluminismo, quando o mundo 
respirava, pela França, a ideia de Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, o infl uente autor 
e educador francês teve a missão de decodi-
fi car a mensagem do Alto, isto é, fazê-la ser 
entendida por todos, deixando em letras as 
vozes dos Espíritos, que cantavam a melodia 
da imortalidade da alma; era Cristo de volta, 
dizendo que nada morre, que só há vida, e 
vida em abundância...

O conhecimento de Deus, da imortalidade 
da alma, da comunicabilidade dos Espíritos e 
da pluralidade dos diversos mundos, habita-
dos por almas em variados estágios evolutivos, 
mudou completamente nossa percepção de 
vida, nosso modo de pensar e de agir.
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E é neste sentido que de-
veremos aproveitar, ao máxi-
mo, os eventos de comuni-
cação. A arte de comunicar, 
que evoluiu conosco, desde a 
pintura rupestre, na pré-his-
tória, à escrita cuneiforme 
elaborada pelos sumérios, 
até os sofi sticados ensina-
mentos de Jesus, agora, sob 
as luzes da imortalidade, de-
vem fazer de nós criaturas 
mais dúlcidas, amáveis no 
trato de uns para com os ou-
tros, sem distinção qualquer.

De pouco, ou quase nada, 
nos adiantará introjetar a so-
fi sticação do século 21 em 
nossos hábitos se o próximo, 
ao nosso lado, não receber 

de nós o idioma universal de 
comunicação: o amor, que 
se manifesta não somente 
nas linhas frias de uma men-
sagem eletrônica, que até 
podem ser ditas (como as 
deste texto!), mas também, 
e principalmente, no conta-
to direto, no olhar, no afeto, 
no carinho humano, em uma 
palavra: no AMOR, idioma 
universal de comunicação no 
mundo.

Comunique-se! 
Dê ao mundo a letra. Sim, 

ela é importantíssima! Mas 
também o que há de melhor 
e mais humano em você: sua 
atitude amorosa...

“Dê ao mundo a letra. Sim, ela é

importantíssima! Mas também o que há de 

melhor e mais humano em você:

sua atitude amorosa...”

Nos dias de mídias sociais, 
em que nos vemos ufanados 
pelo registro de nossas ideias 
em aplicativos de mensagens 
instantâneas, pelo compar-
tilhamento de imagens e 
pensamentos variados, não 
nos esqueçamos de que, na 
linguagem do amor, a ação 
direta do bem está intima-
mente ligada à nossa atitude 
em relação ao próximo, à as-
sistência material e espiritual 
de uns para com os outros. 
Esta deve vigorar, sempre, 
em primeiro lugar. Como nos 
exortou Francisco de Assis: 
“Pregue o Evangelho em 
todo tempo. Se necessário, 
use palavras”. 

Marcelo Uchôa


