
 32
 FEB  1944              F.C.Xavier/André Luiz  
   

    Os Mensageiros 
 
       
 
           Os Mensageiros 
 A natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura.  /  O que nos leva a grafar este 
prefácio é a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo, nos dias que correm. 
Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete, na Terra.  /  Cada consciência de 
aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si 
mesmo, pelo auto-aperfeiçoamento.  / Se procuras, amigo, a luz espiritual; se a animalidade já te cansou o 
coração, lembra-te de que, em Espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao Infinito, tanto no que se refere 
ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da 
Espiritualidade Superior, te facultará acesso às fontes da Vida Divina. Recorda que as mensagens edificantes do 
Além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que 
faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do 
Senhor.                               (Emmanuel) 
 
               1.  Renovação  
 Desligando-me dos laços inferiores, elevado entendimento felicitou-me o Espírito. Experimentava o júbilo 
da descoberta de mim mesmo. Pela primeira vez, catalogava adversários na categoria de benfeitores. Não voltei a 
considerar os filhos propriedade minha. Aprazia-me, antigamente, torturar a própria alma com as reminiscências 
da Terra. Mas agora... perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. Buscava os irmãos 
necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil.  / Certo dia, falou-me Narcisa: -- ‘André, meu amigo, 
você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. 
Lembre-se  da meditação no Evangelho de Jesus. Enquanto o homem se engolfa em cálculos e raciocínios, o 
Evangelho de Jesus lhe parece repositório de ensinamentos comuns; quando se lhe despertam os sentimentos 
superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos 
crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro! Encha seu cálice com o bálsamo do amor 
divino! Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia!   ....    Você tem trabalhado 
bastante aqui nas Câmaras, onde me preparo, por minha vez, considerando o futuro próximo, na carne. Não 
poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os cursos de serviço, no Ministério da 
Comunicação.’ 
       2.  Aniceto 
 Comuniquei meus propósitos a Tobias (T), que ficou satisfeito: --‘Fique tranqüilo, você possui a 
quantidade de horas de trabalho para justificar o pedido. Conhece Aniceto (A) ? É instrutor competente na 
Comunicação. Conversarei a respeito com o Ministro Genésio.’  / Comecei a compreender o valor do trabalho. A 
amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia 
descortinado. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros parecia encher a taça do meu coração. 
Trabalharia, sim. Conheceria a satisfação dos colaboradores anônimos da felicidade alheia.  // À noite, Tobias 
trouxe-me a aquiescência do Ministro. E conduziu-me à residência de Aniceto, nova personagem que se ligaria 
fundamente à minha vida espiritual. Aniceto não se consorciara em NL; vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram 
discípulos na Terra. / Após examinar-me com atenção, disse: --‘Não há o que embargar, meu prezado Tobias. No 
entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na Instituição do 
Homem Novo.’  (T)‘André está disposto e pronto.’ / O orientador fixou em mim olhar penetrante e advertiu: --
‘Nosso serviço é variado e rigoroso; aceita somente os cooperadores interessados na felicidade de servir. 
Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. 
Achamo-nos, aqui, num curso de extinção das velhas vaidades pessoais. Temos interesse em aproveitar as horas  
no limite máximo.    ....    Pois bem; poderá começar amanhã.’ / E dirigindo-se a Tobias: --‘Encaminhe o nosso 
amigo, amanhã cedo, ao Centro de Mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André 
seja bonificado pelas tabelas da Comunicação.’ 
 
                3.  No Centro de Mensageiros 
 No dia seguinte, com Tobias, demandei o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. 
Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios.  (T)‘O Centro prepara entidades a fim de que se transformem 
em cartas vivas de socorro aos que sofrem no Umbral, na Crosta e nas Trevas. Preparam-se aqui companheiros 
para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos. Organizamos turmas de aprendizes para a 
reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas; porém, preparação não constitui realização:  
muito raros os que triunfam. Pode a enxada ser excelente, mas, se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho 
da enxada será a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. São 
escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses. Cremos, na Terra, resolver os problemas pela atitude 
suplicante. Genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito. Todo ato de humildade e amor é 
respeitável e santo, e o Senhor nos concederá suas bênçãos; no entanto, a manutenção e limpeza do vaso para 
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recolhê-las é dever que nos assiste.  Prosseguimos agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando ao disparate 
de interpretar dificuldades como punições.’  /  Encontramos Aniceto, que disse, bondoso: --‘Muito bem! Esperava 
o novo aluno, desde a manhãzinha...’ / Dirigiu-se a um auxiliar, determinando convocasse Vicente (V), que logo 
chegou.  (A)‘Vicente, André Luiz (AL) é nosso novo colaborador; foi também médico, creio que se sentirão à 
vontade compartilhando a experiência. Esclareça-lhe nossos regulamentos.’ 
 
            4.  O caso Vicente 
 Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Trocamos idéias, comentamos as 
dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência etc. Indagou ele da minha posição perante 
os parentes na Crosta, e respondi com a história resumida de minha aventura, ao conhecer as segundas núpcias de 
minha viúva. Quando terminei, murmurou: --‘Não se julgue desventurado, você foi muito feliz: sua  Zélia o 
respeitou até o fim, e o segundo matrimônio não é de admirar...’ / Meditou alguns instantes e prosseguiu, contando-
me seu caso: o feliz casamento com Rosalinda, 10 anos de ventura conjugal, a aproximação do irmão Eleutério. 
Então, sua vida mudara, passando a ser de solidão, pois Rosalinda  preferia a companhia do cunhado... (V)‘Assim 
corriam as coisas, quando pequena borbulha nasal tomou caráter de gravidade: em poucas horas declarou-se-me a 
septicemia. O fim foi rápido. Depois de algum tempo de perturbações nas zonas inferiores, certifiquei-me de toda a 
verdade: Rosalinda desposara Eleutério em segundas núpcias.’  / ‘Como são idênticas as nossas histórias!’  / ‘Isso é 
que não! Outra surpresa me dilacerava o coração: ao regressar  ao lar, soube que fora vítima de odioso crime.  Meu 
irmão inspirou a trama perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se, e decidiram aplicar-me ao nariz certa cultura 
microbiana. A companheira introduziu na minúscula espinha nasal, valendo-se do meu sono, o vírus destruidor!’  / 
‘E os criminosos?’  / ‘Vivem felizes, gozam grande fortuna e alto conceito social...’  / ‘Mas... e a justiça?’  / ‘Tudo 
vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal: primeiro a semente, depois os frutos.  Não falemos mais nisto. 
Não se impressione. O mal é simples resultado da ignorância e nada mais.’ 
 
                     5.  Ouvindo instruções 
 Aniceto esperava-nos, no grande salão. (A)‘Hoje  ouviremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da 
Comunicação.’  /  Daí a minutos, começava a palestra: “Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de 
NL, que faliram nas missões de mediunidade e doutrinação.  Nossa tarefa é enorme. É indispensável socorrer os 
que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como 
se não colaborássemos com o Mestre Divino.  ....  Toda expressão religiosa é sagrada, todo movimento superior 
de educação espiritual é santo. Sacerdotes e intérpretes da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito 
da revelação é progressivo, como a alma. Muitas igrejas não compreendem que não  devemos espalhar a crença 
nos tormentos eternos, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos.   ....   A 
Ciência progride vertiginosamente no planeta, e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, 
multiplicam-se as aflições da alma. O homem dominará a paisagem exterior, que lhe constitui a moradia, embora 
não se conheça a si mesmo. Como agir  diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis 
da experiência humana? Pelo culto externo, como pretende a Igreja Romana? Pelo ato de fé, como espera a 
Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não 
podemos circunscrever apreciações, na visão unilateral do problema! O trabalho é necessidade fundamental de 
cada Espírito.  Necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições e compensações, mas que se 
interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. Quem não deseje servir, procure outros 
gêneros de tarefa.”. 
 
                  6.  Advertências profundas  
 “Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados misteres da mediunidade e da doutrinação. 
Pouquíssimos se lembram das realidades eternas, no ‘outro lado do véu’...  A ignorância domina a maioria das 
consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes.  Cesse, para nós, a 
concepção  de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a 
esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e 
indispensável.    ....    Aos interesses da vida eterna sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade.  
O fel da dúvida invade o bálsamo da fé, nos corações bem intencionados. Tudo por quê, meus irmãos? Por termos 
esquecido que Espiritismo é revelação divina para a renovação dos homens. Necessitamos de servidores de boa 
vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem a glória oculta da cruz do testemunho. 
E ninguém espere subir, espiritualmente, sem esforço, sem suor, sem lágrimas!...” / Terminada a preleção, 
Telésforo abençoou a assembléia e recebeu um abraço de Aniceto. // Uma senhora pergunta pela oportunidade de 
reencarnação de seu filho Otávio e Aniceto esclarece: --‘Convém não estabelecer o plano por enquanto; antes, 
precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados, em que está ele envolvido.’  / E, voltando-se 
para nós: --‘Deixo-os aqui em observações e estudos.’ / (V)‘Nosso orientador considera trabalho útil toda 
conversação sadia que  nos enriqueça aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas receberemos 
também a remuneração devida à cooperação normal.’ 
 
 
 
         7. A queda de Otávio 
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 Impressionado com o caso suscitado pela senhora, pedi a Vicente que me apresentasse a ela; não que me 
movesse curiosidade, mas o desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica. Em breve, 
estava à frente da senhora Isaura, de sua irmã Isabel e do próprio Otávio, um senhor pálido, de uns quarenta anos.   
Expus-lhe a minha condição de médico falido nos deveres do Senhor. / Otávio sorriu e respondeu: --‘Terá a seu 
favor o fato de haver ignorado as verdades eternas. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim! Não desconhecia o 
roteiro certo. Dispunha de cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a 
cultura intelectual. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e caí, mesmo assim, obedecendo à 
imprevidência e à vaidade. Os administradores de bens da alma estão investidos de responsabilidades 
pesadíssimas. Os sacerdotes não têm desculpa.   ....   O matrimônio não deveria entrar em minha linha de 
cogitações. Deveria receber, aos 20 anos, como órfãos, os 6 amigos que muito trabalharam por mim em NL .  Mas, 
ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de NL  localizaram-me ao lado de verdadeira serva 
de Jesus: minha mãe era espiritista cristã desde moça. Conduziram-me a um grupo espírita, mas faltavam-me 
qualidades de trabalhador fiel; minha negação em matéria de confiança nos orientadores e pendor para a crítica 
compeliam-me a desagradável estacionamento. Desejava conciliar, à força, o prazer delituoso e o dever espiritual.  
À medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual ficou mais difícil. A esposa era  muito 
inferior à minha condição espiritual: atraiu uma entidade monstruosa, para tomar o papel de meu filho. 
Atormentaram-me ambos, até ao fim da existência, quando para aqui regressei, roído pela sífilis.  Como vê, realizei 
todos os meus desejos, menos os de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos...’ 
 
       8.  O desastre de Acelino 
 Alguém falou ao ex-médium: --‘Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Vivo em piores 
condições, mas não me faltam esperanças.’ / Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Ele 
prosseguiu: --‘Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de 
tormento nas zonas inferiores; sua situação não reclamou esse drástico. Também parti de NL, no século passado, 
após receber valioso patrimônio instrutivo. Aos 20 anos, fui chamado à tarefa mediúnica. Recordo a satisfação dos 
companheiros de grupo doutrinário: minha vidência, audição e psicografia constituíam decisivos fatores de êxito 
em nossas atividades. Entretanto, apesar das lições de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas 
faculdades em fonte de renda material. Amigos, inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam-me as conclusões 
egoísticas. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual. As lições de espiritualidade 
superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos 
ficaram a distância.  Não mais  a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior. Cheguei ao crime 
de zombar do Evangelho de Nosso Senhor. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e de baixos 
avisos.  Mas, a morte chegou e arrancou-me a fantasia: a ronda escura dos consulentes criminosos, que haviam me 
precedido no túmulo, rodeou-me a reclamar palpites... Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por 
sinistros elos mentais. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Podem avaliar a extensão da minha 
culpa?’ 
          9.  Ouvindo impressões 
 Fui levado por Vicente a outro  ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra educativa, quase 
todos comentando as derrotas sofridas na Terra... / Ponderava uma senhora: --‘Sempre temos pretextos para fugir 
às culpas. Com o socorro da boa vontade, sempre nos ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas 
oportunidades para fazer o bem. Nossos atos, Mariana, são  muito mais contagiosos que as palavras. Para 
trabalharmos com eficiência, é preciso saber calar, antes de tudo. Aconselhar é útil, mas aconselhar 
excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Para bem ensinar é necessário exemplificar 
melhor. Entretanto, para minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da Terra. Não suportava parecer 
contrário ao meu ponto de vista. Quase mensalmente, meu marido e eu  nos empenhávamos em discussões e não 
trocávamos apenas insultos, mas também fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça.’  //  
Perguntada quanto à causa de seu fracasso, outra senhora explicou: --‘Apenas o medo, minha filha, tive medo de 
tudo e de todos. Preparei-me para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas; contudo, não vigiei como se 
impunha. Nos estudiosos do plano físico, via pessoas de má fé; nos irmãos invisíveis, via  galhofeiros fantasiados 
de orientadores, e, em mim mesma, receava tendências nocivas.’  / ‘Você olvidou que, na esfera carnal, o maior 
interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos. Não vamos ao mundo físico para descanso. 
Tanto tememos as mistificações, que acabamos por mistificar os serviços do Cristo.’ 
 
                     10. A experiência de Joel 
 Dirigimo-nos a um velhote de fisionomia simpática, que comentou, a pedido de Vicente: --‘Fiz minha 
tentativa na Terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. Minha tarefa mediúnica exigia 
sensibilidade apurada. Fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial, que me 
aguçou as percepções. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Deus concede a sensibilidade apurada 
como lente poderosa; não usei a lente maravilhosa no mister justo. Deixei-me empolgar pela curiosidade doentia. 
No quadro de meus trabalhos mediúnicos, estava a recordação de existências pregressas como expressão de 
esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão 
prejudicial como o uso do álcool, fez-me olvidar os deveres mais santos. Tínhamos um abrigo de órfãos em 
projeto, um ambulatório e serviços semanais de instrução evangélica. Mas, qual! Eu não queria saber senão das 
minhas descobertas pessoais. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, inquisidor cruel, reencarnado como paralítico e 
cego de nascença; e muitos outros... Eu, que renascera recordando, para edificar alguma coisa de útil, transformei 
a lembrança em viciação da personalidade. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a 
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mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio.’  / Nesse momento, o interlocutor 
empalideceu de súbito; os olhos vagavam como se fixassem quadros impressionantes. Cambaleou e foi amparado 
por Vicente, que lhe disse: --‘Joel! Não se entregue às impressões do passado! Volte ao presente de Deus!’ 
     11.  Belarmino, o doutrinador 
 Perguntei a Vicente se não me seria possível consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito. 
Apresentou-me Belarmino Ferreira (B), seu amigo há meses.  (B)‘Com que, então, o amigo deseja conhecer as 
amarguras de um doutrinador falido? A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Para 
atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há outro caminho além daquele palmilhado pelo Doutrinador Divino. 
É digna de menção a atitude d’Ele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Depois de longas 
meditações, concluí que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Há 
gerentes, cooperadores e servos. Os que ensinam devem ser dos últimos. Entende o meu irmão?  Há de estranhar 
tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-
se de praticá-lo.  ....   Circunstâncias várias situaram-me na presidência de um grande grupo espiritista. Deixei-me 
levar pelo excessivo apego à posição de comando. Oito médiuns, extremamente dedicados ao esforço evangélico, 
ofereciam-me colaboração ativa; contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas 
insofismáveis. Envaidecido com os meus conhecimentos, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior, tão 
somente pela falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Eu exigia  dos pobres 
médiuns longas perquirições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, 
agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Perdi a serenidade doutro tempo; passei à descrença 
destruidora. O Evangelho é livro divino e, enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não 
nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso, tachava-o de velharia. Do nosso agrupamento cristão, transferi-me para 
a politicalha e aí estacionei longo tempo, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Acabei 
meus dias com uma bela situação financeira e... um corpo crivado de enfermidades; com um palácio confortável 
de pedra e um deserto no coração.’ 
 
         12.  A palavra de Monteiro 
 Belarmino nos apresenta o amigo Monteiro, que diz: --‘Também andei às tontas na semeadura terrestre. É 
muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. A multiplicidade de fenômenos e as 
singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na 
cabeça que sentimentos no coração. Tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, 
que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Estimava enfrentar obsessores cruéis para 
reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Acendia luzes para os outros, esquecendo a mim mesmo.  
Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso e, à noite, ia ensinar 
o amor aos semelhantes. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão 
permanente. Talhava o Espiritismo a meu modo: toda proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao 
próximo. Não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões, vastíssimos comentários dos 
fenômenos observados, duelos palavrosos, crítica rigorosa dos médiuns... De desvio em desvio, a angina 
encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. 
Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor?  
Vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões.  ....  Quando os sentimentos de 
apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de bons amigos me trouxe até aqui. Porém meu Espírito infeliz 
ainda estava revoltado. Pedi uma audiência à Ministra Veneranda, que, sempre ocupada mas atenciosa, visitou-me 
em ocasião que reservara a descanso. Ouviu-me com paciência evangélica, sorriu e respondeu: “A causa da sua 
derrota não é difícil de explicar; entregou-se ao Espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca 
se interessou pela prática do Espiritismo junto de Jesus, nosso Mestre.” Desde então, minha atitude mudou 
muitíssimo, entendeu?’ 
 
       13.  Ponderações de Vicente 
 Não estava farto de lições, mas havia aprendido bastante. Quem diria pudessem caber tantas 
responsabilidades a essas criaturas? Vicente sorriu e ponderou: --‘Você procede das Câmaras de Retificação, onde 
os trabalhos são muito reservados e circunscritos; talvez sua impressão provenha daí. Já visitou alguma 
dependência do Ministério do Esclarecimento?  Localizam-se ali os enormes pavilhões das Escolas Maternais. São 
milhares de irmãs que comentam, por lá, as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir 
energias e caminhos. Ainda ali, temos os Centros de Preparação à Paternidade e a Especialização Médica.’  /  
Interrompi, observando: --‘Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá.’  (V)‘Infelizmente, caímos em toda a 
linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois se disse a você o que sofri, ainda não 
contei o que fiz...’ / ‘É verdade!’ [Concordei, desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente...] / 
‘Ainda, no Esclarecimento, temos o Instituto de Administradores, onde Espíritos cultos procuram restaurar as 
forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. E note-se que todos os que hajam chegado a 
zonas como NL devem ser levados à conta de extremamente felizes. O estágio aqui representa uma bênção do 
Senhor. Muitos estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas, infelizes prisioneiros 
uns dos outros, pelos remorsos e malignas recordações.  ....  Jesus não foi somente o Mestre, foi Médico também. 
Ele proporcionava socorro ao corpo e fé à alma. Tenho um amigo que se encontra nas zonas inferiores, há alguns 
anos, atormentado por inimigos cruéis, que lhe atribuíram a causa de terem interrompida a existência física. Era 
cirurgião exímio, mas impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Apesar de não ter 
culpa da morte deles, é responsável pela inimizade e incompreensão criadas. Não estando seguro do seu dever, 
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nem tranqüilo com a consciência, em razão de outras falhas, julga-se culpado. Todo erro traz fraqueza e, assim, 
não adquiriu forças para se desvencilhar  dos algozes.  A noção do dever cumprido é uma luz firme para o dia e 
abençoado travesseiro para a noite.’ 
 
               14.  Preparativos 
 À noite, Aniceto veio ver-nos:  --‘Amanhã deveremos partir, os três; terão ambos uma estação semanal de 
experiência e serviço.’  / E percebendo meus pensamentos, mescla de alegria e insegurança, asseverou: --‘Você 
ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a capacidade para ver. É razoável. 
Quando na carne, somos inclinados a ver somente os efeitos. No mendigo, vemos apenas a miséria; no enfermo, 
somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Procuraremos remediar a situação.  
Compareçam, pela madrugada,  ao Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções. Darei as providências para que 
vocês alcancem melhoramento da visão. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. Enviem à Majestade 
Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não podemos abusar da oração, 
segundo antigas viciações do sentimento terrestre. Aqui, a oração é compromisso da criatura para com Deus, 
compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece deve significar 
fidelidade do coração.’ // Ao ser submetido pelos técnicos a certas aplicações espirituais, que ainda não 
compreendo, fiz sincera oração, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica.  // Antes de nos 
ausentarmos, Aniceto comentou: --‘Toda a nossa bagagem é a do coração; na Terra, malas e embrulhos; aqui, 
energias, conhecimentos e disposição de servir.   Creio que a viagem será diferente; estão habituados à passagem 
livre. As regiões inferiores, entre NL e os círculos da carne, são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem 
cuidada. Como seguimos em expedição de aprendizado, não devemos preferir os caminhos mais fáceis.’  /  Aniceto 
dirigia-nos firmemente, mas não vacilava em fazer-se igual a nós: nunca eu vira a energia e a humildade em tão 
belo consórcio! 
        15.  A viagem 
 Depois de atravessarmos rapidamente imensas distâncias, surgiu região menos bela; alguma coisa 
impedia-nos a volitação fácil. Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhar nosso instrutor. 
(A)‘Utilizemos a locomoção; a  atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos estar distante de Campo da 
Paz; descansaremos no Posto de Socorro. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. 
Grandes lutas desenrolam-se nestes planos.’ / Chegáramos ao cume de grande montanha fumarenta. Nesse 
momento, ó Deus de Bondade! Raios de luz desprendiam-se de nossos corpos. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só 
tempo. Era a primeira vez que me vestia de luz! / Aniceto falou, comovido: --‘Agradeçamos a Deus os dons de 
sabedoria, amor e misericórdia. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e, muito menos, pedir.’  // 
Mergulhávamos num clima estranho, onde predominava o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um 
conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos. Picos altíssimos, esquisita vegetação, grandes 
abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas. Rija ventania soprava em todas as direções.  (A)‘Todo 
este mundo é continuação de nossa Terra. E não estamos vendo tudo. Há mundos sutis, dentro dos mundos 
grosseiros, esferas que se interpenetram. É da lei, que só devemos ver o que possamos observar com proveito.  
Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na 
necessidade dessa providência.’ / Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo 
iluminado. 
             16.  No Posto de Socorro 
 Deslumbrava-me a visão do soberbo edifício! Verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem 
defesa. Cercavam-na pesados muros. Quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, 
dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente 
popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física.  // Nosso 
orientador acionou quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não 
precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras; entretanto, 
procurava igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento: ocultar a própria glória é do código de bom tom nas 
sociedades espirituais nobres e santas. / Dois servidores abriram a porta, extremamente pesada. / Fiquei admirado! 
Pomares e jardins perdiam-se de vista. Sentíamo-nos banhados em suavidade crepuscular,  graças a grandes 
focos de luz radiante. / O bondoso instrutor, esclareceu: --‘Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste 
pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda 
não podem perceber. A Natureza é mãe amorosa em toda parte, mas, em cada lugar mostra a influenciação dos 
filhos de Deus que o habitam.’ / Fomos defrontados por um casal extremamente simpático, que Aniceto 
apresentou: --‘Minha nobre Ismália (I), e Alfredo (Al), o dedicado Administrador deste Posto de Socorro.’  
(Al)‘Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio ter comigo...’ [Pois quê? --considerei intimamente-- Não 
seria aquela senhora, de lindo semblante, a esposa dele? Não viveriam juntos, como na Terra? Porém, antes que 
chegasse a qualquer conclusão,  Alfredo conduziu-nos ao interior doméstico.] / Penetramos vasto salão, mobilado 
ao gosto antigo, com quadros maravilhosos. Uma tela representava o martírio de São Diniz, o Apóstolo das 
Gálias.  / Comentei, admirando-a: --‘O original pode ser visto no Panteão de Paris.’ /  --‘Engana-se’, elucidou 
Alfredo, ‘Nem todos os quadros ou grandes composições são originalmente da Terra. Florentino Bonnat, durante 
o sono, viu a tela, em noite de excelsa inspiração, e não descansou enquanto não a reproduziu.’  /  Agora eu 
reconhecia que toda arte elevada é sublime na Terra, porque traduz visões gloriosas dos planos superiores. 
Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. 
 
         17.  O romance de Alfredo 
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 Depois de alguns minutos, utilizados por nós no serviço da higiene, Alfredo convidou-nos à mesa, onde 
Ismália mandou servir frutos diversos. A palestra  estava cheia de notas educativas, relativas aos serviços da casa, 
comentando Alfredo o presente período humano, de conflitos devastadores, quando aventurei-me a considerar: --
‘Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado.’ / Ele e Aniceto sorriram, e o Administrador 
falou: --‘Ah! Por enquanto, não tenho essa felicidade em caráter definitivo: ainda não lhe mereço a presença 
contínua. Ela é a bondade celeste, e eu, a realidade humana.’ / E contou-nos sua história.  (Al)‘Ismália e eu 
guardávamos um escrínio de felicidade no mundo; esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será 
atormentada pelo vício: minha companheira foi vítima da maldade de um sócio e amigo desleal. Enquanto dava 
ouvidos à calúnia, fora do lar, tornara-me intolerável dentro dele. Cheguei a acusá-la. Ela chorou e calou-se.   ....   
Por fim, o perseguidor subornou um homem que permaneceu, certa noite, ao lado de nossos aposentos, às ocultas, 
sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em desespero e acusei em voz alta a companheira. Nisso, 
o vulto de um homem esgueirou-se e fugiu, enquanto eu detonava balas a esmo. Regressei e vi um chapéu que o 
desconhecido deixara...  Vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés; mas algo, 
que nunca compreendi na Terra, paralisou-me o braço quase homicida. Vociferando, afastei-me e, no dia 
imediato, fiz valer meus direitos sobre os filhos e fiz Ismália regressar à fazenda paterna. Contratei uma governanta 
para os meninos e embarquei para a Europa, onde fiquei 3 anos. Um dia, recebi carta de um parente, relatando que 
Ismália falecera de tuberculose, em terrível martírio moral. Regressei, então, cuidei da educação dos filhos; os anos 
rolaram, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio, agonizante. Confessou o crime odioso e pediu-me um  
perdão que não pude conceder.  Cansado, envelhecido, a morte não me deu ensejo a reparações: voltei à esfera 
dos desencarnados, em tristes condições. Ismália me amparou, mas estávamos separados... Foi advertida por 
nossos maiores, sobre as minhas necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade. Estou 
resgatando crimes de precipitação delituosa. A calúnia é um monstro invisível, que ataca o homem através dos 
ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos.’ 
 
               18.  Informações e esclarecimentos 
 A volta de Ismália impediu o prosseguimento do assunto. (A)‘Que nos diz da continuação de nossa 
viagem?’ (Al)‘Convém pernoitarem aqui; aproxima-se grande tempestade magnética. Sangrentas batalhas estão 
sendo travadas no globo. Quem não luta nas ações bélicas, está no combate das idéias. Reduzido número de 
homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. A humanidade parece preferir a condição de 
eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização, como se brincasse com bonecas.   ....   Resolveu-se 
providenciar a remoção de 50% dos desencarnados na guerra para os núcleos americanos. Se permanecessem nas 
regiões de conflito, determinariam focos pestilenciais, com resultados imprevisíveis. Enquanto houver discórdia 
entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas.  Quem não empunha  armas destruidoras, dificilmente 
se afastará do verbo destruidor.  É da lei divina, que nos entendamos e nos amemos.  ....  Avançados núcleos dos 
planetas vizinhos determinaram providências de vigilância, nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Na feição 
coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro.’  /  Encantado com as definições ouvidas, aventurei-
me a dizer: --‘Como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra!’ (Al)‘Nestes tempos, contudo, a prece é uma luz 
mais intensa no coração dos homens. Há dias, em missão de assistência, fui com alguns companheiros aos céus de 
Bristol. A nobre cidade inglesa estava sob bombardeio. Entramos numa igreja, cujo recinto, sombrio ao olhar 
humano, aparecia luminoso para nossos olhos. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do 
Evangelho cantavam, unidos, em celestial vibração de fé viva, recordando os primeiros cristãos perseguidos... 
Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas. Ele também acompanhou os 
hinos, e depois nos disse que os políticos construiriam abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na 
Terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas.’ 
            19.  O sopro 
 (Al)‘Poderão utilizar meu carro, até à zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e 
ganharão muito tempo com a medida. [Soube, mais tarde, que os sistemas de transporte, próximo da Crosta, são 
numerosos, em bases transcendentes do eletromagnetismo.] Nossos amigos, por outro lado, poderão colaborar nos 
quefazeres da casa. Onde houver espírito de cooperação, existe o serviço de Deus. Nos trabalhos da prece há 
sempre muita coisa a fazer e muita coisa a aprender.’ (A)‘Excelente sugestão! A oração individual, ou coletiva, é 
sempre vasto reservatório de ensinos edificantes.’ (Al)‘Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do 
sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes.’ / Assombrado, indaguei: 
--‘Técnicos do sopro?’ / ‘Sim, meu amigo, o sopro curador, mesmo na Terra, é sublime privilégio do homem. 
Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, também o sopro curativo poderia ser 
utilizado pela maioria das criaturas. Entretanto, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre 
exige apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos não 
se formaram de pronto, exercitaram-se longamente. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme, é 
imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, e a mente reta, interessada 
em auxiliar.’ (A)‘No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios. Bocas 
generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, fluidos vitais de saúde e reconforto.’  /  Esperava que 
Aniceto prosseguisse, mostrando as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo convocou-nos aos trabalhos de 
assistência e oração. 
            20.  Defesas contra o mal 
 Descemos as escadarias e pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. (Al)‘Não imaginavam 
necessárias tantas fortificações? Estamos em serviço que precisamos defender, em qualquer circunstância. 
Enquanto não imperar a lei do amor, é necessário persevere o reinado da justiça. Nosso Posto está colocado como 
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“ovelha em meio de lobos”. As organizações consagradas ao mal são vastíssimas. Na Crosta, nossos irmãos 
menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. 
Nas zonas imediatas à mente terrestre temos tudo isso: há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de 
natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da Natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, 
escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, dolorosos cativeiros dos Espíritos falidos e imprevidentes, 
paixões talvez mais desordenadas que as da Terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, 
angustiosos desvios do sentimento.’  / ‘Mas... e as armas, acaso são utilizadas?’ / ‘Como não? Temos projetis 
elétricos. Assustam terrivelmente. Poderiam causar a impressão da morte. As criaturas que se agarram, aqui, às 
impressões físicas, estão sempre criando densidade para seus veículos de manifestação.  Nossos projetis expulsam 
os inimigos do bem através de vibrações de medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo 
denso dos nossos semelhantes menos adiantados. A morte física, na Terra, não é igualmente pura impressão? 
Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Nesta esfera, o corpo 
denso modificado pode ressurgir todos os dias, pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que, 
para obter o corpo físico, almas há que trabalham, por vezes, durante séculos...’ [Vicente e eu nos caláramos, 
estupefactos... Alfredo sorriu e perguntou:] ‘Conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Em obediência aos 
conselhos dele, desejava ser boa, mas as pessoas passaram a persegui-la... O santo explicou: “Aconselhei-te a não 
morderes ninguém, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não mordas, nem firas, mas é preciso 
manter o perverso a distância, mostrando-lhe teus dentes e emitindo teus silvos.” ’ 
 
       21.  Espíritos dementados 
 Notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, 
parecendo uma assembléia de loucos. Alfredo explicou que os benfeitores localizavam ali grande número de 
Espíritos enfermos, mais desequilibrados que perversos. / Uma senhora perguntou-lhe: --‘Quando autorizará o meu 
regresso? O coração me diz que minhas filhas estão desesperadas; nem sequer sei onde estou: creio que me tenham 
trazido ao fim do mundo, para tratar uma simples perda de sentidos!’  (Al)‘Seu caso não é tão simples como parece. 
Tenha calma. Os laços consangüíneos são edificantes, mas, acima deles, vibra a grande família universal. Há 
criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda a desfazer-se de aquisições passageiras para 
ganhar os eternos bens.’ / A infeliz afastou-se, olhos fulgurantes de cólera, incapaz de qualquer compreensão. 
Outros enfermos adiantaram-se, mas o administrador falou em voz alta: --‘Não posso atender a todos no momento; 
depois, serão recebidos para explicações.’ / E comentou: --‘No círculo carnal seriam considerados normais; aqui, 
são verdadeiros loucos. Conheço-lhes os processos, um a um.  Acordaram de longo sono e julgam-se ainda 
encarnados, supondo que podem dissimular as pretensões, por vezes criminosas...  Foram recolhidos em pior 
estado e vão readquirindo a memória, gradativamente, até que possam ser encaminhados aos Institutos Magnéticos 
de “Campo da Paz”, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos.’ 
 
            22.  Os que dormem 
 Seguimos através de longas filas de arvoredo e, sem que eu pudesse explicar, as luzes diminuíam 
progressivamente. Atingimos pavilhões diferentes, que se estendiam por mais de 3 quilômetros. Lá dentro, as 
sombras se fizeram mais densas. Tinha a impressão de haver penetrado um cemitério escuro. Vi extensas filas de 
leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Em 
quase todos, estampavam-se nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da 
morte. Pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos, diante de nós, centenas de múmias perfeitas. Poucos 
pareciam dormir sono natural. Dirigi-me, com discrição, a Aniceto: --‘Explicai-me, por Deus! Estamos na 
moradia da morte, depois da morte?’  (A)‘Sim, este sono é avançada imagem da morte. Assim permanecem, com a 
bênção do abrigo, alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São criaturas que nunca se entregaram ao 
bem ativo e os que acreditavam na morte, como sendo o nada. A crença na vida superior é atividade incessante da 
alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o Espírito vazio de ideal criador. As criaturas 
que perseveram em negação deliberada e absoluta, que nada vêem além da carne, são verdadeiramente infelizes. 
Penetram nossas regiões de serviço, como embriões de vida, como fetos da espiritualidade. Dormem, porque estão 
magnetizadas pelas próprias concepções negativistas; permanecem paralíticas, porque preferiram a rigidez ao 
entendimento; mas dia virá em que terão que levantar-se e pagar seus débitos: a maioria não poderá fugir à 
enfermidade e à perturbação. A fé sincera é ginástica do Espírito. Quem não a exercitar, na Terra, encontrar-se-
á mais tarde sem movimento.’  // Alfredo começou a mover um aparelho de sinalização, para emitir as ordens de 
serviço.  Vi servidores distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal, em profundo 
silêncio. 
 
      23.  Pesadelos 
 (A)‘Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades. Todos os que dormem nestes 
pavilhões permanecem dentro do mau sono. Quem dorme em desequilíbrio, entrega-se a pesadelos. Esses irmãos, 
aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas.  Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o 
exame das vísceras; agora, a auscultação da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental.  André, 
examine essa irmã.’ / Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os 
meus recursos mentais. Comecei a divisar formas que lhe surgiam, como que em pequena tela, em torno da fronte. 
Vi modesta casa e tive a impressão de transpor-lhe a porta: uma senhora, demonstrando crueldade, lutava com um 
homem embriagado, que dizia:  --‘Ana! Pelo amor de Deus! Não me mates!’ / E a mulher exclamava: --‘Nunca te 
perdoarei! Envenenei-te. Morrerás esta noite. Amas outra mulher e preciso vingar-me!...’ / Tomou de um pesado 
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martelo e crivou-lhe o crânio de marteladas surdas.  Depois, vi-a levando o cadáver em carrinho de mão, em trilho 
ermo, até depô-lo sobre uma via férrea e, ao regressar, ser perseguida por bandidos em negras vestes, seres mais 
perversos que ela...  Senti-me como espectador que precisasse movimentar  qualquer socorro, algum meio de  
auxiliá-la, mas  Aniceto chamou-me: --‘Venha  André, estou satisfeito!  Você e Vicente têm sabido aproveitar. Seus 
pensamentos de paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Conforme observaram de perto, os que dormem sono 
atormentado, vivem estranhos pesadelos: a dívida, em toda parte, anda com os devedores.’ 
 
            24.  A prece de Ismália 
 Dentro de poucos instantes nos reunimos ao grupo, e percebi que Alfredo fez um sinal luminoso em forma 
triangular a todos os cooperadores, explicando-nos: --‘É o momento da oração, no Posto de Socorro.’ / O Sol 
desaparecera, mas a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro; todas as luzes foram apagadas, sem que eu soubesse 
o motivo. Aproximei-me dos companheiros, notando que os colaboradores mantinham-se a postos, não longe das 
criaturas mumificadas.  / Instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que essa posição 
cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio. 
Seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendação do orientador, que aconselhara repetir em 
pensamento, cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à idéia, numa só 
vibração. Reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em 
particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. As senhoras que acompanhavam 
Ismália estavam quase como ela. Depois delas, em brilho, vinha a luz de Aniceto, de um lilás surpreendente. Após, 
vinham alguns servidores e, depois, Vicente e eu, com fraca luminosidade.  (I)“... este sono não traduz repouso do 
pensamento... Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado os 
mandamentos de amor e sabedoria. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de 
acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou!...” / Flocos esbranquiçados caíam 
sobre nós e desapareciam ao tocar-nos;  começaram a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, 
que se elevavam no ar e atingiam as múmias. Reparei na gradação espiritual, pois as luzes emitidas por Ismália 
eram as mais intensas e rápidas. / Aniceto comentou: --‘Na prece encontramos a produção avançada de 
elementos-força. Cada Espírito tem uma capacidade diferente para receber: é conquista individual. Como Deus 
socorre o homem pelo homem, cada um somente poderá auxiliar os semelhantes com as qualidades de elevação 
já conquistadas.’ 
 
              25.  Efeitos da oração 
 As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo uma claridade serena, doce, irradiante, 
muito diversa da claridade artificial. O flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar e caíam sobre 
os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. As múmias, 
porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Algumas deixavam 
escapar gemidos, outras falavam em voz alta. Duas se levantaram, distante de nós. Continuamos silenciosos mais 
alguns minutos, e notei que as luzes se  foram  apagando, e os cadáveres retomaram a imobilidade. Ismália declarou 
terminadas as atividades de oração.  / Aniceto falou-nos: --‘O trabalho da prece é mais importante do que se pode 
imaginar. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o 
Criador e a criatura, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. A rogativa maléfica conta, 
igualmente, com enorme potencial de influenciação: os maus respondem aos maus. Toda prece impessoal dirigida 
às Forças Supremas do Bem, recebe delas resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram fluem, das 
esferas mais altas, os elementos-força que vitalizam nosso mundo interior. Temos, aqui, uma profunda lição: O 
Pai visita os filhos necessitados, através dos filhos que procuram compreendê-Lo. O Senhor atende a todos os 
homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons. As respostas de Deus vão sendo maiores, à medida que 
se intensifique o nosso merecimento. Façamos todos o bem sem qualquer ansiedade: semeemo-lo sempre, sem 
exigência de resultados.  A germinação, o crescimento e o fruto pertencem a Deus.’ 
 
             26.  Ouvindo servidores  
 O trabalho no Posto se desenvolvia na mais bela camaradagem. O clima de concórdia fazia enorme bem. 
Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. /  Um velhinho humilde se dirigiu ao administrador, 
que o consolou, comovido: --‘Alonso, você não deve angustiar-se; está trabalhando pelo futuro da família. O 
sentimento elevado é sempre um caminho reto para nossa alma; não podemos dizer o mesmo do sentimentalismo. 
A saudade que fere, impedindo-nos atender à Vontade Divina, não é louvável nem útil. É enfermidade do 
coração.’  /  O velho replicou: --‘Quem sabe não me permitirá dirigir à família algumas palavras de consolo, por 
um centro espiritista que temos perto de casa?’ / ‘É possível satisfazê-lo, não posso abusar da autoridade; mas,  
creio seja do seu vital interesse o fortalecimento do coração. Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de 
refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Autorizei a visita de dois colegas à Crosta, para reverem 
parentes, e não puderam voltar aos deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho doméstico...  Os vôos de grande 
altura pedem asas fortes.’ / Alonso considerou, resignado: --‘Desisto do pedido. O senhor tem razão.’ / O 
administrador abraçou-o e murmurou: --‘Deus ilumine o seu entendimento!’ 
 
                 27.  O caluniador 
 Aniceto levou-nos a outro ensinamento. Abriu uma porta e vimos um louco, que fixou em nós o olhar 
inexpressivo. (A)‘Como vai, Paulo? Tem sentido melhoras?’  / O  fluxo magnético que as palavras continham 
reanimou o enfermo, que respondeu: --‘Vou melhorando, graças...’  (A)‘Termine!’  /  E o doente, com enorme 
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esforço: --‘G..r..a..ç..a..s   a   D..e..u..s.’  (A)‘Vêem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que 
sofrem? Os que gemem e sofrem estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação.  Paulo 
é um doente a caminho de melhora. Concentrem nele a capacidade de visão!’  / Divisei formas que se 
movimentavam. Entre elas, Ismália como que enfraquecida, ansiosa, e Alfredo a evidenciar cansaço e velhice. / 
‘Lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o  falso amigo que lhe arruinou o lar. Nossos amigos 
evoluíram, vestem-se de luz; no entanto, Paulo os vê como os imagina, para escarmento de suas culpas. O 
criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. 
Viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Para melhor elucidação, recordemos a 
crucificação do Mestre Divino. Ele penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário; entretanto, 
estamos ainda a vê-Lo freqüentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos 
açoites. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, que estará conosco até nos vestirmos com a luz divina da 
redenção. Alfredo não pôde ver Ismália, enquanto não se desvencilhou do rancor. Socorrido aqui, tão logo 
adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel e o buscou em recanto abismal. Hoje, trata-o como irmão; mas 
não conseguiu essa vitória espiritual tão somente por desejá-la. A princípio, buscou reconciliação; depois, 
procurou o enfermo por caridade; mais tarde, adquiriu entendimento e, em seguida, piedade; logo após, 
experimentou simpatia e, finalmente, fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. O ensinamento de 
Jesus “Batei e abrir-se-vos-á” é muito extenso. Temos de bater à porta de nós mesmos, para encontrar a virtude 
e a verdadeira iluminação.’ 
      28.  Vida social 
 À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no Posto de Socorro. O luar safirino 
envolvia todas as coisas.  / O Chefe do Posto acentuou: --‘Felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados 
do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores.’ / Depois, 
asseverou: --‘Temos a visita de amigos de “Campo da Paz”. Aqui também temos nossa vida social. Como não?’  /  
A alegria era enorme. Sem qualquer nota de convencionalismo, os gestos, as frases afetuosas demonstravam 
sinceridade pura.  / Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e duas filhas jovens. / Em dado momento, 
Bacelar comentou:  --‘É indispensável aprender a servir e passar. Aliás, o progresso humano não é uma questão 
de dias. Não tenhamos ilusões!  Não podemos manipular a alma, como o cirurgião que opera as amígdalas. 
Somos forçados à preparação do campo mental, à semeadura de pensamentos novos.  A maioria dos irmãos que 
se propõem ao serviço, partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Raramente 
encontramos companheiros com disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem idéia de recompensa. E o 
“desculpismo”? Verão quantos pretextos são inventados por fugir ao testemunho da verdade divina, nas tarefas. 
Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes, os mais idosos afirmam-se inúteis para 
servi-las.’ 
          29.  Notícias interessantes 
 Começamos a conversar com as jovens Cecília e Aldonina: em tudo a alegria pura, a simplicidade fiel.  /  
Cecília falou, com graça: --‘Estou trabalhando para conquistar um prêmio de visita a “Nosso Lar”. Viver lá é uma 
bênção... Segundo os instrutores que nos visitam, os seus Ministérios são verdadeiras universidades de preparação 
espiritual.’  / Quando me referi ao trabalho, nas câmaras retificadoras, Cecília comentou: --‘Vocês conhecem 
Espíritos sofredores, mas, em “Campo da Paz”, conhecemos muitos Espíritos obsessores. É mais fácil remediar o 
que geme, que atender ao revoltado. Aliás, estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne. 
Quantos materialistas se fantasiam, por lá, de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? A influência da 
Humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável.  ....  A história da fundação de 
“Campo da Paz” é interessante. Alguns benfeitores, reconhecidos a Jesus, resolveram organizar, em nome dele, 
uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são 
surpreendidos na Crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de  culpas dolorosas. Aqui, ganha-se 
excelente compensação, temos direito a grandes valores intercessórios, mas, por isso mesmo, nossas 
responsabilidades não são pequenas.’ 
 
 
          30.  Em palestra afetuosa 
 Aldonina interveio: --‘Nossa irmã Isaura, que se casou em “Campo da Paz”, reside em “Nosso Lar” com 
o esposo, que é funcionário do Ministério do Esclarecimento.’  / Vicente exclamou: --‘Não tinha a menor idéia de 
uniões matrimoniais depois da morte do corpo.’  / Cecília, vivaz, acentuou: --‘Se o casamento é um dos mais belos 
atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é mais quintessenciada e mais pura? 
Para possuirmos aqui essa ventura é preciso ter amado na Terra, movimentando os mais belos impulsos do 
espírito: é necessário ter amado com alma. Os que se consagram aos desejos do corpo são incapazes de sentir as 
profundas vibrações espirituais do amor sem morte.’  /  Interroguei, curioso: --‘Como Isaura pôde se transferir 
para NL em definitivo?’ / ‘Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior à dele, 
mas Antônio poderia descer a buscá-la. Entretanto, um chefe de serviço a aconselhou a preparar-se aqui, por 6 
anos, acrescentando que, num casamento de almas, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Sempre 
prudente, Isaura trabalhou todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o 
campo do pensamento.’  /  Aldonina comentou: --‘Já fui visitar o casal, quando ganhei o prêmio de assiduidade e 
bom ânimo, passando 15 dias em NL, onde visitei o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina e o Campo da Prece 
Augusta; espero lá voltar, mais tarde, pois nossos instrutores afirmam que tudo de bom deve aguardar do destino 
quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança.   ....   Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. De 
dez em dez quilômetros, na vizinhança, há postos de socorro, como este, que funcionam como instituições de 
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assistência fraternal e sentinelas ativas, ao mesmo tempo. Temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-
encarnados. Felizmente, temos as faculdades de volitação muito adestradas.’ 
 
             31.  Cecília ao órgão 
 Poucas vezes, no círculo carnal, tivera o prazer de assistir a reunião tão seleta. Os lustres estavam acesos 
e, lá fora, as grandes árvores, agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão do luar. / Alfredo nos 
convidou ao salão de música, grande recinto, prodigiosamente iluminado. 50 crianças tangiam instrumentos de 
corda e 30 conservavam-se, graciosamente, em posição de canto. / Ismália pediu a Cecília que executasse alguma 
coisa, e a jovem disse corando: --‘Se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como 
poderei executar para os seus ouvidos?’ / ‘Não diga isso; a música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha 
filha! Lembre-me o lar terreno nos dias mais belos!...’ / Cecília executou, magistralmente, a “Tocata em Fuga em 
Ré Menor”, de Bach, e, a novo pedido de Ismália, voltou ao teclado e cantou também, com voz veludosa e 
cariciante, uma canção de beleza intraduzível para quem ainda se encontra na carne, que terminava assim:  “Volta, 
amado! Volta, de novo, ao nosso paraíso!”  /  Ouvi a senhora Bacelar dizer para Ismália: --‘Cecília nunca o 
esquece; e o pobre Hermínio tem vivido de queda em queda; ela sabe que não poderá contar com ele, por muito 
tempo...’  / Regressando a jovem ao círculo familiar, Ismália abraçou-a e falou: --‘Minhas felicitações! Não sabia 
que você progredira tanto na arte divina! E que bela canção!...’ / Cecília retrucou: --‘Perdoe-me, querida Ismália, 
meu coração permanece muito ligado à Terra!...’ / ‘Devotar-se não é crime. O amor é luz de Deus, ainda mesmo 
quando resplandeça no fundo do abismo.’ 
 
             32.  Melodia sublime 
 Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. / Logo às primeiras 
notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Com assombro, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas 
no seio da música havia uma prece, uma oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na 
alma, através de vibrações sutis... Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude 
conter as lágrimas abundantes.  Nunca meditara na grandeza divina, como naquele instante em que uma alma 
santificada falava de Deus, com a maravilha de suas riquezas espirituais. Também Aniceto enxugava os olhos, de 
maneira discreta. Compreendi que a oração terminara, porque a música mudou de expressão. O caráter heróico 
cedeu lugar a lirismo encantador. / Vendo Aniceto retirar-se para um canto do salão, procurei-o, ansioso.  Desejava 
esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, das luzes, das flores. (A)‘Cada um de nós traz, nos 
caminhos da vida, os arquivos de si mesmo. Os maus exibem o inferno que criaram, os bons revelam o paraíso 
que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. A luz que vimos 
é a mesma que jorra do plano superior, mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma 
santificada. Ela repartiu conosco uma parte dos seus tesouros eternos!’ 
 
          33.  A caminho da Crosta 
 Após nos refazermos, pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimo-nos, comovidos. 
Alfredo e a esposa  nos abraçaram, sensibilizados. Tomamos o carro do administrador, agradavelmente 
surpreendidos. Difícil descrever a pequena máquina, semelhante a um automóvel com asas, impulsionado por 
fluidos elétricos acumulados. (A)‘Não creio que  possamos aproveitar a máquina até a Crosta. Voaremos até ao 
meio-dia, depois prosseguiremos a pé. Isto, enquanto não hajam vocês criado asas espirituais, que possam vencer 
todas as resistências vibratórias. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo 
aquele que opere, e coopere, de Espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. É lei.’ / Ao meio-
dia, Aniceto contemplou, conosco, a vastidão caliginosa e falou: --‘Com 4 horas de locomoção, estaremos na 
Crosta. Estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de 
baixa condição.’ //  Nossa peregrinação foi pesada e dolorosa e, somente aí, avaliei a enorme diferença da estrada 
comum, que liga a Crosta a NL, e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Os 
monstros, que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis, e 
estou impedido de ensaiar qualquer informe a respeito, para não criar imagens mentais inferiores no espírito dos 
leitores. / Quando luz e calor brandos começaram a nos revigorar, Aniceto, de olhos úmidos, falou: --
‘Agradeçamos ao Senhor dos Mundos a bênção do Sol! Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que 
conhecemos.’  /  A certa distância, surgiu a Terra, não na forma esférica, porque não nos achávamos longe, mas 
como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. (A)‘Entramos na zona de influenciação 
direta da Crosta e poderemos praticar a volitação, utilizando a transformação da força centrípeta. Não 
tardaremos a entrar no Rio de Janeiro.’ / Abeiramo-nos do mar, em exercício respiratório. (A)‘Vamos ao 
reconforto! Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes  que NL tem alguns refúgios na Crosta.’ 
 
         34.  Oficina de “Nosso Lar” 
 Entre 18 e19 horas, atingimos uma casa singela em bairro modesto. Nas ruas, identificava a presença de 
desencarnados de ordem inferior, seguindo transeuntes vários, ou colados a eles, em abraço singular. Alguns 
vagavam, em grupos. O número de entidades inferiores não era menor ao de pessoas encarnadas. / Aniceto 
recomendou-nos bom ânimo e fortaleza mental, ante quadros menos estimáveis que nos defrontassem. A eficiência 
no auxílio, disse ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém, prendendo-nos a 
fraquezas de qualquer espécie. / Aquela residência humilde proporcionava-nos cariciosa impressão de conforto. 
Estava lindamente iluminada por clarões espirituais. (A)‘Teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que 
representa NL.’ / Companheiros assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Um cavalheiro simpático abriu-
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nos a porta. Ali vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia, até então. Aniceto apresentou-
nos a Isidoro (Isi), o novo amigo.  / Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia 
de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto: uma jovem de 16 anos numa velha máquina de costura, um 
rapazote de 12 atento a exercícios escolares, três crianças de 9, 7 e 5 ; uma senhora de 40 anos, mais ou menos, 
tricotava, irradiando-se dela luz incessante.  (A)‘Temos aqui nossa irmã Isabel (Isa), viúva de Isidoro. Nossa 
amiga é senhora de grande vidência psíquica. Pode ver a vigésima parte dos serviços em que colabora.’ [Reparei 
que Dona Isabel parecia registrar a nossa presença.] [Em modesto salão se reuniam entidades esclarecidas.  
Confortadoras luzes, em todos os recantos.] ‘Há 3 anos Isidoro voltou para nossa esfera, mas as autoridades de 
NL concederam-lhe permissão para continuar aqui, como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e 
trabalhador fiel.’ [E, observando a nossa surpresa, Aniceto acrescentou:] ‘O acaso não define responsabilidades, 
nem atende a construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação.’ 
 
               35.  Culto doméstico 
 Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Aniceto esclareceu que 
as meninas tinham vindo de NL, mas o rapazote procedia de região inferior. / Sentamo-nos respeitosos. A pequena 
Neli fez comovente prece, que concluiu assim: “Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna! Sede em nossos 
corações, agora e sempre. Assim seja!...”  /  Isabel pediu que a mais velha, Joaninha, lesse pequeno capítulo de 
livro doutrinário sobre a irreflexão, e um episódio triste de um jornal, relativo ao suicídio de uma jovem; abriu o 
Novo Testamento, como se procedesse ao acaso, mas Isidoro interveio, ajudando a focalizar o assunto da noite 
[Mateus, c. 13 / v. 31]: “Outra parábola lhes propôs, dizendo: O Reino dos Céus é semelhante ao grão de mostarda 
que o homem tomou e semeou no seu campo.”  ....  / Um amigo espiritual de nobre condição colocou a destra 
sobre a fronte da generosa viúva. (A)‘Nosso irmão Fábio Aleto interpretará o texto; quem estiver na condição 
dele ouvir-lhe-á os pensamentos, os demais receberão os valores interpretativos, na tradução do verbo de Isabel.’  
/ (Isa) ‘Afirma o jornal que a jovem se matou por amor; entretanto, ninguém comete erros por amar 
verdadeiramente. Os que amam nunca espalham a morte. A pobrezinha entregou-se à paixão, que confunde o 
raciocínio e rebaixa o sentimento. A semente de mostarda constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. 
Há quem fale em humildade, mas nunca revela um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade, sem 
começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita, antes de edificarmos as grandes coisas.  A 
palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito na vida. 
Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas.  Aprendamos a ciência de começar, lembrando a bondade de 
Jesus, a cada instante.’ 
                  36.  Mãe e filhos 
 Aniceto esclareceu: --‘Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Muitos 
companheiros, aqui reunidos, registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as crianças.’ / A 
pequena  Marieta perguntou à mãe: --‘Se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia?’ / A 
viúva esboçou um sorriso triste e falou: --‘Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às 
necessidades do estômago. Temos boa saúde. Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de 
alimentação? Jesus abençoa  o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Papai 
continua ajudando-nos. Quando sabemos amar e esperar, não nos separamos dos entes queridos que morrem. 
Tenhamos certeza na proteção de Jesus!...  Nunca devemos reclamar e sim louvar sempre. A pobreza é uma das 
melhores oportunidades de elevação. Na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera, as alegrias simples e 
puras. Não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos, mas aos pobres que trabalham e guardam a fé. 
O homem de grandes possibilidades financeiras dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse 
mesquinho.’ / O rapazola não parecia concordar com a beleza profunda daquela opinião e propôs alugassem o 
salão, a fim de receberem algum dinheiro a mais. (Isa)‘Por onde andarmos, receberemos sugestões da mentira 
venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. Em memória de 
seu pai, o salão é consagrado às atividades evangélicas.’  / ‘E se eu insistir?’, perguntou o pequeno orgulhoso.  / 
‘Será punido, porque não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos. Amo a vocês e preciso 
incliná-los ao caminho reto.’ / Aniceto, satisfeito, disse-nos: --‘O Evangelho dá equilíbrio ao coração.’ 
           37.  No santuário doméstico 
 Um companheiro rendeu graças e uma senhora comentou: --‘Bem-aventurados os que cultivam a paz 
doméstica.’  / Dois cooperadores de NL serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar, por 
falta de termos analógicos. (A)‘Em oficinas como esta é possível preservar a pureza de nossas substâncias 
alimentícias.’  /  Uma pequena , enquanto a mãezinha conversava, colheu um cravo. Vi a menina retirar a flor da 
haste, ao mesmo tempo em que a parte material do cravo emurchecia. A mãe ralhou com a criança e disse: --‘Não 
temos o direito de perturbar a ordem das coisas!’ (A)‘É a nossa irmã Emília, que vem ao encontro do esposo, 
encarnado. Ele virá aqui pelas portas do sono. Com a maioria, o sono apenas reflete perturbações fisiológicas ou 
sentimentais; entretanto, existe grande número de pessoas que estão aptas a desenvolver esse intercâmbio 
espiritual.’  /  Notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo. 
Aniceto nos tranqüilizou: --‘Não temam. Sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos da sombra  se 
movimentam à procura de asilo: os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum. Buscam de 
preferência as casas de diversão noturna e penetram residências abertas. Observem como se inclinam para cá, 
fugindo em seguida, inquietos. Estamos observando os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os 
benefícios da oração. Quando se ora, num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do 
coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. O culto familiar do Evangelho é curso de 
iluminação interior, e também processo avançado de defesa exterior. O homem que ora traz consigo inalienável 
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couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques em 
contato com as vibrações luminosas deste santuário; é por isso que se mantêm a distância...’  /  Isidoro e Isabel 
vieram até nós, irradiando ventura. A viúva disse, serena: --‘Temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-
lhes nossas crianças, por algumas horas.’  /  ‘Vá, minha filha!’  — respondeu uma senhora idosa — ‘aproveite o 
repouso corporal. Vá tranqüila!’   (A)‘Observaram como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos?’ 
     38.  Atividade plena 
 Às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. (A)‘Numerosos irmãos encontram-se 
neste pouso, na esfera a que os encarnados chamariam sonho.’ / Verifiquei que muitos recém-chegados pareciam 
titubeantes... Eram os encarnados que se reuniam a nós. (A)‘Os Espíritos encarnados ficam submetidos a 
imperiosas leis  dominantes na Crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a 
obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Raramente estão lúcidos ao nosso lado, 
permanecendo vacilantes, enfraquecidos...’ / Aniceto indicou um grupo mais próximo. Uma anciã decidida 
abraçava-se à neta, lânguida, palidíssima, e lhe dizia: --‘Nieta, não dês tamanha importância aos obstáculos. 
Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual. A calúnia é uma serpente que 
ameaça o coração, mas, se a encaramos de frente, não tem vida própria. Não percas a sagrada oportunidade de 
testemunhar a compreensão de Jesus!...’ [A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam 
cheios de pranto. Perguntei:]  ‘Ela se lembrará de tudo, ao despertar?’ (A)‘Não esqueçamos que o desprendimento 
no sono vulgar é fragmentário. O fenômeno é mais espiritual que de percepções sensoriais. A jovem não se 
recordará das minúcias deste venturoso encontro; acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder 
identificar a causa do bom ânimo.’  / Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. (A)‘Freud foi 
um grande missionário da ciência, porém manteve-se sob certas limitações.’  / Percebendo que nosso instrutor não 
desejava entrar no exame da teoria famosa, perguntei: --‘Haverá centros de reunião para os Espíritos 
desequilibrados no mal?’ / ‘Não haja dúvidas. Através de correntes magnéticas, quando se efetua o sono dos 
encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, 
vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos os encarnados que sabem dormir para o bem... 
Livre-nos o Senhor de cair novamente...’ 
 
              39.  Trabalho incessante 
 Aniceto informou-nos que, de acordo com instruções de Telésforo, trataria de incumbências cujo objetivo 
essencial era o combate a uma grande cooperativa de  desencarnados congregados para o mal.  / Enquanto 
tratava ele do assunto, em particular, ouvíamos outros amigos. Uma senhora exclamou, comovida: --‘Que o Senhor 
recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças. Por haver repousado aqui, pude encontrar minha filha, 
desviando-a do suicídio...’ / Perguntei-lhe: --‘Há muitos postos de NL, como este?’ / ‘Regular número, nesta como 
em outras cidades, além de numerosas oficinas de outras colônias espirituais.’ / Um companheiro, despedindo-se, 
comentou: --‘Vamos ao trabalho; hoje à noite,  realizar-se-á estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos 
ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui.’  / A essa altura, um irmão orientador falou ao 
nosso interlocutor: --‘Vieira, recomendo a você melhor observância do critério doutrinário. Será inútil trazer 
entidades vagabundas ou de má fé, por simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com Espíritos escarninhos 
ou ociosos. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Quem aceita um compromisso não vive sem 
contas.’ / Vieira depois explicou-me: --‘Admoestação justa. Em reunião passada, trouxe alguns parentes em 
dolorosas condições; em meio aos estudos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel. Não fossem 
as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Fomos, naturalmente, 
responsabilizados... Aqui não devemos abusar tanto do amor, como no círculo carnal!’ 
 
                 40.  Rumo ao campo 
 (A)‘Na oficina recebemos reforços de energia, alimentamo-nos. Mas, a noite, para muitos, foi exaustiva. 
Necessitamos de descanso.  Vamos ao campo. Utilizemos a volitação.’ // ‘Estão vendo aquelas manchas escuras 
na via pública? São nuvens de bactérias. Os grandes núcleos pardacentos ou obscuros são zonas de matéria 
mental inferior, expelida por certa classe de pessoas. Em nossas investigações, veremos os monstros que se 
arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas... Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias 
destruidoras da vida física, quanto as formas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vêem, o “orai 
e vigiai” do Evangelho tem profunda importância, em qualquer situação e a qualquer tempo. O homem terreno 
vive num aparelho psicofísico; se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de 
larvas mentais produzidas pela mente enferma. Na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, 
tanto adoecem corpos, como almas. No futuro, por esse motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do 
corpo.’ /  ‘Deus meu!’ — exclamou Vicente — ‘a que perigos está submetido o homem comum!’ (A)‘Por isso a 
existência  é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E, 
ensinando a necessidade da fé religiosa entre as criaturas, pretendemos criar um estado positivo de confiança, 
otimismo e ânimo sadio em suas mentes. Apenas a fé pode proporcionar essa realização. Todos precisamos saber 
emitir e saber receber. É preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização, e todo esforço nobre ajuda 
sempre.’ 
     41.  Entre árvores 
  Decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor.  /  
Aniceto respirou a longos haustos e falou: --‘Os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas 
terrestres, não prescindem da pausa de repouso.   ....   O dia e a noite constituem uma folha no livro da vida. A 
maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária; no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-
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la a retificar as lições.   ....  O campo é o reservatório mais abundante de princípios vitais; reina aqui a paz 
relativa e equilibrada da Natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos 
humanos. O campo é também vasta oficina. O reino vegetal possui cooperadores numerosos.’  /  Nesse momento, 
algo atraiu nossa atenção: um homem jazia numa poça de sangue, ao lado de um veículo sustentado por um muar. 
Dois encarnados prestavam socorro, mas o número de desencarnados era bem maior. O chefe recebeu-nos com 
simpatia, explicou que o carroceiro recebera uma patada do burro e que o guarda responsável pelo trecho da 
estrada não pudera impedir o acontecimento.‘O auxílio espiritual se tornou ineficiente, dada a grosseria 
inominável com que o ferido tratava o animal.’ (A)‘Esse trabalhador imprudente foi punido por ele mesmo. A 
cólera é punida por suas conseqüências. Ao mal segue-se o mal. Ninguém pode educar odiando, nem edificar 
algo útil com fúria e brutalidade. Ninguém desrespeita a Natureza sem o doloroso choque de retorno.’ 
 
                42.  Evangelho no ambiente rural 
 O chefe da turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador se poderia interpretar, para eles, 
alguma lição evangélica, ao que Aniceto aquiesceu pressuroso. Os servidores da gleba trouxeram um exemplar do 
Evangelho, que o mentor abriu como se soubesse onde estava a lição do momento. A paisagem não podia ser mais 
bela, vestida em ouro líquido do Poente.  Aniceto leu os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8, da Epístola aos 
Romanos, refletiu e comentou: --‘Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o Amor e a Sabedoria de 
Nosso Pai! As forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Tendes visto a 
civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens em Moloques de pão, carne 
e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos de alimentação, despreocupados 
do imenso débito para com a natureza amorável e generosa; são ingratos para com as fontes do bem. Dominam 
os mais fracos e os exploram, acordando mais tarde entre os monstros do ódio!  Cooperemos no despertar dos 
homens, relativamente ao débito para com a Natureza maternal. Levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. 
Somente as plantas conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para entretenimento da vida noutros seres. E o homem 
transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas. Auxiliemo-lo a amar a terra, antes de 
explorá-la, a valer-se da  cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio! Então, quando no futuro 
sublime isso se concretizar, permitir-nos-á o Senhor a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio da 
atmosfera.    ....   Não condenemos! Auxiliemos sempre!’ 
 
            43.  Antes da reunião 
 Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. (A)‘Realizar uma sessão de trabalhos 
espirituais não é coisa  simples. A morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde 
se reunam almas levianas, aí estará, igualmente, a leviandade. Onde se encontre a atividade do bem, 
permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior.’  / Continuei reparando as atividades de irmãos que 
dividiam a sala, utilizando longas faixas fluídicas.  (A)‘Estão promovendo a obra de preservação e vigilância. 
Serão trazidas algumas dezenas de sofredores.’  [Observei que magnetizavam o próprio ar.] ‘Não se impressione, 
André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. É preciso vigiar, não o esqueçamos.’  //  A uma 
ordem, espalharam-se os vigilantes, em derredor da moradia singela. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. 
Logo após, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à 
criatura uma vista de olhos sobre uma assembléia de Espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, 
muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. O quadro de retificações individuais, após a morte, é 
extenso e variado.  Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se moviam com dificuldade. (A)‘Aqui, 
poderemos observar apenas sofredores, porque o santuário de Isidoro e Isabel não está preparado para receber 
entidades perversas.’ / Alguns mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não poucos traziam 
ataduras e faixas. (A)‘Muitos não concordam com as realidades  da morte corporal. Toda essa gente está 
prisioneira da idéia de enfermidade. Carregados de viciação mental por muitos séculos, demoramo-nos a escapar 
da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a 
pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o 
mundo que prevalece para a alma desencarnada, por longo tempo, é o reino pessoal de nossas criações 
inferiores...’ 
     44.  Assistência 
 (A)‘Mãos à obra! Distribuamos alguns passes de reconforto!’  / ‘Mas,’ objetei, ‘estarei  preparado  para 
trabalho dessa natureza?’ / ‘Por que não? Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de 
responsabilidade para que sejamos iniciados, com êxito, em qualquer trabalho novo.’  /  Lembrei-me de Narcisa, 
parecendo ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa: “Nunca te negues a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, 
não olvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os derrotados da sorte, fala-lhes 
do divino ensejo do futuro. Não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que 
ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade”. / Sem mais hesitação, dispus-
me ao serviço. Não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a 
compreensão. / Uma senhora dizia: --‘Ai! O tracoma! Infeliz que sou! Quero ver!...’ / Respondi: --‘Calma! não 
confia no Poder de Jesus? Ele continua curando cegos...’  /  Iniciei o passe de alívio sobre os olhos, concentrando 
minhas propriedades magnéticas. A desencarnada proferiu um grito de espanto: --‘Vejo! Vejo! Grande Deus! 
Quem sois vós, emissário do bem?’ / Desejava socorrer o próximo doente, mas singular deslumbramento 
imobilizava-me... Aniceto falou em voz baixa: --‘André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar 
o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não olvides 
que todo o bem procede d’Ele. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, mas o que cumpre a 
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vontade divina do Senhor e passa adiante. O que nos deve interessar é a semeadura do bem.’ / Vicente comentou: 
--‘O número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las, em diversos graus de desequilíbrio, desde NL até a 
Crosta’. (A)‘Devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa, íntima e 
profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo.’ 
 
              45.  Mente enferma 
 (A)‘Aqui não comparecem apenas desencarnados enfermos. Reparem os encarnados.’ / Um cavalheiro, 
rodeado de sombra, dizia: --‘Há muito freqüento reuniões espiritistas; ou minha infelicidade é maior que a dos 
outros ou estamos diante de uma mistificação mundial.’ / O orientador encarnado, seguro na fé, interveio: --‘Creio 
que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, que se dirigem ao coração humano. A Bíblia é o encontro da 
experiência humana, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, no 
Evangelho de Nosso Senhor.’ / O cavalheiro sorriu, entre a ironia e a vaidade ofendida: --‘Você fala como homem 
de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência... Quero referir-me às farsas mediúnicas.’ /  Bentes, 
o orientador, respondeu, ponderado: --‘Está enganado, meu amigo. Estaríamos em erro grave, se colocássemos 
toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. São simples colaboradores. Cada um 
responderá pelo que fez das possibilidades recebidas.’ / Aniceto nos tocou de leve, e falou: --‘Repararam como 
esse homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes, encarnados. Tudo espera dos outros. Quer a 
realização divina sem o esforço humano; reclama a graça, formulando a exigência; quer o trigo da verdade, sem 
participar da semeadura...’ 
 
                              46.  Aprendendo  
 Faltava uma hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do senhor Bentes. Reuniam-
se ali 35 individualidades terrestres, mas, em nosso círculo, os necessitados excediam duas centenas. Reparei, sobre 
a grande mesa, numerosas indicações de receituário e assistência; nomes ali se enfileiravam.  Quatro facultativos 
espirituais se moviam diligentes. / Aniceto explicou: ‘Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam 
necessitadas de amparo.’  / Vicente indagou: --‘Mas recebem tudo quanto pedem?’ / ‘Recebem o que precisam. A 
maior parte dos pedidos são desassisados. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo 
deve conhecê-los. Possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece  solução. 
Entretanto, como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como indicar o bálsamo do 
trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contra-senso? Toda condição de trabalho 
traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade.  Não temos grande tempo 
para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações, que não lhes deviam escapar da memória, para felicidade 
de si mesmos.’ 
             47.  No trabalho ativo  
 A interpretação de Bentes era recebida com respeito geral pelos desencarnados. Porém, alguns irmãos 
encarnados se mantinham irrequietos em demasia, mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários. 
(A)‘Se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades, fora dos recintos de prática espiritista, 
como poderão se concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Boa concentração exige vida reta. Para 
que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros para o bem, é indispensável o trabalho preparatório na 
meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento, ante as lições evangélicas, não pode conferir ao 
crente a concentração de forças espirituais.’ / Reparei que Isidoro e outros amigos trabalhavam, despertando 
alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes.  /  Uma senhora se aproximou de Isidoro e 
solicitou a possibilidade de comunicar-se com a filha, presente à reunião.  (Isi)‘O nosso nobre Anselmo não julga 
viável o seu pedido. Sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção: ela se agarraria 
excessivamente ao seu auxílio. Quem sabe? Amanhã talvez possam se encontrar em sonho.’ / Outro amigo solicitou 
a Isidoro novas indicações dos receitistas para seu sobrinho Amaro. (Isi)‘Não posso, meu amigo; se Amaro pedir e 
os receitistas cederem, tudo bem. Ele é rebelde, despreza os horários, critica mordazmente...  Estamos lidando com 
material sagrado; não será caridade dar aos que não querem receber.’  / O esforço dos clínicos espirituais, aliado 
à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Aniceto, adivinhando-me os pensamentos, falou com 
bondade: --‘Um dia, André, você compreenderá, com Jesus, que é melhor servir que ser servido; mais belo é dar 
que receber.’ 
 
                          48.  Pavor da morte 
 Perguntei a Aniceto por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados. Não poderiam congregar-se em 
lugares espirituais? (A)‘Sim, a maioria recebe esclarecimentos em nossa esfera; grande número, porém, na 
passagem para cá, sente “doentia saudade do agrupamento”. Para melhor adaptação dos desencarnados dessa 
ordem, o socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos ainda na carne. Esta sala funciona 
como incubadora de energias psíquicas para aclimação à  nova vida. Não observou os dorminhocos e invigilantes 
que vieram colher benefícios? Pois também deram alguma coisa de si... Deram calor magnético, irradiações vitais 
proveitosas.’  // A seguir, visitamos um necrotério. O cadáver de uma jovem ali jazia gelado, tendo ao lado uma 
entidade masculina, que zelava. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos, com 
impressão de terror. / O receitista que nos acompanhava esclareceu: --‘Aquele é o noivo que a espera, há muito.’  / 
O rapaz a chamava pelo nome, mas a jovem cerrava os olhos. Notava-se que seu organismo perispiritual estava 
desligado do vaso físico, mas a pobrezinha copiava a posição cadavérica, tomada de infinito pavor. / Aniceto tudo 
compreendeu e aconselhou: --‘Vejo que ela não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada, por falta 
de preparação religiosa. Não convém que o amigo se apresente já. Ela dormirá e, depois, entregá-la-emos aos seus 
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cuidados.’ / Aproximou-se, falando com inflexão paternal: --‘Vamos, Cremilda, ao novo tratamento!’ / A moça 
abriu os olhos e exclamou: --‘Graças a Deus! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo falecido chamar-
me... É o senhor o novo médico?’ / ‘Sim, é indispensável que durma, vou aplicar-lhe recursos magnéticos.’ / Logo 
após, o rapaz, agradecido, retirou-se volitando, com o fardo suave do seu amor. (A)‘A idéia da morte não serve 
para aliviar, curar ou edificar. O Evangelho nos ensina que Deus não é Deus dos mortos, e, sim, o Pai das 
criaturas que vivem para sempre.’ 
             49.  Máquina divina 
 Logo, estávamos ao lado de um agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual, que explicou: --
‘Há dias se encontra em coma, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético, para o desprendimento.’  /  
Verifiquei que, bem no centro do crânio, havia um foco de luz mortiça, que enchia toda a região encefálica. 
(A)‘Essa luz é a mente, para cuja definição não temos ainda conceituação humana. Observe! O olho mortal não 
poderá contemplar o que se encontra à vista neste instante.’ / A cooperação magnética do mentor modificara a 
cena: o corpo do moribundo agigantou-se. Identifiquei os 9 sistemas de órgãos da máquina humana: o arcabouço 
ósseo, a musculatura, a circulação sangüínea, o aparelho de purificação do sangue [pulmões e rins], o 
maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormoniais e os órgãos dos sentidos. Os órgãos estavam 
sendo assaltados por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. (A)‘Está vendo a máquina divina, 
formada pelo molde espiritual preexistente? Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que 
todos os movimentos do corpo estão subordinados à mente. É nela que temos o governo dessa usina maravilhosa. 
Vemos aqui um irmão no momento da retirada. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou 
totalmente a carne, por falta de educação mental. Vê-se, pelo excesso de intemperança das células, que esse 
homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo.’ 
 
                         50.  A desencarnação de Fernando  
 Quando Aniceto retirou a destra de minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do 
infinitesimal.  / A genitora do moribundo dirigiu-se ao nosso mentor: --‘Ajude-nos a retirar meu pobre filho do 
corpo esgotado!  Há muitas horas, estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Será um 
caridoso obséquio...’  (A)‘A irmã está incumbida de encaminhá-lo?’ / ‘Meus superiores  prometeram ajudá-lo, mas 
aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. As lágrimas e os remorsos, na solidão do 
arrependimento, serão portadores de calma a seu Espírito irrefletido. Estou cansada de agravar meus débitos. 
Não devo contrariar os desígnios de Deus.’ / ‘A aflição dos familiares poderá dificultar-nos a ação. Uma rede de 
fios cinzentos liga os parentes ao enfermo quase morto. Modifiquemos o quadro do coma.’  // A melhora súbita 
tranqüilizara a todos. Aos poucos, os fios cinzentos desapareceram. / Espantado, reparei que 3 rostos de expressão 
diabólica surgiram no peitoril da janela, interrogando: --‘Como é? Fernando, vem ou não vem?’ / Aniceto dirigiu-
lhes significativo olhar, compelindo-os a desaparecer. Aproveitou a serenidade ambiente e começou a retirar o 
corpo espiritual de Fernando, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, à 
qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão. A operação não fora curta e fácil. / Pequena 
expedição conduziu o desencarnado a um instituto de assistência. (A)‘Não se preocupe, André, com os vagabundos 
que esperavam nosso irmão infeliz. Cada criatura, na vida, cultiva as afeições que prefere. Paulo de Tarso, no 
capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma “nuvem de testemunhas.” Cada 
um tem o séquito invisível a que se devota. Quando a coletividade apreender a grandeza das lições evangélicas, 
todo homem terá cuidado  na escolha de suas testemunhas.’ 
 

                       51.  Nas despedidas 
Findou a semana de serviço. Ao contato das revelações de Aniceto, reformara meus conhecimentos de 

medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão 
mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação na arte de curar. Compreendi que a fé 
não constitui uma afirmativa de lábios, mas, sim, uma fonte dágua viva, nascendo espontaneamente em minha 
alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante 
das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição, nascido e consolidado 
em mim mesmo. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? / Vicente e 
eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe  nosso reconhecimento. O abnegado orientador sorriu e 
antecipou: --‘Agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E, tomando a Bíblia, leu, dos Provérbios de 
Salomão [c.2 / v.1-5]: “Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, 
para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e por inteligência 
alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do 
Senhor, e acharás o conhecimento de Deus.”’ / E sentenciou: --‘Lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. 
Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Aceitar os mandamentos divinos e 
guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência alçando a voz 
acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Não 
esqueçamos esses deveres.’ / E, dirigindo-se particularmente a nós, acentuou: --‘Apresentemos à amiga Isabel 
nossos agradecimentos e despedidas.’  / ‘Nobre Aniceto,’ --disse Isabel-- ‘voltai sempre ao nosso modesto lar. 
Ensinai-me a paciência e a coragem. Amparai-me as obrigações de serva  do Evangelho de Nosso Senhor!’  
(A)‘Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Tem bom ânimo e 
caminha!’  /  E, abraçado ao casal, proferiu belíssima oração:  

“Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço! Ainda não sabemos, Amado Jesus, 
compreender a extensão do trabalho que nos confiaste! Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a 
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convicção de que a Obra do Mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações 
com as aparências do bem! 

  Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que 
pertencem ao teu amor! 

 Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos! 
  Senhor Amorável, ajuda-nos a ser  teus leais servidores, 
  Mestre Amoroso, concede-nos, ainda, as tuas lições, 
  Juiz Reto, conduze-nos aos caminhos direitos,  
  Médico Sublime, restaura-nos a saúde, 
  Pastor Compassivo, guia-nos à frente das águas vivas, 
  Engenheiro Sábio, dá-nos teu roteiro, 
  Administrador Generoso, inspira-nos a tarefa, 
  Semeador do Bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas, 
  Carpinteiro Divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna, 
  Oleiro Cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração, 
  Amigo Desvelado, sê indulgente, ainda, para com as nossas fraquezas, 
  Príncipe da Paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada 

de teu Reino!” 
   

 
   
                     
  
           Fim de “Os Mensageiros” 
  
  


