
 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 

AELA 
____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Livro em destaque, publicado em 28/04/2009, no site www.aela.pt  
 

1 

 

 

ADOLESCÊNCIA E VIDA 
 

Psicografia de DIVALDO FRANCO 
 

 
Este livro é uma psicografia de Divaldo Franco, ditada pelo Espírito Joanna de Ângelis e, na 
apresentação do tema, encontramos o seguinte: 
 

- «À medida que a Ciência e a tecnologia ampliaram os horizontes do conhecimento 
humano, proporcionando comodidades e realizações edificantes que favorecem o 
desenvolvimento da vida, vêm surgindo audaciosos conceitos comportamentais que 
pretendem dar novo sentido à existência humana, consequentemente derrapando em 
abusos intoleráveis que conspiram contra o desenvolvimento moral e ético da 
sociedade. 
 

«Nesse sentido, as grandes vítimas da ocorrência são os jovens que, imaturos, se 
deixam atrair pelos disparates das sensações primárias, comprometendo a existência 
planetária, às vezes, de forma irreversível. 
 

«Dominados pelos impulsos naturais do desenvolvimento físico antes do mesmo 
fenómeno na área emocional encontram, nas dissipações que se permitem, 
expressões vigorosas de prazer que os anestesiam ou os excitam até à exaustão, 
levando-os ao desequilíbrio e ao desespero. 
 

«Quando cansados ou inquietos tentam fugir da situação, quase sempre enveredando 
pelo abuso do sexo e das drogas, que se associam em descalabro cruel, gerando 
sofrimentos inqualificáveis. 
 

«O único antídoto, porém, ao mal que se agrava e se irradia em contágio pernicioso, é 
a educação. Consideramos, porém, a educação no seu sentido global, aquela que vai 
além dos compêndios escolares, que reine nos valores éticos da família, da sociedade e 
da religião. Não porém de uma religião convencional, e sim, que possua fundamentos 
científicos e filosóficos existenciais estribados na moral vivida e ensinada por Jesus […] 
 

«Assim pensando, estudamos, no pequeno livro que ora apresentamos ao caro leitor, 
vários temas relacionados com a adolescência, a fim de contribuir de alguma forma 
com a palpitante questão que está desafiando psicólogos pedagogos, sociólogos, 
teólogos e principalmente os pais na maneira de conduzir os jovens. 
 

«Temos consciência que a nossa é uma colaboração modesta, no entanto desejamos 
colocar um grão de areia, humilde como é, na grande educação da sociedade do 
futuro, quando haverá mais justiça social e menos soma de atribulações para a criatura 
humana que, neste momento, caminha pelos pés da infância e da juventude»  
 

Esta obra é constituída por 25 capítulos, que versam temas específicos do período da 
adolescência, como por exemplo – O adolescente e o seu projecto de vida, diante da família, 
amor e paixão, a violência, a vida social, o reconhecimento do amar ao próximo, o perdão no 
processo de evolução do adolescente, a gravidez, os problemas psíquicos, o suicídio, etc. 
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Seguidamente, vamos referir algumas passagens do livro, que consideramos interessantes 
sobre o tema e, também, exemplificativas do estilo do autor: 
 

- «Inadaptado ao novo meio social no qual se movimentará, sofre o conflito de não ser 
mais criança, encontrando-se, no entanto, sem estrutura organizada para os jogos da 
idade adulta. É, portanto, o período intermediário entre as duas fases importantes da 
existência terrena, que se encarrega de preparar o ser para as actividades existenciais 
mais profundas. 
 

«Inseguro, quanto aos rumos do futuro, o jovem enfrenta o mundo que lhe parece 
hostil, refugiando-se na timidez ou expandindo o temperamento, conforme sejam as 
circunstâncias nas quais se apresentem as propostas de vida.  
 

«As bases de sustentação familiar, religiosa e social, sentem-lhe os embates dos 
desafios que enfrenta, pois relaciona tudo quanto aprendeu com o que encontra pela 
frente. 
 

«Não possuindo a maturidade do discernimento, e fascinado pelas oportunidades 
encantadoras que lhe surgem de um para outro momento, atira-se com sofreguidão 
aos prazeres novos sem dar-se conta dos comprometimentos que passa a firmar, 
entregando-se às sensações que lhe tomam todo o corpo.  
 

«Outras vezes, vitimado por conflitos naturais que surgem da incerteza de como 
comportar-se, refugia-se no medo de assumir responsabilidades decorrentes das 
atitudes e faz quadros psicopatológicos, como depressão, melancolia, irritabilidade, 
escamoteando o medo que o assalta e o intimida […] Nesse período, o corpo 
adolescente é um laboratório de hormonas que trabalham em favor das definições 
orgânicas, ao tempo em que o psiquismo se adapta às novas formulações, passando 
um período de ajustamento que deve facultar o amadurecimento dos valores éticos e 
comportamentais. 
 

«Como é compreensível, a escala de valorização da vida se modifica ante o mundo 
estranho e atraente que ele descortina, contestando tudo quanto antes lhe constituía 
segurança e estabilidade. 
 

«Os novos painéis apresentam-lhe cores deslumbrantes, e não encontrando 
conveniente orientação, educação consistente, firmadas no entendimento das suas 
necessidades, contesta e agride os valores convencionais, elaborando um quadro 
compatível com o seu conceito, no qual passa a comprazer-se, ignorando os cânones e 
paradigmas nos quais se baseiam os grupos sociais, que perdem, para ele, 
momentaneamente, o significado» 
 

- «O ser humano destina-se a patamares mais elevados do que aqueles que norteiam o 
pensamento materialista, quais sejam, o equilíbrio interior, o domínio de si mesmo, o 
idealismo, a harmonia pessoal, a boa estruturação psicológica, e, naturalmente, os 
recursos materiais para tornar esses propósitos realizáveis. 
 

«Para tanto, o propósito de vida do jovem deve centrar-se na busca do conhecimento, 
na vivência das disciplinas morais, a fim de preparar-se para as lutas nem sempre 
fáceis do processo evolutivo, na reflexão, também na alegria de viver, nos prazeres 
éticos, na recreação, nos quais encontra resistência e renovação para os deveres que 
são parte integrante do seu processo de crescimento pessoal. 
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«Somente quem se dispõe a administrar os desafios, consegue planar acima das 
vicissitudes, que passam a ter o significado que lhes seja atribuído. 
 

«Quando se dá a inversão de metas, ou seja, a necessidade de gozo e de desfrutar de 
todas as comodidades juvenis, antes de equipar-se de valores morais e de segurança 
psicológica pelo amadurecimento das experiências e vivências, inevitavelmente o 
sofrimento, a insatisfação, a angústia substituem os júbilos momentâneos e vãos. 
 

«O adolescente actual é Espírito envelhecido, acostumado a realizações, nem sempre 
meritórias, o que lhe produz anseios e desgostos aparentemente inexplicáveis, 
insegurança e medo sem justificativa, que são remanescentes de sua consciência de 
culpa, em razão dos actos praticados, que ora veio reparar, superando os limites e 
avançando com outra direcção pelo caminho da iluminação interior, que é o essencial 
objectivo da vida. 
 

«O projecto de uma vida familiar, de prestígio na sociedade, de realizações no campo 
de actividades artísticas ou profissionais, religiosas ou filosóficas, é credor de carinho e 
de esforço, porque deve ser fixado nos painéis da mente como desafio a vencer e não 
como divertimento a fruir» 

 

Terminamos com a seguinte transcrição: 
 

- «A mediunidade é faculdade da alma que o corpo reveste de células para facultar o 
intercâmbio entre os Espíritos e as criaturas humanas, constituindo um sexto sentido, 
que integrará as funções orgânicas de todos os indivíduos. 
 

«O adolescente deve enfrentar os desafios de natureza parapsicológica e mediúnica 
com a mesma naturalidade com que atende as demais ocorrências do período de 
transição, trabalhando-se interiormente para crescer moral e espiritualmente, 
tornando a vida mais digna de ser vivida e com um significado mais profundo, que é o 
da eternidade do ser» 

 

 

 

 

 

 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 

 
O Livro em Destaque a partir do dia 05 será: 

 

AS DORES DA ALMA  / de Francisco Neto 


