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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 07/12/21 

Boa noite! A paz de Jesus a todos os corações!  

... 

Um dos mentores de nossa Casa é o Dr. Albert Schweitzer. Para 

aqueles dentre vocês que não sabem, algumas vezes apresentamos 

aqui uma gravação de alguma sessão de 3a. feira com Dona Margherita 

mediunizada e o primeiro a falar é sempre o Dr. Albert, com forte 

sotaque alemão. Vocês reconhecerão, quando novamente ouvirem.  

Há muito que se falar desse benfeitor, mas o tempo é curto, então, 

diante de tanto para falar dele, vou abordar a Bioética. 

O Prof. Albert Schweitzer (nascido em 1875 e desencarnado em 1965), 

ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1952, músico, filósofo, teólogo, 

médico e missionário, foi um dos precursores da Bioética.  

A bioética tem a função de assegurar o bem-estar das pessoas, 

garantindo e evitando possíveis danos que possam ocorrer aos seus 

interesses. O dever da bioética é proporcionar ao profissional e aos que 

são atendidos por ele, o direito ao respeito e à vontade, considerando 

as crenças e os valores de cada indivíduo. 

Exemplos de casos que envolvem a Bioética são as polêmicas em torno 

do aborto, do transplante de órgãos, dos transgênicos, do uso de 

animais e humanos em experimentos, do uso de células-tronco, da 

eutanásia, do suicídio, da fertilização in vitro, entre outras.  

A Bioética é uma área de estudo focada na influência de princípios 

morais e éticos na prática médica e na pesquisa científica. De forma 

geral, estuda quais são as melhores soluções para conflitos éticos, para 

conseguir atender a necessidades médicas, sem desrespeitar valores 

importantes para os pacientes e para a sociedade em geral. 

A ética na escolha de tratamentos para pacientes ou no 

desenvolvimento de pesquisas são exemplos de casos em que a 

Bioética é importante para orientar as melhores decisões e é um estudo 

que envolve pelo menos duas áreas: Ética e Biologia. 

Em um de seus livros mais famosos, o Dr. Albert escreveu que: 

"Ética nada mais é que reverência à vida. É ela que instrui quanto 

ao princípio básico da moralidade, ou seja, que o bem consiste 

em manter, promover e melhorar a vida, e que destruir, ferir e 

limitar a vida é o próprio mal." 



2 
 

Esse livro é o Reverence for Life, Reverência à Vida, de 1923, mas 

publicado em 1936, e apresenta os fundamentos para o pensamento 

bioético. 

Em 20 de outubro de 1952, o Dr. Albert proferiu uma conferência, na 

Academia Francesa de Ciências (Paris), sobre "O Problema da Ética na 

Evolução do Pensamento". E uma citação dessa conferência, proferida 

por nosso mentor, pode muito bem ilustrar esse tema: 

"Uma ética que nos obrigue somente a preocupar-nos com os 

homens e a sociedade não pode ter esta significação. Somente 

aquela que é universal e nos obriga a cuidar de todos os seres nos 

põe de verdade em contato com o Universo e a vontade nele 

manifestada." 
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Eu trouxe este trecho pequenino da grande vida do Dr. Albert 

Schweitzer, para vocês entenderem de forma mais ampliada a nobreza 

desse Espírito, que trabalha como Mentor desta nossa Casa, conforme 

trato feito com o Sr. José Carlos Corsi e Dona Margherita, em 1798, 

numa encarnação em que estiveram juntos. 

Após seu desencarne, em 1965, o Dr. Albert procurou os dois jovens, 

muito jovens à época, José Carlos e Margherita, e iniciaram o projeto 

que tinham combinado de fazer juntos, lá atrás, em 1798, e cá estamos 

nós usufruindo de toda essa bondade, porque nos permitem estar aqui 

nesta Casa bendita, fruto do grande amor dessas três criaturas. O Lar 

Bom Repouso e o Centro Espírita Casa Grande do caminho são o fruto 

desse acordo. 

Veja como estamos em boas mãos! Quanto amor existiu nesse homem, 

que honrou Jesus em sua passagem pela Terra, e continua nos 

cuidando, agora em Espírito! 

Em nome de todos vocês, tomo a liberdade de agradecer a eles por 

nos acolherem aqui nesta Casa e, assim, podermos nos nutrir de toda 
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essa energia do bem que aqui emana e levamos para nosso lar, para 

nossos queridos. 

Obrigada, Dr. Albert, Dona Margherita e Sr. José Carlos Corsi! 

... 

Na sequência, assistiremos a um documentário que fala sobre a vida e 

obra do Dr. Albert Schweitzer, com uma introdução muito especial feita 

por nosso saudoso dirigente, o Sr. José Carlos Corsi. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 


