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Nosso Lar 
Novo Amigo 
            Trazemos ao nosso círculo espiritual André Luiz (AL), alguém que pode transmitir a 
experiência própria, com todos os detalhes possíveis à compreensão da ordem que preside o 
esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar 
humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos 
sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa 
surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, 
da eletricidade, da radiofonia?  /  O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Muitos se 
interessam pelos seus trabalhos e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, 
não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir 
verbalmente, doutrinar consciências alheias. É indispensável cogitar do conhecimento de 
nossos infinitos potenciais, aplicando-os nos serviços do bem.  / A maior surpresa da morte 
carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, 
estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. A Terra é oficina 
sagrada, e ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que 
submeteu o próprio coração.  /  Não basta à criatura  apegar-se  à existência, mas precisa 
saber aproveitá-la dignamente. / Precisamos do Espiritismo e do Espiritualismo, mas, muito 
mais, de Espiritualidade.                                                     ( Emmanuel ). 

Mensagem de André Luiz 
            A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. / 
Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação.  / Oh! 
caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração! É mister percorrer-vos, antes de 
tentar a suprema equação da Vida Eterna!  /  É infantil a crença de que o simples “ baixar do 
pano” resolvesse transcendentes questões do Infinito.  / Quantas existências, quantos corpos, 
quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em 
filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas!  / É preciso muito esforço 
para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Muito longa, nossa jornada laboriosa...  
/ Ai! por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito!  / A existência 
humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem  conter ainda toda a 
verdade. Forneceremos, somente, algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos 
irmãos na senda de realização espiritual. 

1. Nas zonas inferiores 

            Eu guardava a impressão de haver perdido a idéia de tempo. A noção de espaço 
esvaíra-se há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados, mas 
respirava a longos haustos. Sentia-me nas grades escuras do horror. Formas diabólicas, 
rostos alvares, expressões animalescas surgiam... E a estranha viagem prosseguia... Com que 
fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre... O medo me impelia. Onde o 
lar, a esposa, os filhos? / Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos, 
figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana.  Folheara o 



Evangelho, mas nunca com a luz do coração.  A filosofia do imediatismo absorvera-me. Filho 
de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior 
sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira 
filhos, tranqüilidade econômica. Mas, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, 
silenciosa acusação da consciência. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da 
Vida colocara em minhalma. Sufocara-os no desejo incontido de bem-estar.  / Oh!  Amigos 
da Terra! Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos 
campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. 
Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes 
depois. 

2.  Clarêncio 

            Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava.  Crescera-me a barba, 
a roupa começava a romper-se. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível 
abandono em que me via, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam 
nos caminhos ermos e obscuros.  Aquelas vozes, lamentos, acusações nominais 
desnorteavam-me:  --‘Que buscas, infeliz !  Aonde vais, suicida?’  /  Eu havia deixado o corpo 
físico a contragosto. Recordava meu duelo com a morte. Esposa e três filhos no terror da 
eterna separação. Depois... o despertar na paisagem úmida e escura.  A quem recorrer?  /  
Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante. 
Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação.  /  E quando as energias me 
faltaram de todo, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais.  Ah!  É 
preciso haver sofrido muito, para entender todas as misteriosas belezas da oração; é 
necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para  tomar com 
eficácia o sublime elixir da esperança.  / As neblinas espessas se dissiparam e surgiu um 
velhinho simpático, que me disse:  --‘Coragem, meu filho ! O Senhor não te desampara.’  
(AL)‘Quem sois, generoso emissário de Deus?’ / ‘Chama-me Clarêncio (C), sou apenas teu 
irmão. Agora, permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias.’ /  
Dois companheiros, em atitude de servos desvelados, me transportaram em maca 
improvisada. 

3.   A oração coletiva 

            Clarêncio deteve-se à frente de grande porta, encravada em altos muros. Penetramos 
através de longa abertura. Surgiu alvo edifício, à feição de grande hospital. (C)‘Guardem 
nosso tutelado no pavilhão da direita. Amanhã cedo voltarei a vê-lo.’ / Enderecei-lhe um olhar 
de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas 
proporções, onde me acomodaram em leito acolhedor.  (AL)‘Amigos, explicai-me em que 
novo mundo me encontro... De que estrela vem esta luz confortadora?’  --‘Estamos nas 
esferas espirituais vizinhas da Terra, e o Sol que nos ilumina é o mesmo que nos vivificava o 
corpo físico.  Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o 
Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos 
no círculo carnal.’ //  Serviram-me caldo reconfortante, seguido de água que me pareceu 
portadora de fluidos divinos. /  O enfermeiro que permanecia ao lado informou: --‘É chegado 
o crepúsculo em  “Nosso Lar” (NL). Em todos os núcleos desta  colônia de trabalho, 
consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da  Governadoria.’  //  Obedecendo a 
processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Um ancião 
coroado de luz fixava o Alto, em atitude de prece.  72 figuras pareciam acompanhá-lo  —   
uma delas era Clarêncio. /  Informaram-me:  --‘Todas as residências de NL estão orando com 



o Governador.’ //  Chuva de flores azuis se derramou sobre nós; mas, se fixávamos os 
miosótis celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. Experimentei singular renovação de 
energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. 

4.   O médico espiritual 

            No dia imediato, após reparador e profundo repouso, Clarêncio, o velhinho amigo, 
apresentou-me Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia espiritual. 
Henrique auscultou-me, sorriu e explicou: --‘É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio.’ / 
‘Creio haja engano. Lutei mais de 40 dias, tentando vencer a morte. Sofri duas operações 
graves, devido a oclusão intestinal...’ / ‘Sim, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. 
O organismo espiritual apresenta a história completa das ações praticadas no mundo. A 
moléstia talvez não assumisse características tão graves, se o seu procedimento mental no 
planeta estivesse enquadrado na fraternidade e na temperança.  A cólera é manancial de 
forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato 
com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendemos sem refletir, agravam nosso estado 
físico. O aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas. O 
suicídio é incontestável.    ....    A tarefa que lhe foi confiada pela Espiritualidade Superior foi 
reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou.’ [Meditei nas oportunidades 
perdidas. Não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios 
simples...] ‘Tua posição é a do suicida inconsciente; aproveita os tesouros do 
arrependimento, a bênção do remorso, sem esquecer que a aflição não resolve 
problemas.’          

5.  Recebendo assistência 

            Lísias (L), visitador dos serviços de saúde, é designado para atender-me. Diz que há 
milhares de doentes nas mesmas condições, que lá existem os mutilados...  (L)‘Sabe que o 
homem imprevidente, que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias?  Que  os 
obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar  em extrema loucura?   ....   Ninguém 
que se tenha aproximado, um dia, da noção de Deus, pode alegar ignorância.   Incontável é 
o número dos chamados, mas onde os que atendem ao chamado?  Com raras exceções, a 
massa humana prefere aceder a outro gênero de convite... Elimina-se o corpo físico a golpes 
de irreflexão.  ....  A morte não nos conduz a planos de milagres.  Se temos débitos no 
planeta, é imprescindível voltar, para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando 
algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor.’ / Acabrunhado com a 
lembrança de meus erros, diante de tais noções de responsabilidade pessoal, exclamei: ‘Como 
fui perverso!’  / ‘No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar, para construir de novo. 
Meditemos no trabalho a fazer.’  //  Lísias me aplicou passes magnéticos e fez curativos na 
zona intestinal. (L)‘A causa dos seus males persistirá até que se desfaça dos germens de 
perversão da saúde divina, que agregou ao corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de 
gozar mais que os outros.’  / Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e chorei 
copiosamente. (L)‘Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem 
remédio depurador.’ 

6.  Precioso aviso 

                No dia imediato, Clarêncio me visitou em companhia do atencioso visitador. 
(C)‘Como vai? Melhorzinho?’ / ‘Não posso negar que esteja melhor; entretanto, sofro 
intensamente. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência. Ah! como tem sido pesada a 



minha cruz!... Além disso, meus sofrimentos morais são enormes. Que terá sido feito de 
minha esposa, de meus filhos?’ /  Clarêncio falou, sereno: --‘Deseja você de fato a cura 
espiritual? Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria 
dor. Lamentação denota enfermidade mental de tratamento difícil. É indispensável criar 
pensamentos novos e disciplinar os lábios.  Estaremos a seu lado para resolver dificuldades 
presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar a zonas 
estéreis de lamentações. Temos, nesta colônia, o compromisso de aceitar o trabalho mais 
áspero como benção de realização. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia 
monetária; aqui, o trabalho e as aquisições do espírito imortal. Dor significa possibilidade 
de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Ninguém lhe 
condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Todavia, 
o pranto da desesperação não edifica o bem. Quem ama a família terrena precisa de bom 
ânimo para lhe ser útil.’ /  E, ao se despedir, Clarêncio tornou a perguntar, com um belo 
sorriso: --‘Então, como passa?  Melhor?’  [Contente por me sentir desculpado, à maneira de 
criança que deseja aprender, respondi, confortado:]  --‘Vou bem melhor, para melhor 
compreender a Vontade Divina.’ 

7.  Explicações de Lísias 

            Impressionavam-me os aspectos da natureza: melhorada cópia da Terra  —  cores 
harmônicas, substâncias mais delicadas. Grandes árvores, pomares, jardins deliciosos, 
animais domésticos.  / (L)‘A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. 
Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados. 
Almas e sentimentos, formas e coisas, obedecem a princípios de desenvolvimento natural e 
hierarquia justa.’ / ‘Meu caro Lísias, acha possível o encontro com aqueles que nos 
antecederam na morte?’  / ‘Como não?  Sua mãe o tem ajudado dia e noite. Rogou os bons 
ofícios de Clarêncio, que passou a visitá-lo, até que o médico da Terra, vaidoso, se afastasse 
um tanto, a fim de surgir o filho dos Céus. Sua permanência nas esferas inferiores durou mais 
de 8 anos! Ela jamais desanimou.’  [Eu tinha os olhos úmidos. Ignorava o número de anos 
que me distanciavam da gleba terrestre.]  ‘O Senhor não espera por nossas rogativas para 
nos amar; no entanto, é indispensável nos colocarmos em posição receptiva.’  / ‘E onde está 
minha mãe? quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés!’ / ‘Ela não vive em NL, habita 
esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do 
que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da 
realização; contudo, a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais: desejar, saber 
desejar e merecer  --  vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo.   ....  Quando 
você mentalizou a necessidade de auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e 
alcançou visão e socorro.’ 

8.  Organização de serviços 

            Decorridas algumas semanas de tratamento, saí com Lísias. Impressionou-me o 
espetáculo das ruas, vastas avenidas, ar puro. Não havia porém sinal de inércia ou de 
ociosidade.  (L)‘Estamos no local do Ministério do Auxílio.  Aqui atende-se a doentes, 
selecionam-se preces, preparam-se reencarnações, organizam-se turmas de socorro aos 
habitantes do Umbral ou aos que choram na Terra.  Não viu, nos atos de prece, nosso 
Governador cercado por 72 colaboradores?  São os ministros de NL. Temos 6 Ministérios, 
cada qual com 12 ministros: da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do 
Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Os serviços mais grosseiros localizam-se no 
Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarêncio é um dos 



ministros do Auxílio.    ....   Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena, sem 
que os raios iniciais partam de cima.’  / ‘NL terá uma história, como as grandes cidades 
planetárias?’ / ‘Sem dúvida! “Nosso Lar” é antiga fundação de portugueses distintos, 
desencarnados no Brasil, no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta. Há 
substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra. Os trabalhos primordiais foram 
desanimadores, mesmo para os Espíritos mais fortes. Os fundadores da colônia começaram o 
esforço daqui, onde se localiza a Governadoria. Ali vive o nosso abnegado orientador. Faz 
questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que, ele mesmo, quase 
nunca repousa. Não faz muito, comemorou-se o 114° aniversário de sua magnânima direção.’ 
/ Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu a seu lado contemplava, 
respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento... 

9.  Problemas de alimentação 

            (AL)‘Quem observa esta colmeia imensa de serviço é induzido a examinar numerosos 
problemas. E o abastecimento?  Não tenho notícias de um Ministério da Economia...’  
(L)‘Antigamente, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, 
porém, o atual Governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os 
fenômenos puramente materiais. NL, há um século, lutava para adaptar os habitantes às leis 
da simplicidade. Recém-chegados queriam mesas lautas, bebidas excitantes... A pedido do 
Governador, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada trazer conhecimentos de 
ciência da respiração e absorção de princípios vitais da atmosfera. Técnicos daqui  
manifestaram-se contrários. Formaram-se perigosos distúrbios, com cisões em nossos órgãos 
coletivos e assalto das multidões do Umbral. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. O 
Governador determinou isolamento dos recalcitrantes e, por 6 meses, a alimentação foi 
reduzida à inalação de princípios vitais da atmosfera. Hoje, só existe suprimento de alimentos 
que lembram a Terra, na Regeneração e no Auxílio, onde há sempre grande número de 
necessitados.’ 

10.  No bosque das águas 

            (L)‘Vamos ao grande reservatório da colônia. Verá que a água é quase tudo em nossa 
estância de transição.’  // Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo 
acrescentou: ‘Esperemos o aeróbus.’ / Mal me refazia da surpresa, quando surgiu grande 
carro suspenso, repleto de passageiros. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de 
material muito flexível, parecia ligada a fios invisíveis. Seguimos, em grande velocidade, com 
paradas a cada 3 minutos. Depois de 40 minutos, Lísias convidou-me a descer. Deslumbrou-
me o panorama de belezas sublimes! O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o 
vento fresco de inebriante perfume.  (L)‘Estamos no Bosque das Á guas. Temos aqui uma das 
mais belas regiões de  NL, um dos locais prediletos para as excursões dos amantes...’ / 
Lísias, indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu: --‘Ali é o grande 
reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, que temos à vista, é absorvido em caixas 
imensas de distribuição. A água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase 
fluídica.  A água é veículo dos mais poderosos para os fluidos. Absorve, em cada lar, as 
características mentais dos moradores. Carreia os resíduos de seus  corpos e suas expressões 
mentais. Será nociva em mãos perversas, útil, nas generosas.  Em NL, é empregada como 
alimento e remédio.’ 

11.  Notícias do plano 



            ‘Todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas 
características?’ (L)‘De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada 
estabelecimento revela traços particulares, imagine a multiplicidade de condições em nossos 
planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e 
pela grandeza dos fins que devem atingir; cada colônia permanece em degraus diferentes na 
grande ascensão.   ....   A instituição é rigorosa, no que concerne à ordem e à hierarquia. 
Nenhuma condição de trabalho é concedida aqui a título de favor.  Quando os recém-
chegados do Umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no 
Ministério do Auxílio; quando se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da  
Regeneração, onde há maior número de perturbações, dada a maior sintonia de seus 
abrigados com o Umbral. Se revelam proveito, com o correr do tempo são admitidos aos 
trabalhos de Auxílio, Comunicação e Esclarecimento, a fim de se prepararem, com eficiência, 
para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no 
Ministério da Elevação, e raríssimos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União 
Divina. Vivemos em círculo de demonstrações ativas...’ // Deixara-nos o aeróbus nas 
vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. 

12.  O Umbral 

            As referências a Espíritos do Umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de 
preparação religiosa, no mundo, dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o Umbral? 
Conhecia, apenas, as idéias  do inferno e do purgatório. / Lísias ouviu-me, atencioso, e 
replicou: --‘Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região?  O 
Umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se 
resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se 
no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. O dever cumprido é uma porta que 
atravessamos, rumo à união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à 
obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada.  ....    Renascendo no planeta, 
somos portadores de um fato sujo, para lavar no tanque da vida humana: é o corpo causal, 
tecido por nossas mãos, nas experiências anteriores. Porém, ao invés de nos purificarmos 
pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais. O Umbral funciona, portanto, como 
região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde 
se queima a prestações o material deteriorado. É região de profundo interesse para quem 
esteja na Terra. Concentra-se, aí, tudo o que não tem finalidade para a vida superior. O 
Umbral está repleto de desesperados. É zona de verdugos e vítimas. Está cheio de 
desencarnados e de formas-pensamentos dos encarnados. Quem pensa está fazendo alguma 
coisa algures. E é pelo pensamento que os homens encontram no Umbral os companheiros 
com quem se afinam. Toda alma é um ímã poderoso. As missões mais laboriosas do 
Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores, no Umbral, porque os 
missionários lá encontram fluidos pesadíssimos emitidos, sem cessar, por mentes 
desequilibradas, na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. 
É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do 
auxílio que se lhe oferece.’ 

13.  No gabinete do ministro 

            Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Eu 
recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo ‘vazio’ interior. No planeta, sabia que o 
meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados; mas, 
naquele ambiente novo, a medicina começava  no coração. Qualquer enfermeiro em NL tinha 



conhecimentos e possibilidades superiores à minha ciência... Fiz confidências a Lísias, que 
sugeriu: --‘Por que não pedir socorro a Clarêncio?’ // No dia imediato, bem cedo, procurei o 
local indicado, o gabinete particular do generoso benfeitor. Com surpresa, constatei que três 
pessoas o aguardavam, em identidade de circunstâncias!  / Após atender a assuntos mais 
importantes, começou a chamar-nos, dois a dois. Soube, depois, que esse método visava 
ganho de tempo, pois os pareceres fornecidos a um interessado poderiam servir a outro.  / 
Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro 
lugar. Ela solicitou ao ministro recursos para proteger dois filhos, no globo. Evidenciou-se 
que lhe faltavam qualificações para conseguir o que desejava. (C)‘Só no espírito de 
humildade e de trabalho é possível proteger alguém. O Pai criou o serviço e a cooperação 
como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. É de lamentar que, em  seis anos, 
minha amiga, tenha dado à colônia apenas 304 horas de trabalho. O trabalho e a humildade 
são as duas margens do caminho do auxílio.  Para ajudarmos alguém, é indispensável 
estabelecer correntes de simpatia. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da 
lei eterna. Como receber a colaboração imprescindível, se ainda não semeou, nem mesmo a 
simples simpatia? Volte aos Campos de Repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. 
Examinaremos depois o assunto.’ / O ministro fitou-me compassivamente e falou: --
‘Aproxime-se, meu amigo!’ 

14.  Elucidações de Clarêncio 

            Pulsava-me precípite o coração. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a 
energia serena do ministro do Auxílio, arrependi-me de haver provocado a audiência. Não 
seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção 
descabida pedir atribuições de médico naquela casa, onde permanecia como enfermo? Por 
que referir-me a serviço especializado? Não seria repetir os erros mundanos? E falei, 
confundido:  --‘Qualquer trabalho me interessa, desde que me afaste da inação.’ (C)‘Já sei; 
verbalmente, pede qualquer tarefa, mas sente falta dos clientes e de seu gabinete.  Convém 
notar, todavia, que, às vezes o Pai nos honra com a Sua confiança e nós desvirtuamos os 
verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico, cercado de todas as facilidades. Nunca soube 
o preço de um livro. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. 
Transformou facilidades conquistadas em morte prematura do corpo, pelos abusos 
cometidos. O título, para nós, é simples ficha; mas, no mundo, é uma porta aberta a todos os 
disparates.  O médico não pode estacionar em diagnósticos; há que penetrar a alma, sondar-
lhe as profundezas...  Não pode ainda ser médico em NL, mas será aprendiz, oportunamente. 
Pedi ao Ministério do Esclarecimento suas notas: numerosos abusos e muita irreflexão, mas 
também proporcionou receituário gratuito a 6000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou 
esses atos meritórios por troça, mas 15 dos beneficiados não o esqueceram e têm enviado 
veementes apelos a seu favor. Pode verificar que o verdadeiro bem espalha bênçãos em 
nossos caminhos. Aprenderá lições novas em NL e, depois de experiências úteis, cooperará 
eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito.’ [Senti-me radiante. Pela 
primeira vez, chorei de alegria na colônia.] 

15.  A visita materna 

            Atento às recomendações de Clarêncio, procurava reconstituir energias para 
recomeçar o aprendizado. Lembrava meus erros e sentia-me confortado. Os fluidos carnais 
compelem a alma a profundas sonolências.  Apenas agora reconhecia que a experiência 
humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Experimentava 
grande ansiedade de rever o lar terreno, mas abstinha-me de solicitar novas concessões.  Se 



os benfeitores não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é 
que tal propósito não seria oportuno. Calava-me, resignado e algo triste. Um dia, contudo,  o 
bondoso visitador penetrou radiante em meu apartamento, exclamando: --‘Adivinhe quem 
chegou à sua procura!’ /  ‘Minha mãe!’ / Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de 
braços estendidos: --‘Filho! meu filho! vem a mim, querido meu!’ / Senti-me criança, abracei-
me a ela, carinhoso, chorando de júbilo.  / ‘Vamos, filho, não te emociones tanto assim! A 
alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Estás ainda fraco, filhinho, 
não desperdices energias.’ // Conduziu-me ao divã. Sentei-me a seu lado e ela afagou-me de 
leve, confortando-me à luz de santas recordações. Mãos trêmulas de contentamento, 
acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Identificando-lhe a 
ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh! como é difícil 
alijar resíduos trazidos da Terra!  Como pesa a imperfeição acumulada em séculos 
sucessivos!  Ouvira conselhos salutares para renunciar às lamentações, mas, ao carinho 
materno, se reabriram velhas feridas... Na Terra, quase sempre, as mães não passam de 
escravas, no conceito dos filhos. / Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer 
inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me ao coração, falou, carinhosa: --
‘Oh! filho, Não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarêncio te ministrou. Não te 
queixes! Agradeçamos ao pai a bênção dessa reaproximação. Sintamo-nos agora numa 
escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem 
sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o 
coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Mas isso não 
se coaduna com as novas lições da vida. Nossa dor nos edifica não pelo pranto que 
vertemos, mas pela porta de luz que nos oferece, a fim de sermos mais  compreensivos e 
mais humanos. Se é possível aproveitar estes minutos em expansões de amor, por que desviá-
los para lamentações? Regozijemo-nos e trabalhemos incessantemente! Modifica a atitude 
mental. Amemo-nos, agora, com o grande e sagrado amor divino.’ / Aquelas palavras 
benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do 
sentimento materno, vitalizando-me o coração. Mamãe me contemplava desvanecida, 
mostrando belo sorriso... 

16.  Confidências 

            Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, 
levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Aqueles conceitos alimentavam-me de 
estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz: --‘Oh! minha mãe! deve ser 
maravilhosa a esfera de sua habitação! Que sublimes contemplações espirituais, que 
ventura!...’  / Ela esboçou um sorriso e obtemperou: --‘A esfera elevada requer sempre mais 
trabalho, maior abnegação. Não suponhas que permaneço em visões beatíficas, a distância 
dos deveres justos. Tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. 
Ensinaram-me que o verdadeiro amor precisa trabalhar sempre.’  / ‘E meu pai? Por que não 
veio com a senhora?’  / ‘Ah! teu pai!... Há 12 anos está numa zona de trevas compactas, no 
Umbral. Na Terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família; mas, no fundo, era fraco e 
mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas a 
vasta rede de entidades maléficas. A passagem do meu pobre Laerte no Umbral  foi amarga, 
porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no 
ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão.  Após a morte, a alma se encontra tal 
qual vive intrinsecamente.  Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, 
restringira o padrão vibratório.  Lutou, repelindo as tentações; mas caiu afinal, por falta de 
perseverança no bom e reto pensamento.  Precisamos da adesão de Laerte, para levantá-lo e 
abrir-lhe a visão espiritual. Visito-o, freqüentemente, mas não me percebe. Seu potencial 



vibratório é ainda muito baixo.  ....   Tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente  no 
Umbral. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto 
repousava em Luísa, a irmã que partiu quando eras pequenino. Ela me esperou aqui, muitos 
anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Voltou para a 
Terra, na semana passada, a fim de reencarnar entre familiares nossos, num gesto heróico de 
sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar 
atividades no bem.’  / ‘A senhora auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas 
mulheres infames?’ / ‘Não as classifiques assim; dize, antes, nossas irmãs doentes, 
ignorantes ou infelizes.’ / ‘Poderá informar-me quanto à Zélia e as crianças? Como deve 
sofrer minha esposa com esta separação!...’ / Minha mãe esboçou um sorriso triste e 
acrescentou: --‘Tenho visitado meus netos. Vão bem. Não deves, porém, inquietar-te com o 
auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar; há questões que precisamos entregar ao 
Senhor.’  // A palestra estendeu-se ainda longa, reconfortante. Mais tarde, ela despediu-se: --
‘Não venhas, meu filho; serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos 
gabinetes transformatórios.’ / E, deixando-me nalma duradoura impressão de felicidade, 
beijou-me e partiu. 

17.  Em casa de Lísias 

            Passados alguns dias, Lísias veio me buscar, a chamado do ministro Clarêncio. Fui 
recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor: --‘Meu amigo, Luna deu por terminado seu 
tratamento; doravante, está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos 
serviços, com exceção dos Ministérios de natureza superior. Aproveite o tempo observando e 
aprendendo.’ / Olhei para Lísias, como irmão que devia participar da minha felicidade 
indizível, naquele instante.  (L)‘Gostaria de recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o 
curso de observações; lá, minha mãe o trataria como filho.’ (C)‘Muito bem, Lísias! Jesus 
alegra-se conosco, sempre que recebemos um amigo no coração. André, guarde esta 
caderneta. Com ela poderá ingressar nos Ministérios durante um ano. Decorrido esse tempo, 
veremos o que fazer, relativamente aos seus desejos. Instrua-se. Não perca tempo. O 
interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado.’ // Lísias deu-me o braço e saí, 
enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de 
colorido jardim. (L)‘O nosso lar, dentro de “Nosso Lar”. Mãe!... Este é o irmão que prometi 
trazer-te.’ / A senhora exclamou, nobremente: --‘Seja bem-vindo, amigo! Esta casa é sua. 
Soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções 
maternais.’ / Ia ensaiar algumas frases, para demonstrar meu reconhecimento, mas a nobre 
matrona adiantou-se: --‘Está proibido de falar em agradecimentos. Obrigar-me-ia a lembrar 
frases convencionais da Terra...’ // Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase 
idênticos aos terrestres. Quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis 
proporções e descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas delicadas. / Vim a 
saber  que a família vivera em antiga cidade do Estado do Rio de Janeiro, que a mãe de Lísias 
chamava-se Laura (La) e que tinha consigo duas filhas, Iolanda e Judite. / Respirava-se ali 
doce e reconfortante intimidade. Em face do tiroteio de perguntas que fiz, Iolanda exibiu-me 
livros maravilhosos.  Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, 
demorando-se na Sala de Banho, cujas instalações me maravilharam. Tudo simples, mas 
confortável.  /  Ligado um aparelho de TV, fez-se ouvir música suave. Surgiu, ao fundo, o 
quadro grandioso da Governadoria. Senti que minhalma se ajoelhava no templo interior, em 
transportes de júbilo e reconhecimento. 

18.  Amor, alimento das almas 



            Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona de casa, servindo caldo e frutas 
perfumadas. (La)‘Nossas refeições são mais agradáveis que na Terra. Há residências em NL 
que as dispensam quase por completo; mas, nas zonas do Ministério do Auxílio, não 
prescindimos de concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as 
circunstâncias impõem. Não só os funcionários do Auxílio e da Regeneração dependem de 
alimentos. Todos os Ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, diferindo 
apenas a feição substancial. Todo sistema de alimentação tem no amor a base profunda. A 
alma, em si, apenas se nutre de amor.’ (L)‘Tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e, 
quanto mais evolvido o ser, mais sutil o processo de alimentação. Nós, criaturas 
desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica.’ 
(La)‘O homem encarnado  saberá, mais tarde, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a 
bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal 
constituem sólidos alimentos para a vida em si. A permuta magnética é o fator que 
estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a ventura, 
basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão.’ / Judite acrescentou: --‘Almas gêmeas, 
almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, 
amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando faltam 
companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada.’ (L)‘Ainda aqui 
é possível relembrar o Evangelho: “Nem só de pão vive o homem”.’ / Logo após, os irmãos 
saíram, em companhia de amigos, para uma visita ao Campo da Música. (La)‘Em breve, 
André, você poderá acompanhá-los, nesses entretenimentos. Vão em busca do alimento a que 
nos referíamos. O amor é o pão divino das almas.’ 

19.  A jovem desencarnada 

            Ensaiando palestra mais íntima, perguntei à dona da casa: --‘Sua neta não vem à mesa 
para as refeições?’ / ‘Por enquanto, alimenta-se a sós. Voltou da Terra há poucos dias e 
continua nervosa, abatida. Não trazemos à mesa pessoas perturbadas ou desgostosas. A 
neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam 
automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no Umbral 15 dias, em 
forte sonolência, assistida por nós.’ / Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. 
Seria interessante ouvi-la. Demandamos um quarto confortável e amplo. Uma jovem muito 
pálida repousava em cômoda poltrona, surpreendendo-se ao ver-me. (La)‘Este amigo, Eloísa, 
é um irmão nosso que voltou da esfera física, há pouco tempo.’ / Antes que a jovem 
respondesse, a senhora se adiantou, para subtraí-la a esforços: --‘A tuberculose foi longa e 
deixou-lhe traços profundos; entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do 
otimismo e da coragem.’ / O tórax da moça começou a arfar e ela não conteve soluços 
angustiosos. (La)‘Tolinha! é necessário reagir contra isso. Estas impressões são o resultado 
da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não 
podes contar com a fidelidade do noivo. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a 
essa convicção.  Na Terra temos a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura 
cegueira...’ / ‘Mas Arnaldo, vovó, ficou sem consolo, desesperado...’  / ‘Não creias, breve se 
casará com outra. Começou a se interessar por tua amiga Maria da Luz.’ / ‘Ah! que horror, 
vovó!’  / ‘Por quê?  É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias: teu ex-
noivo é homem comum, não alertado para as belezas sublimes do amor espiritual... A 
descoberta de si mesmo é apanágio de cada um.’ / ‘Não me conformo! justamente a amiga 
que julguei fidelíssima...’  / ‘Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma 
criatura irmã? A causa  do teu pranto, filhinha,  nasce do egoísmo, da nossa renitente vaidade 
humana...’ // Na sala de estar, a senhora Laura confidenciou-me: --‘Minha neta prendeu o 



coração, demasiadamente, nas teias do amor-próprio. Minha querida Teresa, sua mãe, está a 
chegar. Um pouco de paciência e teremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade.’ 

20.  Noções de lar 

            Perguntei, visando colher valores educativos: --‘A senhora tem ainda atribuições fora 
de casa?’ / ‘Sim; vivemos numa cidade de transição; no entanto, as finalidades da colônia 
residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas, aqui, assumem numerosas 
atribuições.’ / ‘A organização doméstica, em NL, é idêntica à da Terra?’ / ‘O lar terrestre é 
que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico. O lar é o sagrado vértice 
onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É  templo, onde 
as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. É instituição divina e deve-se 
viver, dentro de suas portas, com todo o coração.   ....    Apaga-se a beleza luminosa do amor, 
quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar.  Na fase atual evolutiva 
do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos 
matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora percentagem de ligações de resgate. 
  ....    As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser 
mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher não pode circunscrever-se a umas tantas 
lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. Entretanto, o movimento coevo do 
feminismo desesperado constitui abominável ação contra  as verdadeiras atribuições do 
espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens.   ....   Tenho meus deveres 
diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com semana de 48 horas de tarefa.  Oito  horas de 
atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-me-ia 
envergonhada se não o executasse também.’ 

21.  Continuando a palestra 

            ‘Releve-me a curiosidade, o abuso...’ / ‘Não diga isso. Pergunte sempre. Não estou em 
condições de ensinar; todavia é sempre fácil informar.’  / ‘Como se encara o problema da 
propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe?’  / ‘Tal como na Terra, a 
propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O 
bônus-hora, no fundo, é o nosso dinheiro.  Quaisquer utilidades são adquiridas com esses 
cupons, obtidos à custa de esforço e dedicação. Nossa moradia foi conquistada pelo trabalho 
perseverante de meu esposo, representando 30.000 bônus-hora, em anos de atividade. 
Estivemos separados pelos laços físicos 18 anos. Ricardo, porém, não descansou, 
preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele 
organizara com esmero.  A existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do 
Umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a 
preocupação justa, nos campos de atividade honesta, constituem valiosos recursos para a 
elevação e defesa da alma.    ....   Com o correr do tempo, Lísias, Iolanda e Judite reuniram-se 
a nós, aumentando nossa felicidade. Mas, a esfera do globo nos esperava. O passado 
chamava a contas. Não podíamos pagar à Terra com bônus-hora. Dada a nossa boa vontade, 
aclarava-se-nos a visão. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta.’  / ‘A senhora recordou o 
passado, logo após sua vinda, ou esperou o concurso do tempo?’ / ‘Esperei-o.  É preciso 
grande equilíbrio para podermos recordar, edificando. Em geral, todos temos erros 
clamorosos, nos ciclos da vida eterna.’ / ‘Mas, recordou o passado de maneira natural?’ / 
‘Técnicos do Ministério do Esclarecimento aconselharam-nos a ler nossas próprias 
memórias, durante 2 anos, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do Serviço de 
Recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de 
suportar as lembranças de outras épocas...’ / ‘E bastou a leitura?’ / ‘Não. Fomos submetidos 



a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das 
recordações. Ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos 
quão grande é nosso débito para com as organizações do planeta!... Ricardo partiu há três 
anos e eu seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa.  A mãe de 
Eloísa não tardará. A passagem dela através do Umbral será somente de algumas horas. Pelo 
muito que sofreu não precisará dos tratamentos da Regeneração.’ 

22.  O bônus-hora 

            ‘O bônus-hora é algum metal amoedado?’  (La)‘Não é propriamente moeda, mas ficha 
de serviço individual. Cada habitante recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao 
estritamente necessário; os que se esforçam na obtenção do bônus conseguem certas 
prerrogativas. Cada um de nós deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil, nas 24 horas do 
dia. Há muita gente que consegue 72 bônus por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, 
cuja remuneração é duplicada e até triplicada...’ / ‘Todavia, como conciliar semelhante 
padrão com a natureza do serviço?’  / ‘Tudo é relativo. Para o plano espiritual superior, não 
se especifica teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. O 
verdadeiro ganho é de natureza espiritual e o bônus-hora modifica-se em valor substancial, 
segundo a natureza dos nossos serviços. As aquisições fundamentais constituem-se de 
experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. 
Assiduidade e dedicação representam, aqui, quase tudo.’  / ‘Podemos gastar nossos bônus a 
favor de amigos?’ / ‘Perfeitamente. Quanto maior a contagem de nosso tempo de trabalho, 
maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos que nada existe sem preço e que para 
receber é necessário dar algo.’  / ‘E o problema da herança?’ / ‘Não temos demasiadas 
complicações. Eu, por exemplo, tenho 3.000 Bônus-Hora-Auxílio. Não posso legá-los a 
minha filha que está a chegar, pois serão revertidos ao patrimônio comum. No entanto, posso 
interceder por ela, preparar-lhe trabalho e concurso amigo, além de assegurar-me valioso 
auxílio da colônia, durante minha permanência na carne. Volto à Terra investida de valores 
mais altos e demonstrando qualidades mais nobres para o êxito desejado.’ 

23.  Saber ouvir 

            ‘Nossos queridos estão de volta!’  [Intimamente, lamentei a interrupção da palestra, 
que me fortalecia o coração.]  (L)‘Olá! ainda não se recolheu? Venha ao jardim, pois ainda 
não viu o luar destes sítios.’ / O espetáculo apresentava-se soberbo! Glicínias de prodigiosa 
beleza, lírios de neve pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos. Ao 
longe, as torres da Governadoria mostravam belos efeitos de luz... Nunca presenciei tamanha 
paz!  (L)‘Há compromisso, entre os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se 
emitirem pensamentos contrários ao bem. O esforço da maioria se transforma numa prece 
quase perene. Daí as vibrações de paz que observamos’. // Voltamos à sala, onde Lísias 
acionou pequeno aparelho, à maneira de receptor de rádio: ‘Não ouviremos vozes do 
planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da crosta.’ / 
‘Mas, não há recurso para recolher as emissões terrestres?’ / ‘Sem dúvida, em todos os 
Ministérios; entretanto, no ambiente doméstico o problema de nossa atualidade é essencial.’ / 
‘E os parentes que ficaram a distância?’ / ‘Nos círculos terrestres, muitas vezes, viciamos as 
situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum a todos nós. Somos, por lá, prisioneiros 
da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos no cadinho de sangue e esquecemos o 
resto das obrigações. Vivemos distraídos dos princípios da fraternidade. Ensinamo-los a 
todos, mas, em geral, somos solidários apenas com os nossos. No início da colônia, as 
moradias ligavam-se à Terra. Vivia-se em constante guerra nervosa. O ex-Governador era 



talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Não 
devemos procurar notícias dos planos inferiores, senão para levar auxílios justos. É 
indispensável a preparação conveniente, antes de novos contatos com os parentes terrenos. 
Esmagadora percentagem de encarnados não alcançou, ainda, nem mesmo o domínio 
próprio. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos 
vibratórios inferiores. Existem certas leis que mandam ouvir convenientemente os que se 
encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. “Nosso 
Lar” vivia em perturbação porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito...’ 

24.  O impressionante apelo 

            Suave melodia derramou-se no ambiente, vendo-se no espelho de televisão a figura do 
locutor, que começou a falar: --‘Emissora do Posto Dois, de Moradia. Continuamos a 
irradiar o apelo, em benefício da paz na Terra.    ....    Negras falanges da ignorância, depois 
de espalharem os fachos incendiários na Ásia, cercam as nações européias, impulsionando-
as a novos crimes. Nosso núcleo de trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais 
próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados no mal, pedindo 
concurso fraterno e auxílio. Colaborai conosco na medida das vossas forças!... Há serviço 
para todos!... Que o Senhor nos abençoe.’ (L)‘Estamos ouvindo “Moradia”, colônia de 
serviço ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. As nações do 
mundo se encontram na iminência de tremendas batalhas.’ / ‘Que diz? pois não bastou o 
sangue da última grande guerra?’ [Apresentara-se o locutor com entonação de S. O. S.  
Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava eu que todas as colônias 
espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento...]  Lísias identificou minha 
perplexidade: --‘Estamos longe das regiões da mente pura; não podemos prescindir da 
forma. Os patrimônios nacionais e lingüísticos remanescem ainda aqui, condicionados a 
fronteiras psíquicas. Existe elevado número de Espíritos libertos de todas as limitações, mas 
insta considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de 
seqüência, imperante nas leis evolutivas.   ....   Grandes e abnegados, os irmãos de 
“Moradia”! Tudo inútil, porém, a humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis 
tributos de sofrimento.  Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo 
feroz. Experimentam, agora, a necessidade de expelir os venenos letais’ 

25.  Generoso alvitre 

            No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. 
(La)‘Já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da Regeneração, 
passará aqui a meu pedido e o apresentará ao Ministro Genésio.’ / Ficando a sós, a desvelada 
genitora do meu amigo prosseguiu, carinhosamente: --‘Creio que a colaboração maternal 
sempre vale alguma coisa e, já que sua mãezinha não reside em NL, reivindico a satisfação de 
orientá-lo neste momento.’ / ‘Gratíssimo!’ / ‘Estou informada de que pediu trabalho há algum 
tempo...’ / ‘Sim, sim...’ / ‘Ofereço minhas sugestões humildes: Com a autorização que obteve, 
abandone os propósitos de mera curiosidade. Mesmo sadia, pode ser zona mental 
interessante, mas perigosa, por vezes. Não se limite a observar; medite no trabalho e atire-se 
a ele. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não olvide que o espírito de 
investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço.Todos querem observar, raros se 
dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao Espírito o merecimento a quaisquer 
direitos novos. Não se considere humilhado por atender às tarefas humildes. Ninguém se 
recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de 
servir. A ciência de recomeçar é das mais nobres, porém pouco compreendida nas esferas da 



crosta. Lembremos Paulo de Tarso, Doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura 
e pela mocidade, que voltou, um dia, ao deserto para recomeçar a experiência humana, como 
tecelão rústico e pobre.’ [Não pude mais. Tomei-lhe as mãos, como filho agradecido, e cobri-
as do pranto jubiloso que me inundava o coração.] ‘Muito grata, meu irmão. Creio que você 
não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados 
em teia de amizade secular.’ // Alguém bateu à porta. (La)‘É Rafael que vem buscá-lo. Vá, 
meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar 
seu próprio bem.’ 

26.  Novas perspectivas 

                Ponderando as sugestões carinhosas da senhora Laura, acompanhei Rafael, convicto 
de que iria, não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Dava-me todo à 
oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse 
trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente avesso às manifestações da prece, agora a 
utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço.  / Deixou-
nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Em poucos minutos, achava-me diante do 
respeitável Genésio (G), um velhinho simpático, cujo semblante revelava singular energia. 
(G)‘Tenho notificação de Laura, referente à sua vinda. Fique à vontade. Clarêncio falou-me a 
seu respeito.’ / ‘Meu maior desejo é que as observações se transformem em estágio de 
serviço. Compreendo hoje a necessidade  de regenerar meus próprios valores. Perdi muito 
tempo na vaidade inútil. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir...’ [Era sincero, 
enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de 
serviço.]  / O velhinho fitou-me, surpreendido e perguntou: --‘É mesmo você o ex-médico?’ / 
‘Sim’. / ‘Louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. 
 Quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. Quando o servidor está pronto, 
o serviço aparece.  Nos círculos carnais, costumamos felicitar alguém que atingiu 
prosperidade financeira; aqui é diferente: estima-se a compreensão, o esforço próprio, a 
humildade sincera. É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que 
visite, observe, examine.’ / E, ligando-se ao gabinete próximo, solicitou a presença de Tobias 
(T), antes que se dirigisse às Câmaras de Retificação. Logo, Genésio apresentou-me ao novo 
amigo e disse do proveito que eu teria, conhecendo as atividades das câmaras retificadoras. // 
Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me 
pareceram colmeias de serviço intenso. (T)‘Temos aqui as fábricas de NL. A preparação de 
sucos, tecidos e artefatos dá trabalho a mais de cem mil criaturas, que se regeneram e 
iluminam ao mesmo tempo.’ / Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. 
Servidores numerosos iam e vinham. Deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando 
com os pavimentos inferiores. (T)‘As Câmaras de Retificação estão localizadas nas 
vizinhanças do Umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a 
atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em NL.’ 

27.  O trabalho, enfim 

            Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Era uma 
série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. 
Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo... 
Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, facies monstruosas deixavam transparecer terrível 
miséria espiritual. Procurei os recursos da prece para não fraquejar...  / Tobias perguntou 
por servidores ausentes e uma velha servidora respondeu que a maioria acompanhara os 
Samaritanos [Organização de Espíritos Benfeitores, em NL], por ordem do Ministro Flácus. 



 /  Imperturbável, Tobias  examinou um paciente em crise, e a serva explicou que 
pensamentos sombrios, emitidos pelos parentes encarnados, eram a causa do agravo de 
perturbação. (T)‘Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela 
receba maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o Ribeiro em paz. O pobrezinho 
permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as próprias 
aflições. O homem encontra na vida real o que amontoou para si mesmo.’  /  Seguimos 
através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação, 
oriunda das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da 
morte física e sob o império de baixos pensamentos. (T)‘Não devemos observar aqui somente 
dor e desolação; esses doentes estão atendidos, já se retiraram do Umbral e se preparam 
para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si 
mesmos esses padecimentos.   A vida do homem está centralizada onde centralize o coração. 
Temos aqui os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma...  
Vejamos alguns dos infelizes semimortos’  /  Narcisa (N), a servidora, acompanhava-nos, 
solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei: 32 homens de semblante patibular permaneciam 
inertes em leitos baixos. (T)‘Esses sofredores padecem um sono mais pesado que os outros. 
Chamamo-lhes crentes negativos: admitiam somente o nada e a vitória do crime; dormirão 
longos anos, em pesadelos sinistros.’  [Eu não conseguia externar meu espanto.]  Tobias 
aplicou passes em dois, que passaram a emitir substância negra pela boca; eram fluidos 
venenosos que segregavam. Narcisa fazia o possível por atender à tarefa de limpeza. Foi então 
que me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora 
parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava 
olhares satisfeitos e agradecidos. Nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime 
do médico que recomeçava a educação de si mesmo, na enfermagem rudimentar! 

• 28.  Em serviço 
•                 Encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor, a fim de 
ouvir os Samaritanos em atividade no Umbral. Vim a saber que as turmas de operações se 
comunicavam com as retaguardas de tarefa, em horas convencionadas. Sentia-me cansado, 
mas o coração entoava hinos de alegria. Recebera a ventura do trabalho, afinal. E o espírito de 
serviço fornece tônicos de misterioso vigor. / O pequenino aparelho passou a transmitir o 
recado: --‘Samaritanos ao Ministério da Regeneração!... Muito trabalho nos abismos da 
sombra. Foi possível seqüestrar às trevas espirituais 29 irmãos: 22 em desequilíbrio mental e 
7 em inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte... Chegaremos alguns 
minutos depois da meia-noite... Pedimos providenciar...’ / ‘Por que esse transporte em massa? 
Não são todos Espíritos?’  (T)‘Você se esquece de que não chegou de outro modo. A natureza 
não dá saltos; na Terra ou no Umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos.’ / 
(N)‘Serão necessários muitos leitos!’ (T)‘Resolveremos facilmente a questão da 
hospitalidade; o mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência.’ / ‘Ofereço-me, com 
prazer, para colaborar.’ / ‘Mas, permanecerá nas Câmaras, durante a noite?’ / ‘Outros não 
fazem o mesmo? Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido.’ / ‘Pois 
bem! Outros compromissos impedem-me de ficar, mas mandarei também Venâncio e 
Salústio, dois irmãos de minha confiança.   ....   ’ [Não poderia explicar o que se passava 
comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível. Na oficina, onde a 
maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria 
suprema.]  / Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me: --‘Paz de Jesus, boa noite e serviço 
útil! Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho é 12 horas, mas 
estamos em circunstâncias especiais.’  //  Dentre os auxiliares presentes, impressionou-me a 
bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Não foi difícil alcançar o 
prazer da sua conversa carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro 



sublime de bondade e sabedoria. (N)‘Permaneço nas Câmaras, em serviço, há 6 anos, e ainda 
me faltam 4  para obter endosso a um pedido por Espíritos amados...  Vivia perturbada e 
aflita... Aconselharam-me recorrer à Ministra Veneranda, que me prometeu o endosso, mas 
exigiu 10 anos de trabalho aqui, para corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Quis 
recusar, considerando demasiada a exigência, mas depois reconheci que ela tinha razão. E 
ganhei muito: sinto-me mais equilibrada e mais humana...’ 

29.  A visão de Francisco 

            Enquanto Narcisa consolava um doente aflito, fui chamado ao aparelho de 
comunicações urbanas. Era a senhora Laura, que me disse:  --‘Muito bem, meu filho! 
Apaixone-se pelo trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim, atenderemos à 
nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence.’ / Regressando 
ao contato direto com os enfermos, procurei ajudar Narcisa, que lutava por acalmar um rapaz 
que revelava singulares distúrbios. O enfermo chamava-se Francisco, e queixava-se, 
espantadiço, de olhos perdidos no espaço:  --‘Irmã, repare...  ele não me deixa, voltou para 
atormentar-me!’  /  Narcisa aliviou-o com um passe e tratou-o com carinho. A exemplificação 
edificou-me: o bem, como o mal, em toda parte estabelece misterioso contágio.  / A 
servidora explicou que o doente era  assediado pela visão do próprio cadáver: Morto num 
desastre, queria levantar o corpo hirto e, nesse esforço, gastou muito tempo. Não valeram 
socorros, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. / ‘Como 
pode a imagem do cadáver persegui-lo?’  / ‘É o pesadelo de muitos, depois da morte. 
Apegam-se demasiado ao corpo e não o abandonam: sobrevêm perturbações e sofrem muito 
até à eliminação do seu fantasma...  Ah! como é profundo o sono espiritual da maioria de 
nossos irmãos na carne!’ 

30.  Herança e eutanásia 

            Salústio diz que Paulina (P) deseja ver o pai, doente em crise aguda no pavilhão 5.  
(N)‘Você verá que filha dedicada!’  / Não decorreu um minuto e Paulina estava diante de nós, 
esbelta e linda. (P)‘E papai, minha amiga?’  (N)‘Um pouco melhor, mas ainda acusa 
desequilíbrio.’ / Acompanhamo-la e logo tinha diante de mim um velho de fisionomia 
desagradável. Procurei, contudo, observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. 
Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me o raciocínio. Quando 
examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre lugar 
para o amor fraterno no coração. (P)‘Perdoe Edelberto, papai! Veja, nele, não o filho 
leviano que o levou à morte, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Deste leito o senhor 
envolve a todos em fluidos de amargura e incompreensão. O pensamento alcança o alvo, por 
mais distante que esteja. Em nossa casa, vejo um quadro terrível, cujas sombras poderiam 
diminuir, se a sua mente não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, o 
senhor em estado grave; na Terra, mamãe louca e os filhos odiando-se: de que vale tudo isso, 
se não há um átomo de felicidade para ninguém?’ / Rancoroso, o infeliz atalhou: --‘Mas eu 
leguei enorme patrimônio à família...’ / ‘Nem sempre sabemos interpretar o que seja 
benefício, no capítulo da riqueza transitória. Querendo viver acima dos outros, não nos 
lembramos senão das expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em 
ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de 
compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, 
esquecemos a lapidação do nosso espírito.’  / ‘ Maldito Edelberto! Filho criminoso e ingrato! 
Matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar meu testamento... Malvado!...’ / 
‘Cale-se, papai! Tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça!...’ / Narcisa endereçou a 



Paulina significativo olhar, encerrando a discussão, e chamou Salústio para socorrer o doente. 
Voltando à intimidade, comentou:  --‘Os casos de herança, em regra, são complicados: 
acarretam enorme peso a legadores e legatários... Deus criou seres e céus, mas nós 
costumamos transformar-nos em Espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais.’ 

31.  Vampiro 

            Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado. Quando fomos atender a dois 
enfermos, no Pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, 
mas Narcisa deteve-me: --‘Não prossiga; localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O 
quadro seria doloroso para seus olhos; guarde essa emoção para mais tarde.’ // Justino, 
trabalhador humilde do corpo de sentinelas das Câmaras, participa que uma infeliz mulher 
pede socorro, no grande portão do fundo do parque. Narcisa pergunta: --‘Por que não a 
atendeu?’ / ‘Porque a pobre está rodeada de pontos negros.’  / ‘Então o caso é grave!’  //  
Segui a enfermeira  através do campo enluarado. Deparou-se-nos, então, a miserável figura da 
mulher que implorava socorro do outro lado: --‘Filhos de Deus, dai-me abrigo à alma 
cansada!’  / Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas 
em chaga viva; mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, dado o assombro que estampou 
na fisionomia... Falou-me em tom confidencial: --‘Não está vendo os pontos negros? É 
porque sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada.’ // Recorremos ao 
Vigilante-Chefe, Irmão Paulo (P), que, examinando a recém-chegada, disse: --‘Esta mulher 
não pode receber nosso socorro. É um dos mais fortes vampiros que já vi: os pontos escuros 
representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. A situação dela é pior que a dos suicidas 
e homicidas, que, por vezes, apresentam atenuantes de vulto.’ (N)‘Irmão Paulo, também eu já 
errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei 
cuidados especiais.’ / ‘Reconheço, minha amiga, que todos somos Espíritos endividados; mas 
essa criatura nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos 
calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de 
vigilância? Busquemos a prova: Que deseja a irmã?’ / ‘Socorro!’ / ‘Mas é preciso aceitarmos 
o sofrimento retificador. Por que tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis?’  / ‘Quem 
me atribui essa infâmia? Fui caridosa e crente, pura e boa...’ / ‘Não é isso que se observa na 
fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo 
o benefício do remorso’. / ‘Demônio! Feiticeiro! Sequaz de Satã!... Não voltarei aqui! Estou 
esperando o céu que me prometeram...’ / ‘Faça, então, o favor de retirar-se!’ / Endereçando-
nos olhar dardejante e perdendo o aspecto de enferma, retirou-se ela a passo firme... / 
(P)‘Observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente; é 
profundamente má e afirma-se boa e pura... É indispensável tomar cuidado com as boas ou 
más aparências!’ 

32.  Notícias de Veneranda 

            Agora, que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. De 
maneira indireta, provocava explicações de Narcisa. (N)‘No grande parque não há somente 
caminhos para o Umbral ou cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A 
Ministra Veneranda lá criou planos para os processos educativos: trata-se  dos ‘salões 
verdes’. Daí surgiu a campanha do Salão natural: no centro funciona enorme aparelho de 
cinema, capaz de 5 projeções simultâneas. Cada ‘salão’  tem bancos e poltronas esculturados 
na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Disse a organizadora que seria justo 
lembrar as preleções do Mestre, em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao 
Tiberíades, e dessa recordação surgiu a idéia do ‘mobiliário natural’. A Ministra é a 



entidade com maior número de horas de serviço na colônia, e, com exceção do Governador, 
a única em NL que viu Jesus nas Esferas Resplandecentes, mas não comenta o fato. As 
Fraternidades da Luz, que regem os destinos cristãos da América, conferiram-lhe a medalha  
do Mérito de Serviço, por ser a 1ª a completar um milhão de horas de trabalho; ela chorou 
em silêncio e entregou o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia.’ / 
‘Extraordinária mulher!’ / ‘Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e 
permanece em NL por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime 
trabalha, há mais de mil anos, por bem-amados que demoram na Terra, e espera com 
paciência.’ 

33.  Curiosas observações 

            Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das 
Câmaras. Os Samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a 
volta, para tomar providências. Com emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas 
e acolhedoras! Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram, desde o 
primeiro encontro com Clarêncio. Onde estaria a paisagem de sonho? Na Terra, ou na 
colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que ali não me davam 
qualquer notícia? Muito amara a companheira de lutas, mas reconhecia que nada criara de 
útil no espírito de meus familiares. Tarde verificava esse descuido.    ....   Instantes depois, 
divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois 
homens de substância indefinível, semi-luminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos 
estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a 
idéia de que identificava dois autênticos fantasmas. Cabelos eriçados, voltei ao interior e 
expus a Narcisa a ocorrência. Sorrindo, ela explicou: --‘Trata-se de poderosos Espíritos, que 
vivem na carne em missão redentora. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens 
são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de humildes na Terra.’ // Mais 
tarde, no campo, divisamos a caravana  que chegava.  Ouvi o ladrar de cães. (N)‘São 
auxiliares preciosos nas regiões obscuras do Umbral, onde não estacionam somente homens 
desencarnados, mas também verdadeiros monstros.’  / Vi 6 grandes carros, formato 
diligência, tirados por animais que me pareceram iguais aos muares terrestres. Narcisa disse 
que eles suportavam grandes cargas e forneciam calor, onde fosse necessário. Indicou, no 
espaço, algumas aves e explicou que eram íbis viajores, excelentes auxiliares dos 
Samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas, entrando em luta franca com as 
trevas astralinas. / A caravana aproximava-se. 

34.  Com os recém-chegados do Umbral 

            Estacaram as matilhas de cães, ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso 
firme. Todos trabalhávamos, junto aos Samaritanos, no afã de socorrer doentes que eram 
levados ao interior. Notei que uma velhota procurava descer do último carro, com dificuldade; 
ajudei-a e ela falou: --‘Cruzes! Credo! Graças à Providência Divina, afastei-me do 
purgatório... Que inferno! Mas os Anjos do Senhor sempre chegaram.’  / Obedecendo à 
malícia  que me era peculiar, interroguei: --‘Vem de tão longe assim?’ / Revelando-se mulher 
de muitas rezas, porém cruel  ex-dona de escravos, contou sua história, que terminava sendo 
ela arrebatada, ao sair do mundo, por seres monstruosos, em verdadeiro torvelinho: --‘Meus 
escravos por vezes mereciam severas disciplinas. Não raro algum negro morria no tronco, 
para escarmento geral; outras vezes, era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos 
filhos, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, 
mas confessava-me todos os meses e, depois da comunhão, estava livre dessas faltas 



veniais...’ / ‘Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Perante o Pai Eterno, os 
filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores.’ / ‘Isso é que não! Escravo é escravo. Se 
assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, 
quanto mais em nossas fazendas? Quem havia de plantar a terra, senão eles?’ / ‘E quando 
veio?’ / ‘Em maio de 1888.’ //  Narcisa aproximou-se e disse bondosa: --‘André, meu amigo,  
você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Os dementes 
falam de maneira incessante, e quem os ouve pode não estar menos louco.’ /  A pobre criatura 
ia repetir a história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder, atalhou: --‘Não comente o 
mal. Já sei tudo que lhe ocorreu. Descanse, pensando que vou atendê-la.’ 

35.  Encontro singular 

            A voz de alguém se fez ouvir carinhosamente, ao meu lado: --‘André! você aqui? 
Muito bem! Que agradável surpresa!...’ / Voltei-me e reconheci, no Samaritano, o velho 
Silveira, pessoa a quem meu pai, negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. 
Quis cumprimentá-lo, mas a lembrança paralisou-me: não podia fingir, naquele ambiente 
novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Quis desculpar-me, mas não 
encontrava frases justas, porque, na ocasião, também encorajara meu pai. Muito jovem ainda, 
a vaidade apossara-se de mim. Não conseguia enxergar as necessidades alheias.  Silveira 
notou meu constrangimento, abraçou-me e afastou-se.  //  Expus o caso a Narcisa, que disse: -
-‘Não estranhe o fato. Já tive a felicidade  de encontrar aqui pessoas que ofendi no mundo. 
Isso é uma bênção do Senhor: a oportunidade de restabelecer a simpatia, os elos quebrados 
da corrente espiritual. Desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade 
reconhecer os próprios erros. Não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e 
sentimentos ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Empreender 
ações dignas representa honra legítima para a alma. Vá buscar o tesouro da reconciliação.’  
/ Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e roguei perdoasse a meu pai e a mim: --
‘Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau 
caminho.’  / ‘Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso, poderia você acreditar que 
vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemo-lhe, meus 
filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Não perca tempo com isso. Breve, quero ter 
a satisfação de visitar seu pai, com você.’ /  Abracei-o, então, em silêncio, experimentando 
alegria nova em minhalma. 

36.  O sonho 

            Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos 
necessitados. Pela manhã, Tobias regressou às Câmaras e estimulou-me com palavras 
animadoras: --‘Muito bem, André! vou recomendá-lo ao Ministro Genésio; você receberá 
bônus em dobro.’  / Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. / Sentia grande necessidade de 
sono. Narcisa preparou-me um leito com desvelos de irmã. A proveitosa fadiga dos que 
cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável; sensações de leveza 
invadiram-me a alma e tive a impressão de ser arrebatado em pequeno barco. Encontrei 
minha mãe e fui conduzido por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas da 
propriedade de reter a luz. O sonho não era qual na Terra: sabia que deixara o veículo 
inferior no apartamento das Câmaras, em NL, e tinha consciência exata de  tempo e espaço.  
/  Minha mãe dirigiu-me sagrados incentivos: --‘Muito roguei a Jesus me permitisse ter-te a 
meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. O trabalho é tônico divino para o coração. É 
indispensável converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. O olhar 
de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança 



ao aflito, constituem bênçãos de trabalho, que o Senhor registra a nosso favor. Há maior 
alegria em dar que em receber. Dá sempre! Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em 
tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior 
é um ensinamento e um apelo, para que cheguemos  à prática do bem interior. Sempre que 
possas, olvida o entretenimento e busca o serviço útil. O Altíssimo concede sabedoria ao que 
gasta tempo em aprender e dá mais vida e alegria aos que sabem renunciar!...’ /  Minha mãe 
calou-se, enquanto eu  enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, 
acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após a lição, perdi a consciência 
de mim mesmo, para despertar mais tarde nas Câmaras de  Retificação, experimentando 
vigorosas sensações de alegria... 

37.  A preleção da Ministra 

            Grande era o meu interesse por conferência que a Ministra Veneranda iria proferir. 
Tobias autorizou-me a comparecer e deu-me esclarecimentos quanto ao bônus-hora. (T)‘A 
contagem do tempo de serviço compete aos administradores, mas, quanto ao valor essencial 
do aproveitamento justo, só mesmo as Forças Divinas podem determinar com exatidão. Cada 
filho acerta contas com o Pai, conforme o emprego da oportunidade, ou segundo suas 
obras.’   // Na hora da preleção, dirigi-me com Narcisa e Salústio ao grande salão, em plena 
natureza; grandes bancos de relva nos acolheram.  (N)‘Aqueles irmãos, que se conservam em 
lugar de realce, são os mais adiantados na matéria e podem interpelar a Ministra; o 
Governador determinou essa medida, nas aulas e palestras, a fim de que os trabalhos não se 
convertessem em desregramento da opinião pessoal e perda de tempo. Quaisquer dúvidas ou 
pontos de vista úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o 
momento adequado.’ // Veneranda  penetrou no recinto, espalhando, com a simples presença, 
alegria em todos os semblantes. E começou por dizer: “Estou aqui para  conversar com 
vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontram-se entre nós 
algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera, cheia de formas 
análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? 
Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Todavia, 
encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. O pensamento é a base 
das relações dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas, algo 
insubmissas ainda às leis universais.   ....    Com freqüência agimos exclusivamente no 
terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. 
O próprio Senhor da Vida não estacionou no Verbo e continuou o trabalho criativo na 
Ação.    ....    Uma idéia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza; um 
princípio elevado obedecerá às mesmas leis. O pensamento é força viva, em toda parte. Nele, 
transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos, a 
caminho do inferno. Submetamo-nos às grandiosas leis do pensamento, desde hoje.” 

38.  O caso Tobias 

            No terceiro dia de trabalho, Tobias levou-me a sua casa e apresentou-me a duas 
senhoras: sua esposa Hilda e sua irmã Luciana. Reunidos em formosa biblioteca, 
examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. (T)‘O amigo é 
ainda novato em nosso Ministério e talvez desconheça o meu caso particular. Imagine que fui 
casado duas vezes: Hilda e Luciana compartilharam minhas experiências na Terra...’ / Hilda 
tomou a palavra: --‘Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar 
do passado, quando nos encontramos com alguém recém-chegado da Terra.’ (T)‘Pois não 
será motivo de júbilo vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando alguma expressão de 



felicidade real?’  (AL)‘De fato, o problema interessa a todos. Há, no planeta, milhões de 
pessoas na condição de segundas núpcias. Como resolver a questão afetiva? A morte do 
corpo transforma sem destruir; os laços da alma prosseguem, através do infinito.  Como 
proceder? Condenar os que se casam mais de uma vez?’  (T)‘Como  aspirar à  companhia  de 
seres angélicos, se não formos nem mesmo fraternos uns com os outros? Casos dessa 
natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o 
verdadeiro casamento é de almas.’  /  Luciana intervém: --‘Mas toda felicidade e 
compreensão devemos ao espírito de amor e renúncia de Hilda...’ / A senhora Tobias relata, 
então, sua história: os dias de Umbral, o 2º casamento de Tobias, sua revolta e perseguição a 
Luciana; finalmente, a visita de sua avó, que consegue recuperá-la para o bem, estudos e 
serviços em NL. /  Luciana diz que, graças a Jesus e a Hilda, compreendeu que há casamento 
de amor, de fraternidade, de provação e de dever.  (AL)‘Mas, como se processa o casamento 
aqui?’ (T)‘Pela combinação vibratória, pela afinidade máxima ou completa.’  /  Incapaz de 
sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom-tom e interroguei: --‘E a posição de nossa irmã 
Luciana neste caso?’ / Ela mesma explicou:  --‘Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar 
certa de que meu casamento seria uma união fraternal. Foi o que custei a compreender... 
Aliás, é lógico que, se os consortes padecem desentendimento, tristeza, estão unidos 
fisicamente mas não integrados no matrimônio espiritual.’ / Hilda percebeu-me os 
pensamentos e completou: --‘Fique tranqüilo. Luciana está em pleno noivado espiritual, com 
seu nobre companheiro de muitas encarnações...’ 

39.  Ouvindo a senhora Laura 

            O caso Tobias impressionara-me profundamente. Ainda me sentia senhor do lar 
terrestre e avaliava quão difícil para mim seria semelhante situação. Estava ansioso por 
explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Por isso, na primeira 
oportunidade, fui procurá-la. (La)‘Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo 
recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. 
Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para 
escandalizar; é necessário sobrepormos a tudo os princípios de natureza  espiritual; 
precisamos compreender o princípio de seqüência  que rege os quadros evolutivos da vida. O 
sexo participa do patrimônio de faculdades divinas, que demoramos a compreender.’ / ‘Mas, 
temos no caso uma regra geral? Aqui se restabelecem os núcleos domésticos, com todas as 
afeições?’ / ‘Não seja tão radicalista; é indispensável seguir devagar. Pode-se ter afeição e 
não ter compreensão. São incontáveis as criaturas que padecem anos, sem qualquer alívio 
espiritual, porque se esquivam à fraternidade legitima. Daí se infere a oportunidade da 
recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. 
Quem sabe valer-se do tempo, finda a experiência terrena, pode efetuar sublimes construções 
espirituais. O problema do perdão, com Jesus, não se resolve em conversas. Perdoar 
verbalmente é questão de palavras; aquele que perdoa  realmente  precisa remover pesados 
fardos de outras eras, dentro de si mesmo.’ / ‘A experiência do casamento é muito sagrada a 
meus olhos...’ / ‘Para quem compreende a necessidade de iluminação com o Cristo, é 
imprescindível destacar não só o casamento mas toda experiência sexual, por afetar 
profundamente a vida da alma.’  [Corei, lembrando meu passado de homem comum. E 
recordando o “Não cobiçarás a mulher do teu próximo”, num instante senti-me incapaz de 
prosseguir estranhando o caso Tobias. A interlocutora percebeu minha perturbação íntima, 
pois continuou:] ‘Toda experiência sexual, para quem já recebeu alguma luz do espírito, é 
acontecimento de enorme importância. É por isso que o entendimento fraterno precede a 
qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Toda caridade, para ser divina, precisa 
apoiar-se na fraternidade.’ // Visitei, então, Eloísa, constatando as melhoras da sobrinha de 



Lísias, não mais preocupado com situações como a de Tobias, Hilda e Luciana e, sim, com a 
imponente questão da fraternidade humana. 

40.  Quem semeia colherá 

            Não sabia explicar a atração pela visita ao departamento feminino das Câmaras.  / 
Narcisa, ao satisfazer o meu desejo, disse: --‘Quando o Pai nos convoca a determinado 
lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação, na vida, tem finalidade definida... 
Não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais.’ // Filas de leitos 
muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres, que mais se assemelhavam a frangalhos 
humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes; acolá, angustiosas exclamações. Minha amiga e eu 
comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, quando fixei alguém 
que me despertou mais viva atenção.  Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência 
original? Localizei-a no passado: era Elisa, que conhecera nos tempos de rapaz. Mamãe a 
admitira para serviços domésticos e eu, estouvadamente, levara muito longe a nossa 
camaradagem... Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa, mais tarde, a nossa casa, sem 
coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. O tempo passou, reduzindo o fato a 
acontecimento fortuito da existência. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, 
estava também vivo. Contei o fato a Narcisa que, maternalmente, me aconselhou: --‘Conheço 
seu martírio moral, de experiência própria. Não tema. Conforte-a. Encontramos no caminho 
os frutos do bem ou do mal que semeamos. Não é frase doutrinária, é realidade universal. 
Bem-aventurados os devedores em condições de pagar.’ / Aproximei-me de Elisa e a 
confortei. Entabolamos conversa e ela, sem reconhecer-me, contou seu drama pessoal. Depois 
de uma infeliz experiência amorosa com um jovem de boa família, entregara-se a toda sorte 
de aventuras, esquecida de que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por 
mais faltosos que tenham sido. Finalmente sofrera os desdobramentos de sífilis, cegueira e 
abandono de todos... / Comovidíssimo, perguntei se ela odiava aquele que dera origem à sua 
infelicidade. / ‘Já nutri por ele ódio mortal, mas a irmã Nemésia modificou-me. Hoje sei que 
para odiá-lo tenho que odiar a mim mesma. A culpa deve ser repartida. Não devo, pois, 
recriminar ninguém.’ / Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual 
rolou, sem que o pudesse evitar, uma lágrima de arrependimento e remorso. E falei com 
emoção forte: --‘Conte comigo. Não tenho família em NL. Você será aqui minha irmã do 
coração.’ / ‘Como lhe sou grata! Há quantos anos ninguém me fala assim!... Que Jesus o 
abençoe!’ / Narcisa tomou-me as mãos, maternalmente, e repetiu: --‘Que Jesus o abençoe.’ 

41.  Convocados à luta 

            Em setembro de 1939, “Nosso Lar” sofreu o choque por que passavam diversas 
colônias espirituais: era a guerra européia, tão destruidora nos círculos da carne, quão 
perturbadora no plano do espírito. As Grandes  Fraternidades do Oriente suportavam as 
vibrações antagônicas da nação japonesa, enfrentando dificuldades de vulto. Reconheci que 
os Espíritos superiores consideram as nações agressoras não como inimigas, mas como 
desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir.  /  Disse-me Salústio: --
‘Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Quando um país toma a 
iniciativa da guerra, encabeça a revolta na Casa do Pai, e pagará um preço terrível. 
Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se 
sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e 
horror.’ /  Encontrava-me junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir.  
(N)‘É a convocação superior, aos serviços de socorro à Terra.’ (T)‘ Temos o sinal de que a 
guerra prosseguirá. Quando soa o clarim de alerta, utilizado por Espíritos vigilantes, de 



elevada expressão hierárquica, precisamos calar os ruídos de baixo, para que o apelo se 
grave em nossos corações.’  /  Tobias convidou-me a sair, para observar o movimento 
popular. Grupos se dirigiam ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. Ouviu-se a 
voz do Governador, através de alto-falantes: “Irmãos de ‘Nosso Lar’, não vos entregueis a 
distúrbios do pensamento e da palavra.  A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. 
Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-Lhe a Vontade Divina no trabalho 
silencioso, em nossos postos.” 

42. A palavra do Governador 

            O Governador prometeu a realização do culto evangélico no Ministério da 
Regeneração. Narcisa esclareceu: --‘Precisamos organizar exercícios contra o medo. Talvez 
estranhe a elevada percentagem de existências estranguladas pelas vibrações destrutivas do 
terror.  A Governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito 
acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito.’ / Tive a impressão 
de que toda a vida social do nosso Ministério convergiu para o grande salão natural, desde o 
raiar do domingo. Pela primeira  vez, vi cooperadores dos Ministérios da Elevação e da União 
Divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades.  Nunca esquecerei o vulto nobre 
e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao 
mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço. Envergando uma túnica muito alva, 
olhos maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo 
juvenil.  / Disse Salústio: --‘O Governador sempre estimou as atitudes patriarcais, 
considerando que se deve administrar com amor paterno.’  //  Sentando-se ele na tribuna 
suprema, levantaram-se vozes infantis, entoando o hino  “A Ti, Senhor, Nossas Vidas”. O 
velhinho enérgico e amorável abriu o Evangelho e leu: “E ouvireis falar de guerras e de 
rumores de guerras; olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, 
mas ainda não é o fim” [Mateus,  c. 24 / v. 6].  / E o chefe da cidade orou comovidamente, 
invocando as bênçãos do Cristo.  Dirigindo-se a todos e, particularmente, aos servidores da 
Regeneração, exclamou: “Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de 
serviço.    ....    NL precisa de trinta mil servidores adestrados no serviço defensivo, que não 
meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais. Seria caridade permitir a 
invasão de Espíritos desordeiros? Não podemos hesitar no que se refere à defesa do bem. 
Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa 
morada aos malfeitores. Quem não sabe preservar, não é digno de usufruir. Preparemos, 
pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando, na Terra, no Umbral e 
nas Trevas, em missões de amor fraternal; mas precisamos organizar, neste Ministério, antes 
de tudo, uma legião especial de defesa, que nos garanta as realizações espirituais, em nossas 
fronteiras vibratórias.”  / E continuou a discorrer por longo tempo, tecendo considerações 
que eu jamais conseguiria reproduzir... 

43.  Em conversação 

            Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, 
correspondendo ao apelo. Procurei Tobias sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas 
o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: --‘Você está começando uma tarefa. 
Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Contente-se com a matrícula na 
escola contra o medo.’  /  Lísias me apresenta ao Ministro Benevenuto, que comenta viagem 
à Polônia, em tom grave:  --‘Muito doloroso o quadro que vimos; habituados ao serviço da 
paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos 
campos da Polônia. O campo de batalha, invisível aos olhos terrestres, é verdadeiro inferno 



de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a 
condição de alma decaída, com características essencialmente diabólicas. O que mais me 
contristou foi ver militares agressores, sem as vestes carnais, dominados por forças 
tenebrosas; fugiam dos Espíritos missionários, chamando-lhes ‘fantasmas da cruz’.’ / 
Alguém perguntou: --‘E não eram recolhidos para esclarecimento justo?’ / ‘Será sempre 
possível atender aos loucos pacíficos, no lar; mas que remédio se reservará aos furiosos, 
senão o hospício? Não havia outro recurso, senão deixá-los nos precipícios das trevas.’ /  
‘Incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante 
calamidade...’  /  ‘Falta de preparação religiosa, meus amigos! Não basta ao homem a 
inteligência apurada, é-lhe  necessário iluminar raciocínios para a vida eterna.’  / ‘E o 
Espiritismo?’ / ‘ É a nossa grande esperança. O Espiritismo é o Consolador da Humanidade 
encarnada; mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a 
qual a maioria dos homens ainda não possui “olhos de ver”. Esmagadora percentagem dos 
aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina, a copiar antigos vícios religiosos. Querem 
receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, 
mas não caminham ao encontro dela...  Enfim, procuram-se por lá os Espíritos 
materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura 
de homens espiritualizados para o trabalho sério...’ / O trocadilho arrancou expressões de 
bom humor geral. E o Ministro concluiu: --‘Ataquemos a execução de nossos deveres com 
esperança e otimismo; se bem fizermos a nossa parte, o Senhor fará o resto.’ 

44.  As trevas 

            Dia verdadeiramente maravilhoso! Lísias, dedilhando com maestria as cordas da 
cítara, fez-nos lembrar velhas canções  e melodias da Terra. / Quando me vi a sós com o 
bondoso enfermeiro, transmiti-lhe minhas sublimes impressões. (L)‘Não tenha dúvida, 
quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em 
nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem 
se oferece diariamente à tristeza  nela se movimentará; quem enaltece a enfermidade, 
sofrer-lhe-á o dano. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, 
sairemos com fraternidade, esperança, amor e alegria.’ / ‘Lísias, o Governador se referiu aos 
círculos da Terra, do Umbral e das Trevas. Entretanto, não tenho qualquer notícia desse 
último plano.’ / ‘Chamamos Trevas às regiões mais inferiores que conhecemos. Temos almas 
que demoram séculos recapitulando experiências. Outras, pela preocupação egoística que as 
absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo 
indeterminado. Compreendeu? Em qualquer lugar, o Espírito pode precipitar-se nas furnas 
do mal. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, 
que desprezaram a inspiração divina. Quanto à localização dessa zona de Trevas, você 
situou, como região de existência, os círculos da superfície do globo para cima, esquecido do 
nível para baixo. A vida palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Há princípios 
de gravitação  para o Espírito, como se dá com os corpos materiais. A Terra não é somente o 
campo que podemos ferir ou menosprezar. É organização viva, possuidora de certas leis que 
nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras.  A alma esmagada de culpas não 
poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Qual acontece a nós outros, que trazemos 
em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e 
baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Quem 
estime viver exclusivamente nas sombras embotará o sentido divino da direção. Não será 
demais, portanto, que se precipite nas Trevas, porque o abismo atrai o abismo e cada um de 
nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os passos.’ 



45.  No campo da música 

            À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao Campo da Música. (L)‘É 
preciso distrair-se um pouco, André! Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de 
hoje ao repouso. Vamos!’ / Acompanhei-o. Em sua casa,  tive a satisfação de rever a senhora 
Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Eloísa, na próxima semana. A 
casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas 
disposições no jardim. (L)‘Finalmente, você vai conhecer minha noiva!’ / ‘É curioso 
encontrarmos noivados, também por aqui...’ / ‘Como não? Vive o amor sublime no corpo 
mortal, ou na alma eterna? O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus 
de ilusão: somos o que somos. Lembro também que, na Terra, as mulheres, em geral, sofrem-
nos a tirania. Elas têm tido, até agora, a seu favor, disciplinas mais rigorosas. Aqui, 
verificamos reajustamento de valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. 
Parece paradoxo, mas é a expressão da verdade.  Lascínia e eu fundaremos, em breve, nossa 
casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra dentro de uns 30 anos.’  //  Atingimos a 
faixa de entrada e Lísias pagou o ingresso.  Notei grande grupo de passeantes, em torno de 
gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira.  
(L)‘Nas extremidades do Campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal 
de cada grupo; no centro, temos a música universal e divina, a arte santificada, por 
excelência.’ / Observei que a nata de NL apresentava-se em magnífica forma. Porém, não era 
luxo o que proporcionava brilho e, sim, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura 
e a vida sem artifícios. Todos os comentários  tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem 
qualquer atrito de opinião. Ali, o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual; 
impressionava a nota de alegria reinante em todas as conversações. Aquela sociedade otimista 
encantava-me.  (L)‘Nossos orientadores, em harmonia, absorvem raios de inspiração nos 
planos mais altos...’ // O enfermeiro do Auxílio, todavia, não pôde concluir. Fôramos 
defrontados por gracioso grupo: Lascínia e as irmãs. Era preciso atender aos imperativos da 
confraternização. 

46.  Sacrifício de mulher 

            Um ano se passou em trabalhos construtivos. Até ali, não voltara ao lar terrestre, 
apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Reconhecia que, se houvesse proveito, 
de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria aguardar a 
palavra de ordem. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. 
Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a a melhores tentames.  De longe em longe, 
era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse 
em círculos mais altos. Veio ela às Câmaras, em setembro de 1940, comunicar-me o propósito 
de voltar à Terra: --‘Os Espíritos que amam, verdadeiramente, não se limitam a estender as 
mãos de longe. Estarei novamente no mundo, em breves dias. Localizei Laerte na Terra, 
preparando-lhe a reencarnação. Quis fugir das mulheres que o subjugam e aproveitamos para 
jungi-lo à nova situação carnal.’  / ‘Mas isso é possível? E a liberdade individual?’  / ‘Há 
reencarnações que funcionam como drásticos: amigos ajudam a sorver o remédio amargo. O 
devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre arbítrio, nós criamos a 
fatalidade. As irmãs que o perseguem ainda tentavam subtrair-lhe a oportunidade da nova 
encarnação.’  /  ‘Deus meu! Será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto?’  / 
‘Essas interrogações, meu filho, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes 
de contrairmos qualquer débito, e antes de transformarmos irmãos em adversários para o 
caminho. Não tomes empréstimos à maldade...’ / ‘E essas mulheres? Que será feito dessas 
infelizes?’ / ‘Serão minhas filhas, daqui a alguns anos.  É preciso não esqueceres que irei ao 



mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda intensificando as forças contrárias. É 
indispensável amar, André! Os que descrêem perdem o rumo verdadeiro. E mais tarde... 
quem sabe? talvez regresse a NL, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande 
festividade de alegria, amor e união...’ // Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me 
e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era a 
mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que 
retomassem o caminho dos filhos de Deus. 

47.  A volta de Laura 

            Também a senhora Laura preparava o regresso ao círculo terreno. Diversos amigos 
prestaram-lhe uma homenagem, por motivo de sua volta às experiências humanas, na noite 
em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na 
colônia. Pareceu-me ela mais circunspecta, mais grave... (La)‘Creio não me demorar mais 
que dois dias. Terminaram as aplicações do Serviço de Preparação, do Esclarecimento...’  / 
O Ministro Genésio comentou: --‘Espero que se encontre animada para a luta. É uma glória 
seguir para o mundo nas suas condições. Milhares de horas de serviço a seu favor, perante a 
comunidade de mais de um milhão de companheiros.’ (La)‘Mas devemos compreender que a 
reencarnação é tentativa de magna importância.’  (G)‘Ora essa! Precisamos confiar na 
Proteção Divina e em nós mesmos. O manancial da Providência é inesgotável. Não pense em 
possibilidades de fracasso; mentalize, sim, as probabilidades de êxito.’  / ‘Tenho receio 
daquele olvido temporário em que nos precipitamos.’  / ‘O grande perigo, ainda e sempre, é 
a demora nas tentações complexas do egoísmo.’ / ‘É verdade: nossa zona mental é campo 
de batalha incessante; é preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos.’ / ‘Dentro 
de nosso mundo individual, cada idéia é como se fora uma entidade à parte... Nutrindo os 
elementos do bem, progredirão eles para nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de 
defesa.’  / O funcionário das Contas observou: --‘O Gabinete da Governadoria recomendou 
aos técnicos da Reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos a 
constituir o novo organismo de nossa irmã.’  (La)‘Ah! É verdade: pedi essa providência para 
que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade.’   (G)‘Não se 
preocupe, minha amiga, terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no 
seu bem-estar.’ / ‘Graças a Deus! faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvi-lo...’ / E Lísias, junto às 
irmãs, às quais se unia agora a generosa Teresa, completou: --‘Minha mãe precisa esquecer as 
preocupações; afinal de contas não ficaremos aqui a dormir...’ // Ao despedir-me, a senhora 
Laura disse-me em tom maternal: --‘Amanhã à noite, André, espero por você. Faremos 
pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. 
Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui, com o auxílio fraterno 
de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte.’  /  Agradeci, 
comovido. 

48.  Culto familiar 

            Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião, em casa 
de Lísias. Aos meus olhos, porém, era inédita e interessante. Na espaçosa sala reuniam-se 
pouco mais de 30 pessoas. À distância de 4m, havia um grande globo cristalino. Nicolas (N), 
amigo da família, comentou: --‘Ricardo está na fase da infância e não lhe será difícil 
desprender-se  dos elos físicos por alguns instantes.’ / ‘Virá até aqui?’  (N)‘Como não? Nem 
todos os encarnados se agrilhoam ao solo da Terra; Espíritos há que vivem por lá entre dois 
mundos.’ /  ‘Por que o globo cristalino?’ / ‘ Nossa emotividade emite forças suscetíveis de 
perturbar. Aquela câmara cristalina é constituída de material isolante.’  // O Ministro 



Clarêncio pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos.  Lísias e 
as irmãs cantaram maravilhosa canção, a cujas derradeiras notas o globo se cobriu, 
interiormente, de substância leitoso-acinzentada e, logo em seguida, apresentou a simpática 
figura de um homem na idade madura, que falou, comovidamente: --‘Oh! meus filhos, como 
é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do  Evangelho com as 
supremas alegrias desta noite!...’ / Percebi que o recém-chegado não falava com 
espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Judite abraçou-se ao globo 
cristalino e exclamou: --‘Pai querido, diga o que precisa de nós, em que podemos ser úteis ao 
seu abnegado coração!’  / ‘Sua mãe virá ter comigo, em breve, filhinha! Mais tarde, virão 
vocês! Que mais eu poderia desejar, para ser feliz, senão rogar ao Mestre que nos abençoe 
para sempre? Ah! alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minhalma! Roguem ao Senhor 
que eu nunca disponha de facilidades na Terra, a fim de que a luz da gratidão e do 
entendimento permaneça viva em meu Espírito!...’  / Depois, Ricardo despediu-se e a 
câmara voltou ao normal.  / Ao término da sessão, Clarêncio me falou: --‘André, amanhã 
acompanharei  nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco e visitar sua 
família; você tem regular quantidade de horas de trabalho a seu favor, e Genésio poderá 
conceder-lhe uma semana de ausência.’  / Possuído de júbilo, agradeci, chorando e rindo ao 
mesmo tempo. 

49.  Regressando à casa 

            Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha 
cidade, com a sensação indescritível do viajante que retorna ao berço natal depois de longa 
ausência. Ú ltimo adeus à dedicada mãe de Lísias e me vi só, respirando o ar de outros tempos. 
/ Atravessei algumas ruas, a caminho de casa. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. 
Alguma coisa me oprimia... Vi Zélia, com um cavalheiro que me pareceu médico. Gritei 
minha alegria, mas as palavras como que reboavam sem atingir os ouvidos; compreendi a 
situação e calei-me. Abracei-me à companheira, mas Zélia parecia insensível ao meu gesto 
de amor.  /  Depois, ouvi-a dizer: --‘Doutor, salve-o, por caridade! Oh! Não suportaria uma 
segunda viuvez.’  /  Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se 
apossara do meu lar, a esposa me esquecera... Corri ao quarto. No leito, um homem de idade 
madura, em melindroso estado de saúde. Ao lado, três figuras negras, agravando-lhe os 
padecimentos. Tive ímpetos de odiar o intruso, mas  já não era o mesmo de outros tempos. O 
Senhor  me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão.  // 
Lágrimas abundantes borbotavam dos olhos da primogênita, que dizia ter sentido saudades 
minhas. / Zélia, para minha surpresa, falou-lhe: --‘Ora essa! Aflitíssima como estou, tolerar 
suas perturbações. Já proibi a vocês qualquer alusão a seu pai. Não sabe que isso desgosta o 
Ernesto?’ / Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto com palavras de 
encorajamento, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente, como pensamentos 
confortadores. Afinal, compreendia por que meus amigos haviam procrastinado tanto meu 
retorno ao lar... // À tardinha, Clarêncio passou, oferecendo-me sua palavra amiga e reta: --
‘Compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho; não 
posso esquecer que a recomendação de Jesus, para que amemos a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera milagres de felicidade e compreensão, em 
nossos caminhos.’ / Agradeci, sensibilizado, e pedi que não me desamparasse com o 
necessário auxílio. / Sorriu e despediu-se.  /  Só, refleti com serenidade. Afinal, por que 
condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na Terra? E o pobre enfermo? 
Como e por que odiá-lo? Preciso era lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a 
outra fontes. Não podia proceder como homem da Terra. Minha família não era apenas uma 
esposa e três filhos e, sim, centenas de enfermos nas Câmaras de Retificação, e estendia-se à 



comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro 
amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. 

50.  Cidadão de “NossoLar” 

            Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo e compreendi o valor do alimento 
espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Lembrei afirmação da senhora 
Laura:  “Toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, acercando-se das 
almas nobres, no campo das lembranças, para adquirir o mel da sabedoria.” Deliberei 
colocar acima de tudo o amor divino, e, acima de meus sentimentos pessoais, as 
necessidades de meus semelhantes. Lembrei-me de Tobias, que dissera: --‘Aqui, em NL, nem 
todos necessitam do aeróbus, para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados 
dispõem do poder de volitação; e nem todos precisam de aparelhos de comunicação, por se 
manterem, entre si, num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem 
afinados, desse modo, podem dispor do processo de conversação mental, apesar da 
distância.’  / Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e dirigi-me a Narcisa, encarecendo 
socorro. Passados 20 minutos, ainda em rogativa, alguém me tocou no ombro. Era Narcisa, 
sorrindo: --‘Ouvi seu apelo e vim ao seu encontro.’  // Fixou o quadro, compreendeu a 
gravidade do momento e disse: --‘Vamos à Natureza. Precisamos de árvores.’ /  Segui-a, 
silencioso.  Chamou alguém, com expressões que não compreendi. Logo, 8 entidades 
atendiam-lhe ao chamado. (N)‘São servidores comuns do reino vegetal. Como vê, nada existe 
de inútil na Casa de Nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem 
ensine; e onde aparece a dificuldade, surge a Providência. O único desventurado é o 
Espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade.’  /  Narcisa manipulou certa 
substância como as emanações do eucalipto e da mangueira, que aplicamos ao doente 
durante a noite. Experimentou ele melhoras sensíveis, que deixaram Zélia radiante.  // Voltei a 
NL com Narcisa, experimentando, pela primeira vez, a capacidade de volitação. Nova 
compreensão me enriquecia o Espírito. Ao fim da semana, a alegria retornara aos cônjuges, 
que passei a estimar como irmãos.  //  Era necessário regressar aos deveres. À luz do 
crepúsculo, totalmente modificado, retornava a NL, meditando sobre a Providência Divina, 
quando notei que mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro!... Todos me 
saudavam, generosos, quando o Ministro Clarêncio adiantou-se e falou:  --‘Até hoje, André, 
você era meu pupilo na cidade; mas, doravante, em nome da Governadoria, declaro-o cidadão 
de “Nosso Lar” ’.  /  Por que tanta magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino? Não 
conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E, considerando a 
grandeza da Bondade Divina, atirei-me aos braços paternais de Clarêncio, a chorar de gratidão 
e de alegria. 

Fim de “Nosso Lar” 


