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 FEB  1945      F.C. Xavier/A. Luiz 
    
           Missionários da Luz 
  
      Ante os Tempos Novos 
 Os corações ainda tenros amam o sonho, estimam o menor esforço, não entendem o labor divino da 
perfeição eterna.  A maioria pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seria conquistado por meras 
afirmativas doutrinais.  / A morte física não é o fim. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e 
definitivas.  / Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso de renovação, requisita-se o concurso de 
todos os servidores fiéis da verdade e do bem para que vivam a nova fé, melhorando-se. / O homem é um Espírito 
Eterno habitando o templo vivo da carne terrestre. O perispírito é organização viva a que se amoldam as células 
materiais. A alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Os laços do amor e do ódio 
nos acompanham em qualquer círculo da vida. / “Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e atende 
aos sagrados deveres que a Terra te designou para cada dia”.         
                              
       (Emmanuel) 
 
            1.  O Psicógrafo 
 O Instrutor Alexandre (A) permitiu-me acompanhá-lo ao seu núcleo, para estudar a questão mediúnica.  //  
No espaçoso salão, dentre as dezenas de cadeiras, só 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres. As demais 
atendiam à massa invisível aos olhos físicos. Fios luminosos dividiam os assistentes em turmas. Em torno das zonas 
de acesso, postavam-se corpos de guarda; a entrada de desencarnados obedecia a controle significativo. Os 18 
companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração. Cada qual emitia raios luminosos muito 
diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância de 60 cm dos corpos e 
estabeleciam uma corrente de força, que despejava elementos vitais, com origem nos corações e nos cérebros 
humanos. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre. Detinha-me em 
observação, quando o mentor solicitou-me a presença nos trabalhos mediúnicos:  (A)‘Não podemos perder os 
minutos...  Interessa-nos o aproveitamento integral do tempo!   ....   Nos serviços mediúnicos, preponderam os 
fatores morais. O médium necessita clareza e serenidade. Precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e 
humildade. É responsável  pela manutenção interior da tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência e 
amor cristão.   ....   Estamos diante do psicógrafo. Antes do trabalho, nossos auxiliares já lhe prepararam as 
possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simples “tomar a 
mão”. Há processos intrincados, complexos.’ /  Sob a luz mental a epífise [ou glândula pineal] emitia raios 
azulados e intensos. (A)‘Transmitir mensagens de uma esfera para outra demanda esforço, boa vontade, 
cooperação e propósito consistente; requer compreensão, oportunidade e consciência. Acredita que o 
intermediário possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser 
incessante. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental. Note as singularidades do corpo 
perispiritual.  No exercício mediúnico, a epífise desempenha o papel mais importante; nela reside o sentido novo 
dos homens.  Muito antes da reunião, o servidor foi objeto de nossa atenção para que pensamentos grosseiros não 
lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, aqui, assistido por vários operadores de nosso 
plano; as células nervosas receberam novo coeficiente magnético. O sistema nervoso recebeu auxílios enérgicos, e 
as glândulas suprarrenais, acréscimo de energia, para acelerada produção de adrenalina.’  /  Vi que o médium 
parecia quase desencarnado. Suas expressões de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a luz que o 
cercava, oriunda de seus centros perispirituais. (A)‘Interrompamos as observações. É necessário agir: Calixto, 
escreverá apenas você. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais.’  / Calixto sentou-se 
ao lado do médium; enlaçou-o e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória. Alexandre 
aproximou-se, colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, 
evitando interferências do aparelho mediúnico.  / Calixto começou a escrever, apossando-se do braço do 
companheiro: “A paz de Jesus seja convosco”. 
 
              2.  A epífise 
 A função da epífise, segundo os orientadores clássicos, circunscrevia-se ao controle sexual no período 
infantil, a velador dos instintos; depois, desaparecia quase.  (A)‘Há que retificar observações. É a glândula da vida 
mental. A epífise acorda as forças criadoras e continua a funcionar, como o mais avançado laboratório de 
elementos psíquicos da criatura terrestre. É importante centro do corpo perispiritual preexistente. Aos 14 anos 
recomeça a funcionar. É fonte criadora. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de 
elevada expressão no corpo etéreo. Desata os laços divinos da Natureza, os quais ligam as existências umas às 
outras. As glândulas genitais acham-se controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte 
fundamental. A glândula pineal segrega “hormônios psíquicos”  ou  “unidades-força”, que vão atuar nas 
energias geradoras. Os cromossomas da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação. Analisemos a epífise como 
glândula da vida mental do homem. Segregando delicadas energias psíquicas, conserva ascendência sobre todo o 
sistema endocrínico. Ligada à mente, comanda as forças subconscientes, sob a determinação direta da vontade. 
E, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. 
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Controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta.  De modo geral, todos 
viciamos esse foco sagrado; abraçamos desregramentos emocionais. Do menosprezo a seu potencial, decorrem os 
dolorosos fenômenos de hereditariedade fisiológica. A perversão do nosso plano mental consciente determina a 
perversão de nosso psiquismo inconsciente. Renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva não 
representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico, para enriquecimento efetivo 
da personalidade. Ninguém enganará a Natureza. Não adianta alcançar a morte, exibindo gestos e palavras 
convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio. Compreende as funções da epífise no 
crescimento mental e no enriquecimento dos valores da alma? Segregando “unidades-força”, pode ser 
comparada a poderosa usina, que deve ser aproveitada no serviço de iluminação da personalidade e não 
relaxada, nas emoções de baixa classe, no charco das sensações inferiores. É indispensável não retê-la nas 
correntes tóxicas, cuidar da economia de forças. São muito raros os que reconhecem a necessidade de 
preservação  das energias psíquicas. Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Entende como é importante 
renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? O homem que pratica o bem vive no seio de 
vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. A função da epífise na vida mental é 
muito importante. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade...  Você pergunta 
se, em vista disso, não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, as possibilidades do 
renascimento.  Semelhante indagação é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos 
patrimônios da vida, a união enobrecedora constituem programa de elevação.’ 
 
          3.  Desenvolvimento mediúnico 
 (A)‘Os encarnados raramente se dispõem ao aproveitamento real  de nossa colaboração. É muito lenta a 
transição  entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Há sempre um oceano de palavras e algumas 
gotas de ação. Quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Toda edificação da alma 
requer disciplina, educação, esforço e perseverança.’ // Alexandre postara-se ao lado de um rapaz que esperava, 
de lápis em punho; pediu-me para reparar no aparelho genital do jovem. Fiquei estupefato: as glândulas geradoras 
emitiam fraquíssima luminosidade, abafada por aluviões de corpúsculos negros. Feras microscópicas situavam-se 
no epidídimo, onde absorviam, famélicas, os embriões delicados da vida orgânica. Que significava aquele acervo 
de pequeninos seres escuros? (A)‘São bacilos psíquicos, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. 
Larvas, por ele cultivadas, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, senão também pelo 
contato com entidades grosseiras, que o visitam com freqüência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O 
pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual, não se 
capacitou de que a prudência, em matéria de sexo, é equilíbrio da vida. A pretexto de aceitar o império da razão 
pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a 
existência em si. Tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. Todas as manifestações psico-físicas se 
derivam da influenciação espiritual.’ // Alexandre mandou-me examinar um amigo, que exalava um odor 
característico. Notei que o aparelho gastro-intestinal parecia totalmente ensopado de aguardente. Pequeninas 
figuras horripilantes postavam-se, vorazes, ao longo da veia porta. (A)‘Os alcoólicos aniquilam-no vagarosamente. 
O sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Debalde trabalham os rins. O álcool anula diariamente 
grande número de néfrons. O pâncreas não atende ao serviço  de desintegração dos alimentos. Larvas exterminam 
as células hepáticas.  ....  Repare nesta irmã. É candidata à mediunidade de incorporação. [Em grande zona do 
ventre superlotado de alimentação, viam-se parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos 
semelhantes a lesmas voracíssimas.] Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação: caiu na 
glutoneria crassa, presa de seres de baixa condição. Pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na 
Crosta. A razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. O 
Espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus-Cristo. Mediunidade significa 
percepção espiritual. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, 
convertendo-a no ministério ativo do bem. Toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Não 
desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação; no entanto, os excessos retêm a alma nos 
círculos inferiores. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva, sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes 
na sublime ciência do bem-viver. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Não podem 
transformar-se dum momento para outro. É verdade que sonham edificar castelos sem base; gradativamente, 
compreenderão que mediunidade elevada não pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos 
necessários, com auto-educação sistemática e perseverante. Mas, todas as reuniões são proveitosas, ainda que 
com passos vacilantes.’ 
 
           4.  Vampirismo 
 Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica; 
formavam colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com 
maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas.  (A)‘Vampiro é toda entidade ociosa, que visita os 
encarnados, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Cada espécie de micróbio tem o seu 
ambiente preferido: o pneumococo aloja-se nos pulmões. As doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A 
cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações, formam criações inferiores, que afetam 
profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica 
não é mais que o vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua 
estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente.’ / ‘Como se verificam os processos 
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mórbidos de ascendência psíquica? É a viciação que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a 
alma, impondo-lhe enfermidades? Há possibilidade de contágio?’  / ‘ Primeiro a semeadura, depois a colheita. 
Antes da afecção, existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos 
dão origem a formas e conseqüências de infinitas expressões. Cada um de nós é responsável pela emissão das 
forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício, oferecem 
campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. O contágio aqui é fato consumado, entre companheiros do 
mesmo nível. Você não ignora que muita gente cultiva vocação para o abismo. Cada viciação da personalidade 
produz formas sombrias, extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa.    
....    A idéia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras do bem viver. Os pais terrestres, com 
raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Entre abusos do sexo 
e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, 
cristalizando hábitos malignos. O cipoal da ignorância é espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão. 
A morte quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. As criaturas humanas, além do 
túmulo, em muitíssimos casos,  prosseguem imantadas aos ambientes domésticos. Aos infelizes que caíram em 
semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual: são portadoras de 
vigoroso magnetismo animal. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda 
encarnados, qual erva daninha, sugando-lhes a substância vital. Não cabe estranheza, diante desses fatos; quando 
na Crosta, encarecendo necessidades de proteínas, não sugávamos tecidos musculares, não roíamos ossos? 
Devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. E a visão dos matadouros? Os seres inferiores do planeta 
nos encaram como verdugos cruéis!’  /  ‘Como solucionar tão dolorosos problemas?’  / ‘Os problemas são nossos; 
não nos cabe condenar ninguém. A missão  do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com 
nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores.   ....   O legítimo desenvolvimento mediúnico 
é problema de ascensão espiritual. Nossos amigos, embora incipientes candidatos às  percepções sublimes, foram 
auxiliados contra o vampirismo venenoso. Agora, você verá como as entidades exploradoras permanecem 
esperando-lhes o regresso, lá fora... Sim, pois  são raros os irmãos que mantêm boas resoluções: a maioria, 
rompido o nosso círculo magnético, esquece as bênçãos recebidas e volta aos braços dos vampiros renitentes e 
cruéis...’ 
 
        5.  Influenciação 
 A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. O 
pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está 
longe de imaginar.  A rua é repositório de vibrações antagônicas e perigosas bactérias, em vista da maioria dos 
transeuntes lançar em circulação micróbios diversos e maus pensamentos de toda ordem.  / Alexandre indicou-me 
pequeno grupo de desencarnados: --‘Constituem a corte dos nossos companheiros encarnados. Observe a maneira 
pela qual voltam aos braços das entidades que os exploram.’ / Elogiei uma senhora e dois jovens, amigos que se 
mostravam fervorosos na fé... / ‘Não se impressione. O problema não é de entusiasmo e sim de esforço 
persistente. Nossos irmãos quase sempre se esquecem de aplicação da luz evangélica à vida prática.  Ainda se 
encontram sob as irradiações do banho de luz, através do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem 
manter semelhante estado mental, fácil lhes seria atingir nível superior de vida. Cada hábito menos digno 
funciona qual entidade viva, compelindo-nos às regiões perturbadas.’ // Três entidades cegas para com a nossa 
presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio que observávamos. 
Encostou-se um deles à senhora. Sua fronte se tornou opaca, obscura. As duas outras entidades agarraram-se aos 
braços do rapaz: embaciou-se-lhe a claridade mental. A conversa passou a revelar ansiedade e amargura.  
(A)‘Ajudemos este amigo através da conversação.’ / Colocou a destra na fronte da menina, que, parecendo mais 
nobre e digna, falou: --‘Creio que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução. Antes de cogitar dum 
desenvolvimento psíquico, deveremos procurar a elevação de nossas idéias e sentimentos. Para sermos úteis, 
cabe-nos aprender a viver espiritualmente na carne.’ / ‘Você não tem idade, minha filha, para opinar neste 
assunto’  —  exclamou a genitora.  (A)‘O amigo que se uniu à nossa irmã foi-lhe o marido, que viveu em egoísmo 
doméstico; os infelizes, que se apegam ao rapaz, ele adquiriu em contato com o meretrício.’  / ‘E  não haverá 
recurso para libertá-los?’  /  ‘Eles próprios alimentam-se uns aos outros. Procuram, agora, os elementos de 
libertação; contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração. Se, de fato, cultivassem a resolução positiva, 
transformariam suas forças pessoais. Renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Em vista 
do vigoroso magnetismo do desejo, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. Vivem assim imantados 
uns aos outros e satisfazem-se na permuta das emoções.’ / ‘Quem sabe poderíamos doutrinar essas entidades?’ / 
‘Tratando-se de caso em que os encarnados se converteram em  poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo 
e tolerância fraternal.’  //  Novamente sob a influência de Alexandre, a jovem observou: --‘O Espiritismo é nosso 
manancial de consolo, mas se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez  venhamos a olvidar as 
obrigações do trabalho. Os instrutores desejam a nossa renovação íntima para a vida superior. Não posso 
compreender Cristianismo sem a nossa integração prática aos exemplos do Cristo.’  (A)‘Observa você o trabalho 
da transmissão mental: o intercâmbio do pensamento é livre. Cada mente é um mundo de emissão e recepção e 
atrai os que se lhe assemelham. Os bons estabelecem laços recíprocos. Aqui temos o fenômeno intuitivo, comum a 
todas as criaturas. Falam sob a determinação direta dos vampiros infelizes. Permanece também sob análise uma 
jovem que consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Conserva o vaso orgânico 
com a mesma pureza com que o recebeu. Seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das 
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verdades eternas. Todas as almas retas podem comungar com os mensageiros divinos, independentemente do 
mediunismo. Não há privilegiados na Criação.’ 
 
 
               6.  A oração 
 Após separar-se da genitora e da irmã, tomou o rapaz o caminho da residência. Viam-se-lhe os parasitos 
escuros. Observava-lhe a desesperação íntima, ante o assédio incessante. Não haveria remédio para ele? 
Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Onde o remédio salutar? (A)‘As 
manifestações do vampirismo não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase a totalidade dos 
sofrimentos, nas zonas inferiores, deve a ele sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem 
segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental está revestida de força 
plasmadora e exteriorizante. O campo médico é maior, depois da morte do corpo.’ / ‘Como lutar com as formas 
mentais degradantes?’  / ‘A ciência médica atingirá culminâncias sublimes, quando verificar no corpo transitório a 
sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Quanto ao combate ao 
vampirismo, não faltam processos saneadores; no entanto, devemos reconhecer que cada filho de Deus deve ser o 
médico de si mesmo. Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo. Conhecerá o mais 
poderoso antídoto. Você sabe que a prece traça fronteiras vibratórias.    ....   Aqui reside uma irmã que tem a 
felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta: eis o motivo da sublime paz reinante. O lar é, acima de tudo, a 
residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos 
elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se 
equilibrou nas bases legítimas da vida, mas sua companheira garante-lhe a casa pela emissão de forças 
purificadoras e luminosas.’  /  Alexandre bateu de leve, como se estivéssemos num santuário. Uma senhora muito 
jovem, desligada do corpo pelo sono, veio atender e saudou o instrutor  afetuosamente, exclamando a seguir: --
‘Desejo transformar nossa casa no templo vivo de Nosso-Senhor!’  //   Punha-se o rapaz entre os lençóis. Cecília, a 
esposa, acariciando-lhe os cabelos, elevou os olhos ao Alto, em fervorosa prece. Reparei que o coração se lhe 
transformava num foco ardente de luz. Os corpúsculos radiosos penetravam o organismo do jovem, destruindo as 
pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. (A)‘A oração é o mais poderoso antídoto do 
vampirismo. A prece é vibração, energia, poder: coloca-nos em contato com as fontes superiores. Você não 
ignora que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase integralmente de raios. Emanações de 
natureza psíquica envolvem a humanidade. Nesse círculo de permuta, os raios expedidos pela oração convertem-
se em fatores na cura do corpo, na renovação da alma. Toda criatura que cultiva a oração, com o devido 
equilíbrio do sentimento, transforma-se em foco irradiante de energias da Divindade.’ 
 
       7.  Socorro espiritual     
 Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosos, a 
maioria de natureza inferior, mas, de espaço a espaço, grupos luminosos passavam, céleres.  (A)‘Na maior parte 
das vezes, é mais eficiente o nosso concurso aos irmãos da Crosta à noite, quando os raios solares diretos não 
desintegram certos recursos de nossa colaboração.’  // Certa velhinha simpática, de nome Justina, acercou-se e, 
após saudar o orientador, explicou: --‘Meu filho Antônio hoje trouxe para o leito tantas preocupações descabidas, 
tanta angústia desnecessária, que suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas: seu estado é 
grave... Ó Alexandre, bem sei que  devemos  subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus, mas meu filho 
necessita de mais alguns dias na Terra. Sua autoridade pode auxiliar-nos!’  (A)‘A caminho! Não temos um minuto 
a perder.’ // Antônio, próximo aos 70, parecia arterioesclerótico adiantado. Alexandre tocou-lhe o cérebro 
perispiritual e falou: --‘Antônio, mantenha-se vigilante! Nosso auxílio pede a sua colaboração! Você foi 
acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe 
elementos de desorganização cerebral. André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. O grupo do Irmão 
Francisco (F) não pode estar longe.’ / Alexandre assumiu profunda concentração e, logo, 8 entidades penetraram o 
recinto, saudando-nos ligeiramente.  (A)‘Francisco,  precisamos das emanações de algum de nossos amigos 
encarnados. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos; alguém suficientemente equilibrado no 
campo mental.’  (F)‘Temos um companheiro que  nos atenderá. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso 
grupo emitirá forças de colaboração magnética através da prece.’  / Alexandre explicou-me: --‘O grupo do Irmão 
Francisco é uma das inumeráveis turmas de serviço, que se consagram aos trabalhos dessa natureza, mormente à 
noite, quando nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas.’ [Não houve oportunidade para saudações, na 
chegada do companheiro encarnado:]  ‘Afonso, coloque as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração.’  / 
Alexandre, como verdadeiro magnetizador, realizou o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o 
organismo do moribundo: a forma perispiritual deste reuniu-se devagarinho à forma física, em processo de 
reajustamento, célula por célula.  (A)‘Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido; conseguimos socorrer a artéria, 
mas Antônio terá, no máximo, 5 meses na Terra. Previna-o, quanto ao cuidado no terreno das preocupações 
excessivas, mormente à noite, quando ocorrem mais sérios problemas circulatórios.’  / O Irmão Francisco 
esclareceu-me: --‘Nossa pequena expedição é uma das turmas de socorro, procedentes de Nosso Lar, com tarefas 
especializadas no reconforto de doentes graves e agonizantes. As condições para os enfermos são mais difíceis à 
noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações mentais, boas ou más; de dia, os raios solares destruem 
grande parte das criações  inferiores. Quase ninguém, no círculo dos encarnados, conhece  nossas tarefas de 
socorro.  No leito de morte, as criaturas são mais humanas. A dor vai derrubando as pesadas muralhas da 
indiferença, do egoísmo e do amor-próprio. Na noite da agonia começa a brilhar a aurora da vida eterna, e aos 
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seus clarões nossos princípios são mais facilmente aceitos. Conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz. 
Observou a paciência inesperada de doentes graves, de moribundos? Muitas vezes, constituem o fruto  do esforço 
de nossos grupos itinerantes de socorro. A bondade divina é infinita e, em todos os lugares, há sempre generosas 
manifestações da Providência Paternal de Deus.’ 
 
     8.  No plano dos sonhos                          
 (A)‘Nosso núcleo de estudantes terrestres carece de certas qualidades para funcionar com pleno proveito. 
Estabeleci um curso de esclarecimento metódico, para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas de 
sono, para semelhantes aquisições.’ / ‘E os que comparecem conservam a recordação integral dos estudos?’  / ‘O 
homem eterno guarda a lembrança completa; o homem físico não pode ir tão longe. O cérebro de carne é 
aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor. O arquivo de reminiscências é 
muito diferente nos discípulos entre si. Na memória permanecerá o benefício, ainda que não consigam positivar a 
origem. As aulas, no teor da assistida esta noite, são de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando, não 
podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados.   .... ’  /  ‘É lastimável que todos 
os membros do grupo não possam freqüentar, em massa, instruções dessa natureza...’  / ‘Não podemos violentar 
ninguém; se nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, como operar por eles?  ....  Temos 
aqui uma nobre instituição espiritista, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores.  No futuro da 
Humanidade, os templos materiais do Cristianismo estarão transformados em academias de espiritualidade.’  /  Um 
amigo aproximou-se, e Alexandre perguntou se todos haviam chegado. Replicou o companheiro que Vieira e 
Marcondes, ainda não. (A)‘Sertório (S), vá  ver o que se passa.’ (S)‘Caso estejam sob a influência de entidades 
criminosas, como devo proceder?’  / ‘Deixá-los-á, então, onde estiverem. Se deseja, André,  poderá colaborar com 
Sertório.’  / Saímos. (S)‘A  maioria dos encarnados vale-se do repouso noturno para sair à cata de emoções 
frívolas ou menos dignas, por falta de educação mental.’ / ‘Isso ocorre com aprendizes de cursos avançados de 
Espiritualismo?’  / ‘Como não? Quantos pregam a verdade, sem aderirem intimamente a ela? Deus chama todos 
os filhos à cooperação, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis se tornam dignos de grandes 
tarefas. A escolha divina começará pelo esforço de cada um.’  // Encontrávamo-nos num quarto confortável, onde 
dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Ao lado, uma entidade trajada de negro. (S)‘Vieira está sofrendo 
um pesadelo cruel. Creio que terá atraído até aqui o visitante que o espanta.’ / E voltando-se para a entidade de 
luto: --‘É parente do companheiro que dorme?’  / ‘Somos velhos conhecidos. Hoje, Vieira chamou-me com suas 
lembranças, acusando-me de faltas que não cometi. Deliberei esperá-lo para esclarecimentos.’ (S)‘Creio deva 
desculpar seu amigo! Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas 
irrepreensíveis?’ / E falou-me em tom discreto: --‘Vieira não poderá comparecer... Retirar a visita, que ele próprio 
requisitou, não posso fazer, no momento; mas, podemos socorrê-lo, acordando-o.’ / Sacudiu o adormecido, 
gritando-lhe o nome. Vieira acordou estremunhando e exclamou: --‘Graças a Deus, acordei! Será crível que eu 
tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa?’ /  Longe de auscultar a consciência, quanto à maledicência e à 
leviandade, procurava culpar o próprio estômago...  (S)‘Visitemos o Marcondes.’ // Em outro apartamento, 
encontramo-lo às voltas com 3 entidades femininas da pior espécie.  Irritadas com o companheiro, que se revelava 
triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra: --‘Ele mesmo nos chamou, os senhores não passam de 
intrusos.’  [E, enquanto Marcondes ensaiava uma explicação:] ‘Também temos um curso de prazer. Marcondes não 
se afastará...’  /  Irritei-me e ia responder algo, quando Sertório me deteve: --‘André, contenha-se! Um minuto de 
conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século!’  /  
Interpelado, Marcondes respondeu, lacrimoso e humilhado: --‘Ó Sertório, como é difícil manter o coração nos 
caminhos retos! Perdoe-me...’ (S)‘Sim. Cada qual escolhe as companhias que prefere.’ (AL)‘E em que ficamos? 
Não vai acordá-lo?’  / ‘Não, aqui não podemos agir do mesmo modo. Por agora, chama-nos o dever mais alto. 
Todavia, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível fazer em favor de nossos pobres 
amigos.’ / ‘Mas, a situação deles sensibiliza-me...’  / ‘Conserve seu sentimento, que é sagrado; não se arrisque, 
porém, a sentimentalismo doentio.’ 
 
              9.  Mediunidade e fenômeno 
 Era considerável o número de amigos encarnados, libertos do corpo através do sono, que se 
congregavam no vasto salão. Sertório explicou: --‘Há muitas escolas deste gênero para os encarnados que se 
dispõem a aproveitar os momentos de sono físico.’  /  Perguntado quanto ao programa da noite, respondeu que 
havia sempre um plano organizado, mas que os temas eram improvisados por Alexandre. // Finda oração 
comovedora, Alexandre dirigiu-se aos ouvintes: --‘Há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida 
humana. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Reúnem-se aqui 
muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas; entretanto, aguardam simples expressões 
fenomênicas. Requerem a clarividência, a clariaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais 
elevados; no entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir, na esfera do trabalho cotidiano? Terão 
dominado todos os impulsos inferiores, para se colocarem no rumo das regiões superiores? Urge estimar o 
trabalho, aceitar o dever sem exigências, desenvolver tarefas aparentemente pequeninas, colocar os desígnios do 
Senhor acima das preocupações individuais!  Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou!   
....  Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram, igualmente, os nossos veículos de 
manifestação, em outras características vibratórias.   ....  Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas 
sombras; reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Por que audácia incompreensível imaginais a realização 
sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de Verdade, que é o próprio Senhor? Sem o Cristo, a mediunidade é 
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simples “meio de comunicação” e nada mais, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual 
poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações.  No campo vibratório da mente humana, sente-
se ainda o veneno das víboras, o instinto dos lobos famulentos, o orgulho dos leões. A morte surpreende as 
criaturas na atitude que cultivaram. No desenvolvimento mediúnico, acreditais seja possível vencer o domínio 
pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de 
movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparo, intentais a travessia das fronteiras 
vibratórias. Sempre será possível abrir meios de comunicação, mas não vos esqueçais de que as afinidades são 
leis fatais: sem as bênçãos da responsabilidade encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. E que dizer dos 
discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem no terreno  das aplicações legítimas? que nunca 
iluminam a si mesmos?  O intercâmbio aprimorado, entre os dois planos, requer sadias condições do vaso 
sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou. Se pretendeis intercâmbio com os sábios, crescei 
no conhecimento! Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos! Em vossas atividades espiritualistas, 
lembrai-vos que não vos encontrais perante uma doutrina sectária: permaneceis num movimento divino de 
libertação de consciências. O valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens. 
Elevemo-nos, pois, no espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz, desde hoje! Unamo-nos todos no 
compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus!   ....   Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de 
vossas faculdades psíquicas! Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos.  Se o desejo 
de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos  que há mil modos de auxiliar sem impor. Desligai-
vos do verbalismo sem obras! Não vos falo aqui tão só das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas das 
construções silenciosas da renúncia, da paciência, da esperança, do perdão...  Em todos os labores terrestres, 
transformai-vos na Vontade de Nosso Pai! Jamais quebreis o fio de luz que vos liga ao Espírito Divino! Colocai as 
expressões fenomênicas em segundo plano: o Espírito é tudo!’ /  Notei que o instrutor se transfigurava, iluminado... 
/ Sertório explicou: --‘Todas as potências superiores congregam-se em torno de Alexandre. É por isso que ele 
irradia e resplandece com tamanha intensidade.’ 
 
        10.  Materialização  
 Solicitei a Alexandre esclarecimentos sobre fenômenos de materialização. (A)‘Trata-se de serviço com 
elevada responsabilidade, porquanto além  de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que 
movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes. Se pudéssemos contar 
com valores morais espontâneos e consolidados, essas manifestações seriam naturais, sem prejuízo para o médium 
e assistentes. São muito raros os dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso, as 
sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos.’  // A reunião seria iniciada às 21 horas, mas, com 
antecedência estávamos ali, na sala íntima, onde servidores do nosso plano iam e vinham. Os trabalhos eram 
superintendidos por Calimério (C), entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que nos recebeu 
carinhosamente, dizendo-me: --‘Observar para edificar é serviço divino!’  / Notei a enorme diferenciação do 
ambiente: não havia ali a grande comunidade dos sofredores, às portas. (A)‘Aqui é indispensável o máximo 
cuidado para que os princípios materiais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores 
encarnados, nem a pureza do material. Todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos 
amigos da Crosta; furtam-se a comezinhos princípios de elevação moral. O fracasso pode assumir características 
terríveis. Os homens não sabem compreender a essência divina de tais manifestações.’ / Notei o esforço de 20 
entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar. (A)‘Não se trata de hierofantes em gestos convencionais: 
levam a efeito a ionização da atmosfera; nos trabalhos desse teor requisitam-se processos acelerados de 
materialização e desmaterialização da energia.’  / Alguns trabalhadores de nossa esfera traziam pequenos 
aparelhos de grande potencial elétrico, que movimentavam raios em todas as direções. (A)‘O ambiente para a 
materialização de entidade do plano invisível requer elevado teor de ozônio para efeito bactericida. O ectoplasma, 
ou força nervosa, extraído do médium, não pode sofrer a intromissão de certos elementos microbianos. As 
entidades, que chegam do exterior, trazem material luminoso, constituído de recursos da Natureza, das plantas e 
das águas, os quais serão mobilizados pela ação dos orientadores. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, 
que também foi médico.’  / Verônica, que havia sido exímia enfermeira, disse: --‘Irmão Alexandre, iniciemos o 
auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem 
obstáculos.’  / Depois de obtida a aceleração do processo químico da digestão, na médium, preparou-se seu 
sistema nervoso para as saídas de força. Sob o influxo luminoso de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava 
brilho singular. Quando Verônica aplicava passes, para introdução ao desdobramento, algo aconteceu provocando 
grande choque de vibrações. O senhor P... aproximava-se em condições indesejáveis: bebera alcoólicos em 
abundância. Foi necessário providenciar-lhe o insulamento.  (A)‘Nestes fenômenos, os fatores morais constituem 
elemento decisivo. As emanações dos princípios etílicos são muito prejudiciais ao trabalho: resultam em sério 
perigo para as forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. A viciação deprime o viciado, mas perturba 
igualmente os outros.’  /  A médium foi conduzida a pequeno gabinete, fazendo-se em seguida ligeira oração. Os 
amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo. Calimério 
operou o desdobramento da jovem, que foi amparada por Verônica. Em seguida exteriorizou-se a força nervosa, 
como neblina espessa e leitosa.  (C)‘Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Diga aos nossos 
amigos que cantem. Procure distrair-lhes a atenção deseducada.’ / Alencar solicitou colaboração de Alexandre, que  
me disse: --‘Improvisemos a garganta ectoplásmica. A força nervosa é plástica, sensível às criações mentais: 
bastará ajudar-me na mentalização da anatomia do aparelho vocal.’  /  Aos poucos vi formar-se um aparelho de 
fonação irrepreensível. Logo, com a colaboração dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz foi 
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percebida pelos encarnados: (A)‘Meus amigos, que a paz de Jesus seja convosco! Ajudem-nos, cantando!’  /  
Valendo-se  do ectoplasma e de materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recursos da Natureza, 
Alencar surgiu materializado. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes repercutiam desagradavelmente 
no organismo da intermediária. (A)‘Repare na grandeza do acontecimento. Todas as formas que se materilizarem 
serão “filhas provisórias”, nascidas das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério. Se 
violentarmos a médium em nosso plano, feriremos Alencar materializado; se os encarnados violentarem o 
mensageiro, esfacelarão a médium.’ / ‘Essa força é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra?’ / ‘Não. 
Todos os homens possuem a força nervosa, mas este domínio exige santificação.’  / Ao apelo de Alencar e com o 
concurso de Calimério, materializaram-se mãos e flores. Reinava grande alegria, com exceção do senhor P..., que 
revelava mal-estar. Terminados os trabalhos, todos cooperamos para que a médium fosse reintegrada no seu 
patrimônio psico-físico.  /  Comentei com Alexandre o reduzido entendimento dos encarnados, mas ele observou 
tranqüilo: --‘Todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Nada 
se perde.’ 
 
            11.  Intercessão 
 Certa noite, meu orientador foi procurado por duas senhoras. A mais velha, espírito mais elevado, disse-
lhe: --‘Trago minha prima Ester, que perdeu o esposo em dolorosas condições.’ / A companheira começou a relatar 
seu doloroso romance. Casara-se há 12 anos com o segundo noivo, tendo o primeiro, Noé, se suicidado em 
circunstâncias misteriosas. Raul, o esposo, dera-lhe 3 filhinhos; era dedicado e fiel, conquanto melancólico. A 
existência corria-lhe venturosa, quando apareceram inimigos que lhes haviam subtraído a felicidade: Raul fora 
assassinado inexplicavelmente, com o coração varado por um tiro de revólver. Que mistério envolveria o hediondo 
crime? ‘Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro, a fim de obter-lhe notícias 
diretas? Quem o terá assassinado e por quê?’  (A)‘Calma e coragem, minha amiga! É imperioso sindicar com 
cuidado. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o 
refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera. Examinaremos o assunto com atenção.’ 
/ A sós comigo, comentou: --‘Os encarnados, muitas vezes, acreditam que somos meros adivinhos, esquecidos  de 
que o esforço próprio, com trabalho digno, é uma lei para todos.’ / Ponderei: --‘Não seria mais prático invocar 
diretamente o esposo desencarnado?’  (A)‘Sem dúvida, é o método mais fácil: entretanto, o serviço intercessório, 
para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado; como na Terra, o 
serviço de colaboração fraternal reclama esforço, tolerância e diligência.’  //  A casa da viúva localizava-se em 
rua modesta . A senhora achava-se à mesa, com os 3 filhos e um casal de velhos. Seis entidades acompanhavam-
nos ao repasto, como se tomassem alimentos por absorção. Exclamei: --‘Desencarnados à mesa?’  (A)‘Os quadros 
de viciação mental, ignorância e sofrimento, nos lares sem equilíbrio religioso, são muito grandes. Onde não 
existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Alimentam-se com a parentela e dormem nos 
mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico.’ / ‘Mas chegam a se alimentar, de fato?’  [Indaguei, ao ver a 
satisfação das entidades, absorvendo as emanações dos pratos fumegantes.]  / ‘Tanta admiração por vê-los 
tomando alimento pelas narinas? Desconhece que os homens recebem mais de 70% da alimentação através dos 
princípios atmosféricos? Nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos 
desintegrados o mesmo sabor que experimentavam antes. As almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes 
são caracteríticas: cada Espírito tem as companhias que prefere. A mesa familiar é um receptáculo de 
influenciações de natureza invisível. Medite o homem no bem, e os trabalhadores do bem virão partilhar-lhe o 
serviço; a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis...  Aqui, os tristes inveterados atraem os familiares 
desencarnados de análoga condição: é o vampirismo recíproco.  Cristalizações mentais de muitos anos não se 
desfazem com esclarecimentos mentais de um dia.  Procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos 
necessidade de informes.’  /  Em poucos minutos, uma entidade humilde mas digna nos explicava: --‘Sim, 
conhecemos Raul, mas não pudemos evitar-lhe o suicídio. Tentamos socorrê-lo, mas,  em vista da morte 
voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue, retido por vibrações 
angustiosas. Aproximou-se  um “bando” que abusou do infeliz.’  (A)‘ “Bando” é a multidão de entidades 
delinqüentes, dedicadas à prática do mal. A morte não é banho milagroso, que converta ignorantes em sábios. Há 
desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos; outros constituem legiões de trevas, organizam-se, 
formam cooperativas criminosas. Os que caem na senda são escravos sofredores  desses poderes das sombras! O 
visitador regional, guarda desses sítios, poderia defendê-lo, se ele fosse vítima de assassinato; na condição de 
vítima, o homem segrega correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com missionários do 
auxílio. No suicídio deliberado, o desequilíbrio da alma acarreta incapacidade de sintonia mental com os 
elementos superiores. Sendo a liberdade interior apanágio de todos, não seria possível organizar precipitados 
socorros em qualquer situação.   ....   Mantenha-se em oração, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão.’ / 
Daí a minutos, Alexandre exclamou, como se tivesse voltado de surpreendente excursão: --‘O pobre irmão 
permanece imantado a um grupo de perigosos vampiros, em lugarejo próximo.’  //  Logo, aproximamo-nos de 
grande matadouro, onde, estarrecido, observei desencarnados que se atiravam aos borbotões de sangue vivo, 
sugando as forças do plasma dos animais. Poucas vezes experimentara tamanha repugnância. (A)‘Não visitamos 
nós ambos os açougues? Com o mesmo direito, acercam-se eles dos animais mortos...’  /  Indicou uma entidade 
semelhante a um autômato: --‘É o suicida que procuramos. Abusaram dele os vampiros, subtraindo-lhe as forças 
vitais, como dos desencarnados sem defesa.’  / Alçou a destra sobre Raul, que logo permaneceu cercado de luz, 
provocando o afastamento dos algozes.  (A)‘O estado dele, depois de tão profunda sucção de energias vitais, é de 
lamentável inconsciência. O magnetismo do mal é cheio de poder, para aqueles que caem voluntariamente sob 
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os seus tentáculos.’  // Levamos Raul para uma casa espiritual de socorro urgente, explicando-me Alexandre que 
seu despertamento teria de ser gradual, pois acordaria não só para a consciência, mas também para a dor.  /  
Raul  despertou em crise de desespero, que só cedeu após 70 horas. Confessou, então, que além de suicida era 
também assassino...  Matara Noé, para roubar-lhe a noiva, porém não resistira à pressão consciencial: nas mais 
íntimas cenas do lar, a vítima aparecia, exprobando-lhe o procedimento... Tramara, finalmente, o suicídio, dando-
lhe feição de misterioso crime. (A)‘Raul, nos maiores abismos, há sempre lugar para a esperança. Transforme o 
remorso em propósito de recuperação. Tenha calma e coragem!’ / Percebendo-me a profunda admiração, 
Alexandre ponderou: --‘Você pode calcular a extensão e complexidade de nossas tarefas nos serviços 
“intercessórios”. Nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos, muito distantes 
do conhecimento das verdadeiras situações. Ester, por exemplo, não pode conhecer a verdade plena; é bondosa, 
mas não liberta das paixões; não possui as emoções, antes é possuída por elas.’ / ‘Mas, de que maneira omitir os 
pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade?’ / ‘A vida, André, pede muito discernimento! Cada palavra 
tem sua ocasião, cada revelação, seu tempo! Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva, a 
pretexto de sermos verdadeiros?’  // Alexandre obteve das autoridades do Auxílio a colaboração da bondosa irmã 
Romualda, que deveria preparar Ester para visitar o esposo na próxima noite, e demorar-se junto dela, duas 
semanas, cooperando no reerguimento de suas energias psíquicas e de sua vida econômica. Mandou velar a chaga 
aberta, em Raul, para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. // No emocionante reencontro, 
as palavras do suicida, bem como a doce inflexão se sua voz, surpreendiam-me, quando notei fios tenuíssimos de 
luz que ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele: --‘Ester, tem coragem e fé, procura a alegria do trabalho 
honesto, que dá saúde ao corpo e felicidade ao espírito! Volta confiante! Guarda a certeza de que eu estou vivo, e 
que a morte do corpo é somente necessária transformação!...’  / Depois, impressionado com o dilaceramento havido 
no organismo espiritual de Raul, indaguei de Alexandre até quando duraria o padecimento.  (A)‘Talvez por muitos 
anos. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar.’  / Visitei, mais tarde, o lar de Ester, com Romualda, constatando 
que a viúva penetrara zona lúcida e sublime de fé viva.  / A companheira elucidou: --‘Quando os companheiros 
terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles com todos os recursos ao nosso alcance.’ 
 
 
            12. Preparação de experiências 
 Alexandre foi procurado por um velho amigo, Herculano (H), que lhe disse: --‘Lembra-se de 
Segismundo (S), nosso antigo companheiro? Raquel (R), a pobre criatura que ele desviou, e Adelino (Ad), o 
infeliz marido que ele assassinou, já se encontram na Crosta. Tudo está preparado para que Segismundo regresse à 
companhia da vítima e do inimigo do pretérito. Infelizmente, Adelino, o futuro pai, repele-o. Não poderá você 
ajudar-nos, nesse difícil processo de reencarnação?’  (A)‘Conte comigo!’  //  Depois, Alexandre esclareceu-me: --
‘O pedido de Herculano vem focalizar um dos importantes problemas da felicidade humana: o da aproximação 
fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, através da lei reencarnacionista. Os heróis da promessa 
fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da Vontade 
Divina. Buscarei chamá-los à recordação dos compromissos.’ // Para que eu pudesse melhor acompanhar os 
procedimentos, Alexandre levou-me a visitar o Planejamento de Reencarnações de nossa colônia. Explicou que 
grande percentagem de reencarnações se processa em moldes padronizados, porém, mesmo para entidades em 
débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, se outorga o direito de influir sobre os 
fatores de sua reencarnação.     ....  ‘Quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço 
de iluminação íntima, porque não basta adquirir idéias e possibilidades, é necessário ser responsável, e, além do 
raciocínio, que tenhamos a luz do amor.  Jesus nos deixou material de pensamento, quando asseverou que, se a 
nossa mão fosse motivo de escândalo, deveria ser cortada. Se já falimos em experiências de autoridade, riqueza, 
beleza física, inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. E, para 
regulamentação de semelhantes serviços, funciona o Planejamento de Reencarnações.’  //  Irmãos passavam 
empunhando pergaminhos e o mentor explicou que tais rolos eram mapas de formas orgânicas. Perguntei pela lei 
da hereditariedade fisiológica, e Alexandre comentou que ela funciona, mas sofre a influência de todos os que 
alcançaram qualidades superiores ao ambiente geral: as forças mais elevadas podem imprimir certas 
modificações à matéria, desde as atividades embriológicas.  /  Não longe de nós, em luminosos pedestais, 
descansavam duas maravilhas de estatuária, figurando um corpo masculino e outro feminino, e Alexandre aduziu 
que o corpo físico representa uma bênção  de Nosso Eterno Pai.  (A)‘Na Crosta, existe muita ignorância acerca da 
missão divina do sexo. A faculdade criadora é também divindade no homem. O útero materno significa  a porta 
bendita para a redenção. Os que ultrajam o sexo são grandes infelizes por si mesmos.’  / Apresentou-me a 
Manassés (M), dos serviços informativos da casa, verdadeiro livro volante. / Uma entidade, que regressaria à Terra 
para liquidar certas contas, pediu informações e comentou que temia contrair novos débitos, tendo em vista o 
esquecimento...  (M)‘Seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Com chagas e desvios para 
rememorar, abençoemos o olvido temporário... Dou-lhe parabéns por haver aceito a sugestão sobre o defeito na 
perna: a resolução lhe fará grande bem; ser-lhe-á um antídoto à vaidade, ao amor próprio excessivo. Posso 
informar-lhe que sua forma física atingirá 70 anos no, mínimo. Almejo-lhe a volta na gloriosa condição de 
completista.’  / Depois, Manassés explicou-me o significado do termo: --‘É título que designa os raros irmãos que 
aproveitam todas as oportunidades; o completista pode escolher, à vontade, o corpo futuro, quando lhe apraz o 
regresso à Crosta em missões de amor e iluminação. Em geral, não escolhem formas irrepreensíveis, porém sadias 
e resistentes, ocultando a beleza de suas almas, fugindo antecipadamente ao influxo das paixões...’ /  Fui 
apresentado a generosa dama, de quem Manassés comentou: --‘Anacleta é um exemplo de ternura e devotamento, 
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mas voltará à Terra para operar retificações no coração materno. Por imprevidência dela, 4 filhos caíram 
desastradamente. Albergava noções de carinho que não se compadecem com a realidade.’ / Outra companheira 
comentou: --‘A sedução carnal é imenso perigo, não só para os que emitem a sua influenciação, como para os 
que a recebem. Prefiro a fealdade corpórea.’  (M)‘A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a 
Ciência compreender os fatores mentais, no campo das moléstias do corpo físico. Todos os órgãos são 
subordinados à ascendência moral. O médico do porvir se dirigirá mais, nos trabalhos curativos, às providências 
espirituais, onde o amor cristão representa o maior papel.   ....  Aqui temos o projeto dum amigo meu. Sofrerá uma 
úlcera de importância, logo chegue à maioridade. Foi escolha dele. Faz mais de 100 anos, cometeu revoltante 
crime e a vítima ligou-se a ele, matando-o devagarinho. Arrependeu-se, sofreu muito nas regiões purgatoriais, 
cresceu moralmente, mas a dívida permanece...  O amor, contudo, transformou o caráter do pagamento. Ao 
voltar à Crosta, não precisará desencarnar-se em espetáculo sangrento: carregará a própria ferida; 
experimentará sofrimento físico pertinaz, desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final. A justiça se cumpre 
sempre, mas, logo se disponha o Espírito à precisa transformação, no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo 
redentor: “o amor cobre a multidão dos pecados”.  São inúmeros os projetos de corpos futuros, em nosso serviço; 
depreende-se deles que a maioria dos enfermos na carne são almas em trabalho ingente, na conquista  de si 
próprias. A existência humana não é um ato acidental.’ 
 
          13.  Reencarnação   
 Alexandre me convidou a visitar Adelino e Raquel.  //  Entramos. O casal  tomava a refeição da tarde, em 
companhia do primogênito. Uma entidade veio abraçar meu orientador. / Herculano explicou-me, em tom discreto: 
--‘É Segismundo.’ / Notei que o desencarnado chorava.  (A)‘Acalme-se, meu amigo! quem não terá suas lutas, 
problemas, dores? Se somos devedores, não será motivo de júbilo receber as sublimes possibilidades de resgate e 
pagamento?’  (S)‘Reconheço que fui criminoso, mas Adelino, apesar das promessas, esqueceu o perdão aos meus 
antigos erros...’ / ‘Por que envenenar o coração? Equilibre-se! O momento é de gratidão a Deus e de harmonia 
com os semelhantes!...’ / Observando que  Adelino conservava-se taciturno e respondia à esposa só com 
monossílabos, Alexandre falou preocupado: --‘A condição de Adelino é das piores, porque o sublime amor 
doméstico anda longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si.’ /  Aproximou-se da criança e 
colocou-lhe a destra sobre o coração. O pequeno sorriu e falou: --‘Mamãe, por que papai está triste?  Papai, por que 
você não vem rezar, de noite, comigo?’  / E recitou pequenina e linda oração. Adelino, fixando ternamente o filho, 
murmurou: --‘Estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho (J), rezarei também.’ (A)‘Nossos serviços preparatórios 
desdobram-se com excelentes promessas. Não devemos e nem podemos violentar a ninguém, e precisamos das 
boas disposições de Adelino.’  (J)‘Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? Devemos chamar os 
mensageiros de Deus para que nos assistam.’ (A)‘Estamos convidados a participar de suas mais íntimas orações. 
Acompanhemo-los.’  /  Alexandre pediu a proteção divina para o casal, acompanhado por nós em silêncio.  / 
Raquel abandonou o corpo, feliz, abraçando-se a velha senhora, sua avó materna. Parecia identificar tão somente a 
velhinha, como se ali não estivéssemos. (A)‘Cada um deve ter a possibilidade de ver só o que proporcione 
proveito legítimo.  Quem faz o que pode,  recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo o possível para o êxito de 
suas obrigações.’ / O esposo afastava-se do corpo, pesadamente, parecendo mover-se com dificuldade: vivia num 
plano mental diferente. Ouvimos um grito lancinante: Adelino identificara a presença do adversário. Alexandre, por 
meio de emissões magnéticas, fê-lo ver-nos e, abraçando-o, disse: --‘Que temes, meu irmão?’ (Ad)‘Este fantasma 
enlouquece-me! Sinto-me doente, desventurado!...’  (A)‘Modifica o teu pensamento! Recebe com caridade  o 
mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido bastante luz  para recebê-lo com o amor que Jesus 
nos ensinou!  Não deves permitir a intromissão de forças negativas no íntimo da alma. Não chores! Equilibra o 
coração e aproveita a sagrada oportunidade!’ /  Adelino, com esforço íntimo, apertou a mão do ex-adversário, que 
lhe pedia perdão, e disse: --‘Disponha de mim... serei teu amigo!...’  /  Foi então que vi  como se o organismo 
perispiritual de Adelino se desfizesse em pesadas nuvens. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a 
personalidade nobre. (H)‘O perdão de Adelino foi sincero. Louvado seja Deus!’ / Enquanto Segismundo sorria, 
resignado e confiante, Alexandre dirigiu-se a Herculano: --‘Já observei o gráfico da moléstia do coração que 
Segismundo sofrerá na idade madura, pela falta no passado. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. Para os 
corações fiéis, há sempre lugar para o “acréscimo de misericórdia”. Voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial 
com a matéria física.’ (AL)‘Não seria lícito providenciar a reencarnação sem maiores delongas?’  /  ‘Cada Espírito 
é um mundo por si mesmo. O pensamento de Adelino destruía a substância da hereditariedade. Não podemos 
dispensar-lhe o concurso amoroso, no processo de redenção. Doravante emitirá forças protetoras. Não existem 
por aqui milagres para o culto do menor esforço.  ....  O sexo tem sido aviltado: há muita inconsciência criminosa 
e indiferença sistemática às leis divinas. Entre criaturas nobres, porém, traduz permuta sublime de energias 
perispirituais. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. A “união de 
qualidades” entre as almas denomina-se amor, entre os astros, magnetismo de atração. A maternidade e a 
paternidade não são as únicas tarefas na criação infinita; os apóstolos da virtude, da ciência ou da arte valem-se 
dos mesmos princípios: há fecundações físicas e psíquicas. Não há criação sem fecundação.  O sexo pode ser um 
dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo.  A maioria dos encarnados converte os atos sexuais em 
paixão viciosa, como a embriaguez ou o ópio. O sexo é como todas as leis naturais, que devem ser exercidas sobre 
as bases do bem e da ordem.’ // Encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades, que 
cooperariam na formação fetal: os Espíritos Construtores. Alexandre passou a examinar mapas que mostravam a 
geografia dos genes nas estrias cromossômicas. / Segismundo deu-me a conhecer a penosa impressão dos que se 
encontram no limiar de uma nova experiência terrestre: --‘O renascimento na carne representa um fato 
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gravíssimo... Ai de mim, se cair outra vez...’  (A) ‘Restaure sua fé, regenere a esperança. Dê trabalho à 
imaginação criadora. Mentalize os princípios da condição fetal. Nada de expectativas ansiosas, levante as forças 
morais!’ // Impressionado com os esclarecimentos do prestimoso mentor, não hesitei em formular nova consulta: --
‘Existem os que reencarnam inconscientes  do ato que realizam?’ / ‘A grande maioria dos que retornam são 
conduzidos ao templo da carne como crianças adormecidas.’ // Ao despedir-se, Alexandre dirigiu-se a Herculano e 
aos Construtores: --‘Voltaremos para a ligação inicial.  ....   Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção 
desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza um médico responsável e honesto, ao atuar no parto 
comum. A moldagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis naturais, mas, em todos esses 
fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis.   ....   Não será necessária a nossa 
presença no ato da união. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são invioláveis nos lares em bases retas.’  / 
‘Todas as uniões sexuais são invioláveis?’  /  ‘Não, só as que se baseiam na retidão têm garantida a privacidade. 
As demais são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram... Cada um de nós permanece 
com a própria escolha de situação, em todos os lugares. O mau não pode perturbar o que é genuinamente bom; 
porém, ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo, no sentido de combater as paixões baixas! Angustioso 
lhes é aqui o despertar!...’ // Na noite seguinte, visitamos de novo a família de Raquel. O chefe dos Construtores 
disse a Alexandre que esperava sua colaboração para iniciar o serviço magnético no paciente. Perguntei: ‘Por que 
Segismundo sofre tanto?’  (A)‘Ele vai perdendo pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa 
esfera, para que o perispírito retome a plasticidade: isso impõe-lhe sofrimentos’ / ‘Mas o organismo perispiritual 
não é o mesmo que ele trouxe da Crosta?’  / ‘Sim, todavia incorporou determinados elementos dos quais é 
necessário se desfaça, a fim de poder penetrar a corrente carnal. Temos aqui um fato semelhante à morte física, 
desde que a consideremos simples abandono dos envoltórios atômicos terrestres.’ / Alexandre dirigiu-se 
paternalmente a Segismundo: --‘Não asile o monstro do medo. A hora é de confiança e coragem! Torna-se 
indispensável manter o pensamento puro! Recorde as graças que temos recebido!’ [Ponderei, então, no concurso 
enorme que todos recebemos em regressando ao círculo carnal. Devo dizer que “alguma coisa da forma de 
Segismundo estava sendo eliminada”. Compreendi que o interessado precisava oferecer a maior cooperação para o 
êxito. A forma perispiritual tornava-se reduzida. Segismundo parecia cada vez menos consciente; por fim 
assemelhava-se a uma criança.] ‘Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão 
complexos? O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão teológica. A desencarnação obriga o corpo denso a 
não menores modificações. O que vimos, porém, não é regra geral: os processos de reencarnação, como os da 
morte, diferem ao infinito. Irmãos procedentes de zonas inferiores requisitam cooperação muito mais complexa. A 
reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns, pois pertence à enorme classe média dos 
Espíritos. A maternidade, em si mesma, é sempre divina: em todo lugar  desenvolve-se o auxílio superior, mesmo 
onde atuem impiedosos monstros da sombra, que perseguem os nascituros...’  / Começava eu a compreender a 
origem de certos fenômenos teratológicos, quando Alexandre convidou os Construtores a examinarem os mapas 
cromossômicos: --‘Herculano permanecerá junto de Segismundo até os 7 anos, quando o processo 
reencarnacionista estará consolidado. Depois, sua tarefa de amigo e orientador será amenizada. Peço-lhes 
atenção  na formação do timo, glândula essencial para a vida infantil.’  / ‘A lei da hereditariedade será ilimitada?’ 
/ ‘Não, André, a criatura herda tendências e não qualidades, as quais resultam do labor da alma encarnada. 
Ninguém pode se queixar de circunstâncias asfixiantes no círculo em que nasceu. Haverá sempre, dentro de nós, a 
luz da liberdade íntima.’  /  ‘Por que tamanho cuidado com o sangue?’  /  ‘Somente aos 7 anos o “eu” 
reencarnado começa a presidir por si mesmo à formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo 
perispirítico, fluido divino que nos fixa as atividades no campo material.’ / ‘Oh! Como é grande a 
responsabilidade do homem, frente ao corpo material!’  / ‘Sem atender às responsabilidades que lhe competem na 
preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual!’  / ‘Nosso irmão apresentar-se-á, 
entre os homens, tal qual vivia entre nós?’ / ‘As minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com a lei da 
hereditariedade; adicione a influência dos moldes mentais de Raquel, do próprio interessado, dos Construtores e 
das entidades amigas, e poderá fazer uma idéia de  como ele será... Tudo faz parte dos  estatutos educativos, 
conhecidos apenas nas esferas mais altas.’ / ‘Não poderíamos intitular isso, semelhantes fatores, de “destino 
fixado”?’ / ‘Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual; a criatura nasce com independência relativa. 
Existe um programa de tarefas a serem cumpridas, onde os dirigentes da alma fixam a cota de valores eternos que 
o reencarnante é suscetível de adquirir. Ele poderá melhorá-la ou distanciar-se dela.’  //  Raquel dirigiu-se ao 
orientador, nesses termos: --‘Boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho, de joelhos!...’  /  
Alexandre aquiesceu, sorrindo, e a seguir proferiu comovedora oração.  / Pude observar que uma coroa brilhante 
descia do alto sobre a fronte de Raquel, sustentada por Espíritos que eu não podia ver. Recebendo o depósito que o 
céu lhe confiava, Raquel apertou a “forma infantil” de Segismundo  de encontro ao coração, ligando-se ele a ela  
como uma flor se une à haste.  // Raquel acordou, experimentando no coração estranha ventura; não conservava 
reminiscência precisa da felicidade de momentos antes, mas seu júbilo era dilatado... Pensava, contente: Seria mãe 
pela segunda vez?  / Auxiliado pelo concurso magnético do mentor, passei a observar as minúcias do fenômeno da 
fecundação. Alexandre dirigia os serviços da ligação primordial, presidindo à determinação do sexo; sob seu 
influxo magnético, o elemento masculino escolhido atravessou a periferia do óvulo, constituindo tenuíssimo foco 
de luz. Em seguida, meu orientador ajustou a forma de Segismundo sobre o microscópico globo, impregnado de 
vida.  (A)‘Está terminada a operação inicial. Que Deus os proteja!  A forma reduzida de Segismundo, vigoroso 
modelo, atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário 
da Crosta.’ 
 



 

 

58

58

                        14.  Proteção 
 No dia imediato, regressei ao lar de Raquel. Apuleio (Ap), o chefe dos Espíritos Construtores, recebeu-me 
com amabilidade e esclareceu: --‘Nossa irmã começa a sentir o esforço de adaptação.’  / Anotei o cuidado que 
tomavam com o disco embrionário. A segmentação celular e o ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde 
perispirítico eram francamente mecânicos, mas recebiam o toque magnético das entidades em serviço. (Ap)‘O 
aborto raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera. Em geral, origina-se do recuo dos pais ou de 
leviandade criminosa das mães.Daí a razão de existirem muitos casais sem filhos, visto que anularam as próprias 
faculdades criadoras.  A passividade de Raquel não significa ausência de cooperação. Ela recebeu Segismundo 
com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos subconscientes, cujo automatismo traduz conquista 
multimilenária da alma. Teríamos dificuldade em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das 
energias criativas, no útero materno. A tendência deles é a de materialização de nossos esclarecimentos. Certas 
informações ainda lhes seriam incompreensíveis. Alimentam-se de formas mentais, trazidas por aqueles com quem 
convivem. Nunca sentiu a perturbação do fígado, depois de um atrito verbal? Em tais momentos, o homem recebe 
“certa quantidade de força mental”. Se não está identificado com a lei de domínio emotivo, ambientará a força 
perturbadora dentro de si.’  / ‘Ainda hoje, não me sinto à altura de receber determinadas notícias, sem alterações 
emocionais.’ / ‘Você está fazendo o curso  longo de autodomínio. Aprenderá a selecionar as forças que o 
procuram, ambientando apenas as construtivas. Quanto à atuação de Alexandre, na escolha do elemento 
fecundante, não podemos contar sempre com esse concurso, que depende de merecimento. No caso geral, a célula 
masculina que atinge o óvulo não é a mais apta em sentido de “superioridade”, mas em sentido de “sintonia 
magnética”. As células possuem também o seu “individualismo magnético” algo independente, no campo das 
manifestações vitais. Também a célula feminina pode atuar na escolha do elemento que a fecundará... Por outro 
lado, nas obrigações de certos Espíritos, na reencarnação, as autoridades de nossa esfera dispõem de poder para 
intervir na lei biogenética.’  // Algumas senhoras de nossa colônia espiritual solicitaram permissão para visitar 
Raquel e Segismundo. (Ap)‘Como responsáveis pela organização primordial do novo corpo do nosso irmão, não 
podemos autorizar visitas. Depois do 21° dia, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos 
poderão ser visitados a qualquer hora. Por enquanto, Segismundo não pode afastar-se e Raquel deve permanecer a 
pequena distância, junto de nós.  A alegria é também um choque. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. O 
momento que atravessamos é delicado.’  /  Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram semelhantes aos 
da sessão de materialização.  //  No 20° dia, a forma de Segismundo, no líquido amniótico, dava a perfeita 
impressão de um peixe. Na noite do dia seguinte, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação. Mãe 
e filho sentiam-se aliviados. Os fios tenuíssimos, que ligam os encarnados ao aparelho físico, prendiam também 
Segismundo à organização fetal. Muitos desencarnados compunham tônicos e bálsamos reconfortadores, 
derramando-os sobre Raquel e o filhinho. // Na véspera do nascimento, compareci ao lar de Adelino. Senti a 
sublime glorificação da esposa-mãe: Segismundo renascia...  Alexandre falou comovido: --‘Está pronto o serviço 
de reencarnação inicial. O trabalho completo somente se verificará de agora a 7 anos!’ 
 
            15.  Fracasso 
 O Instrutor dirigiu-se ao chefe dos Construtores: --‘Apuleio, André acompanhou um caso normal de 
reencarnação. Seria justo observasse algum processo diferente, em que somos defrontados por obstáculos de toda 
espécie.’ (Ap)‘Temos o caso Volpíni; considero a experiência por impraticável. A futura mãe deixou-se empolgar 
pela idéia de gozar a vida. Volpíni atingiu o 7° mês de gestação e a noite próxima será decisiva: a organização 
fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios.’  (A)‘Nosso companheiro acompanhará 
vocês. Por vezes, para  preservar a saúde, é preciso conhecer as enfermidades; para cultivar o bem, é preciso não 
ignorar a existência do mal.’ // Seguindo o diretor, penetramos belo aposento, onde 3 desencarnadas de horrenda 
figura conversavam: --‘Por que arte infernal vem resistindo o intruso?’ –‘Despejá-lo-emos na primeira 
oportunidade.’ –‘Se existem “mãos de anjo” trabalhando, temos “mãos de demônio” para agir também.” /  O 
aposento mantinha-se desguarnecido de defesas magnéticas. (Ap)‘Muitas vezes, devemos operar sob verdadeiras 
tormentas de ódio. Este caso é típico.’ / ‘Mas, a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera?’ / ‘Sempre 
temos bons amigos na zona superior; todavia, em certas circunstâncias nos afastamos deles. Tem um pai que a 
estima e tanto padeceu por ela, que o submeteram a tratamento para olvido temporário da filha. Em  nossa esfera, 
quando os encarnados se revelam impermeáveis à compreensão, distanciamo-nos deles.’ / Cesarina, a ‘futura 
mãe’, penetrou o quarto, seguida dos Espíritos Construtores. Um deles disse: --‘É impossível prosseguir em nosso 
esforço de assistência, com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se, cada vez mais, nos desequilíbrios 
destruidores.’  /  O caso Volpíni era muito diferente do de Segismundo: a forma embrionária revelava manchas 
violáceas. O aborto não podia demorar-se... (Ap)‘Tentarei um último recurso. Esta senhora, velha amiga de 
Cesarina, é suscetível de receber-nos a influenciação.’  / Colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que 
começou a exortar a amiga à moderação. Durou duas horas a conversação, na qual Apuleio usou da caridade, da 
lógica e da paciência; mas, um automóvel fonfonou à porta. Cesarina abraçou a companheira desapontada e 
despediu-se: --‘Adeus, não tenho tempo a perder.’  /  As entidades perturbadoras seguiram no carro célere. O chefe 
de serviço dirigiu-se aos colaboradores: --‘Podem regressar à nossa colônia. Irei eu mesmo, em companhia de 
André, buscar Volpíni.’ /  Acompanhei Apuleio, penetrando numa casa de barulho ensurdecedor, repleta de 
homens e mulheres excitados por música estonteadora; mas a assembléia de desencarnados era muito maior, 
tomada da mesma alucinação...  (Ap)‘Mantenha-se em defensiva; são poucos os desencarnados, com reduzido 
tempo de experiência, que podem penetrar ambientes como este, para serviços de proteção.’  /  Retirou Volpini, 
que abraçava Cesarina como uma criança semi-consciente, e me disse: --‘Desliguei o reencarnante do santuário 
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maternal; entretanto, não devemos esquecer o socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, para 
aproveitar alguma coisa da oportunidade...’  //  No dia seguinte, soube que Cesarina fora recolhida a uma casa de 
saúde em estado grave: acabara de dar à luz uma criança morta. 
 
         16.  Incorporação 
 Prosseguindo em meus estudos sobre fenômenos mediúnicos, no núcleo em que Alexandre era orientador, 
um dia vi um cooperador dele se aproximar e pedir, humilde: --‘Nossos companheiros encarnados insistem pela 
vinda do irmão Dionísio Fernandes, ora recolhido a uma organização de socorro. Poderia ele incorporar-se em 
nossa irmã Otávia...’  (A)‘Não os vejo preparados. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o 
que lhes falta em sentimento e compreensão. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. 
Adicionemos a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, e concordaremos com a 
inoportunidade da medida.’ / Euclides (E), o interlocutor, insistiu: --‘Concordo em que não alcançaremos o 
objetivo, mas reitero-vos a solicitação, mesmo a título de experiência...’ /  Alexandre, com bondade, observou: --
‘Só possuo razões para endossar seus pedidos; Dionísio virá. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com 
acerto.’  / E, para mim: --‘Mediunicamente, as medidas são as mesmas dos casos de psicografia, porém 
necessitaremos proteger o centro da linguagem.’  //  Conhecedor da concessão e muito feliz, comentou depois 
Dionísio: --‘Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela; recordo-me que muitas vezes recebi as 
comunicações do invisível, através de Otávia, com prevenção, acreditando-a vítima de mistificações.’  (A)‘Agora 
chegou a sua vez. Desculpe a fraqueza de nossos irmãos, caso duvidem de seu esforço.’  // No dia seguinte, 
Alexandre conduziu-nos à moradia da médium, onde Euclides nos aguardava, recomendando-me aproveitar a 
aproximação do novo companheiro: --‘Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar.’ / (E)‘Nesta 
parte da casa, Otávia costuma fazer meditações e preces; por isso, é a atmosfera reinante leve e balsâmica. 
Nossa amiga é excelente colaboradora, mas, pela força de provas, permanece unida a um homem ignorante, 
Leonardo.’ / Realmente, achava-se a médium, após violenta crise de embriaguez do marido, em tremendo choque 
nervoso, que lhe atingira o fígado e provocara perturbações gastro-intestinais.  (E)‘Já lhe trouxe diversos recursos 
de assistência, mas harmonia não é realização que se improvise... Todos os serviços exigem preparo, e não 
podemos trazer alguém que faça as vezes de  Otávia, dum instante para outro.’ / ‘Não supõe que ela deveria ser 
feliz para ser mais útil?’  /  ‘Quem sabe? A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem estar. A 
luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte 
criadora de asas espirituais. Não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações 
algemados à dor. Isto não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa 
vontade.’ / Euclides acomodou Dionísio ao lado da médium, e sob sua influenciação formou-se um laço fluídico 
que os interligou. Recomendou ao amigo falasse a Otávia com todas as suas energias mentais, organizando 
ambiente favorável ao serviço da noite. Constatei a extensão da fronteira vibratória, pois a médium registrava a 
presença dele em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias. Tudo ia bem, quando algo grave 
aconteceu: o dono da casa chegava, quebrando a tranqüilidade das vibrações. Entidades galhofeiras constituíam-
lhe o séquito. Exclamou: --‘Hoje nada de sessões!’  (E)‘Já previa a ocorrência e pedi a uma amiga trouxesse aqui  
uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos.’ / Profundamente surpreendido, em face 
de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à atuação da veneranda tia 
de Leonardo, que lhe censurava energicamente a conduta. Suas palavras eram emitidas com grandes jatos de 
energia magnética, que o envolviam, obrigando-o a melhor raciocínio. Meditou e respondeu, vencido: --‘Otávia 
poderá ir, desde que seja em sua companhia.’  // Os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos, nos 
múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Alexandre esmerava-se em ministrar o exemplo da 
cooperação sadia. Valendo-se do concurso magnético, a médium sentia-se francamente mais forte. Foi 
cuidadosamente afastada do veículo físico, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo. A 
incorporação era mais ou menos idêntica à enxertia da árvore frutífera. Não era possível isolar, por completo, a 
influenciação de Otávia vigilante. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora 
expectativa dos encarnados. Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio; entre eles, o 
desequilíbrio e a inquietação.   //  Dionísio falou por mais de 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas, e 
despediu-se repetindo tocante oração, ditada por Alexandre. / Interrompida a concentração mental, com o 
encerramento, anotei alguns comentários: --‘Impossível. Não pode ser meu pai! Teria respondido às minhas 
interrogações íntimas.’  --‘Não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio...’  --‘O animismo é uma 
erva daninha em toda parte.’ --‘Considera que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos?’ --‘Não 
conscientemente...’ --‘A fim de corrigir os desbordamentos da imaginação no Espiritismo, criou-se a 
metapsíquica; o próprio Richet morreu duvidando...’ --‘Não acredito na veracidade da comunicação; afinal, 
primou pela banalidade...’ [Nunca experimentei tanta decepção. Os companheiros encarnados sentiam-se credores 
de tudo. Os benfeitores espirituais não passariam de servidores dos seus caprichos. Cultivava-se a desconfiança e 
a maledicência.] / Alexandre percebeu o desapontamento de Euclides; mas, praticando seu culto de amor e 
gentileza, apenas confiou-lhe Dionísio, para que o levasse sem tardança ao local de origem.  (A)‘Nossos irmãos 
encarnados padecem complicadas limitações. A maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Quase 
todas as pessoas que se servem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um 
companheiro que se sinta com o dever de ajudar.’ 
 
           17.  Doutrinação 
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 Uma senhora simpática solicitou o concurso de Alexandre: --‘Oh! meu amigo, até hoje permaneço em luta 
com o meu infortunado Marinho (M).’  (A)‘Uma nova doutrinação? Nota em Marinho sinais evidentes de 
transformação interior?’ / Ela respondeu com um gesto afirmativo e prosseguiu: --‘Há 10 anos procuro dissuadi-lo 
do mau caminho. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas.’  (A)‘A luta incessante para 
arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar qualquer um. Tudo está pronto no campo 
preparatório?’ / ‘Sim, alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo e outros se encarregarão de ajudar Otávia.’  (AL)‘Por 
que a doutrinação  em ambiente dos encarnados? É uma imposição dos trabalhos?’  /  ‘Não, não é um recurso 
imprescindível. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir, com mais 
intensidade, em benefício dos necessitados que se encontrem cativos nas zonas de sensação, na Crosta do Mundo. 
Quando é possível e útil, valemo-nos de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução 
desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne. Ajudarão 
a si mesmos; doutrinando, acabarão igualmente doutrinados.   ....   A dedicada amiga que nos visitou luta pelo 
filho, que foi sacerdote na Crosta. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre 
mais graves. Habituados ao incenso dos altares e à submissão dos outros, não reconhecem a própria falência e 
preferem a revolta, que os converte em gênios das sombras. Referindo-nos tão só aos das escolas cristãs, a 
maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Querem resolver todas as transcendentes 
questões da alma através  de programas absurdos, de dominação pelo culto exterior. Tentam subornar o poder 
celeste e, cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade e a 
ociosidade.  Quase todas as escolas religiosas falam do inferno. Raras ensinam a verdade da queda consciencial 
dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica  se iniciam na esfera interior 
de nossas almas. Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que mantenham um 
padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, atendendo às sugestões do orgulho, 
experimentam grandes dificuldades; precisam edificar maior patrimônio de humildade.’  / ‘Se o erro voluntário 
pertence ao sacerdote, como explicar o sacrifício materno?’  / ‘Nossa amiga tem sua parcela de culpa. Obrigou-o a 
aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal; sente-se no dever de compartilhar os sofrimentos do 
filho. A genitora errou pela imprevidência; ele faliu pelos abusos criminosos, em oportunidade de serviço 
sagrado.’  // Na noite marcada, constituiu-se pequena expedição de 4 entidades: Alexandre, a genitora, um 
companheiro de trabalho e eu; vim a saber  que esse amigo, de nome Necésio (N), funcionaria na qualidade de 
intérprete, junto ao sacerdote infeliz. Dirigimo-nos a uma igreja antiga. Enchia-se o templo de figuras patibulares. 
(A)‘Os desesperados e preguiçosos também se reúnem, depois da morte; os mais sagazes assumem a direção.’ / 
‘Se são criaturas informadas quanto à verdade, por que ainda se dedicam à pratica do mal?’  /  ‘Trata-se de ação 
maléfica inconsciente. Julga você um contra-senso não se renderem à prática do bem? Pois na própria 
humanidade encarnada encontrará idênticos fenômenos. A ignorância é antiga e a simples mudança de 
indumentária que a morte impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos 
realidades.’  / ‘Como vivem essas criaturas desventuradas?’  / ‘A maioria em situação de parasitismo. Não creia, 
porém, na inexistência de organização nas zonas inferiores. Elas existem e aí dominam os gênios da perversidade 
deliberada. Você ainda não conhece os antros do mal. Não vivemos em paz com esses focos de maldade 
organizada. Compete-nos lutar contra eles, até à vitória completa do bem.’  // O novo companheiro fez-nos ligeiro 
sinal: localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Estabeleceu-se interessante diálogo: (M)‘Foi também padre?’  
(N)‘Sim.’ / ‘Pertence aos submissos ou aos lutadores?’ / ‘Pertenço ao grupo de boa vontade.’ // Notei que nosso 
colaborador se prontificava  a usar de argumentação sólida, mas Alexandre advertiu-o brandamente: --‘Não 
discuta!’ / Via-se  que Marinho penetrava o terreno da indecisão; sua genitora desencarnada enlaçou-o com mais 
carinho; impossibilitado de resistir àquela vigorosa imposição magnética do amor materno, ele falou resoluto: --
‘Vamo-nos!’ // Penetramos conhecido recinto de orações. Muitos servidores de nossa esfera mantinham-se de 
mãos dadas, formando extensa rede protetora da mesa. (A)‘Trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência  
da tarefa de doutrinação; sem ela, não poderíamos conter as entidades perversas.’  /  Sentindo o ambiente, 
Marinho quis recuar, mas a fronteira vibratória impedia-lhe a fuga. (N)‘Você conquistará grande benefício. Sabe a 
procedência do socorro de hoje? Sua mãe!’ / Marinho escondeu o rosto nas mãos e chorou... // Alexandre prestava 
a Otávia o máximo concurso fraterno, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Daí a minutos providenciava-
se a incorporação de Marinho. Ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos presentes, 
inclusive as que fluíam do organismo mediúnico.  (A)‘Esse material representa recursos plásticos para que os 
benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados ou para que se materializem imagens ou 
quadros. Com os raios e energias emitidos pelos encarnados, podemos formar certos serviços de importância 
para os que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum. É possível efetuar materialização, 
noutro sentido, para desencarnados de condição inferior.’ / Necésio demonstrava a superioridade do Evangelho 
vivido sobre o Evangelho interpretado. Alexandre aplicou passes na região visual do comunicante, que de repente 
exclamou, tomado de dor e vergonha: --‘Minha mãe!’ / E a genitora, emocionada, abraçando-o: --‘Por que não 
render-se ao amor de Nosso Pai Celeste, meu filho? Chega de vãs contendas e disputas intelectuais! Atenda-me! 
Humilhe-se diante da verdade!’ [Observei que o sacerdote recordou os amigos, tocado de profundo receio:] –‘Oh! 
minha mãe, posso acompanhá-la para sempre?’  /  A entidade amorável, através do véu de pranto, respondeu: --‘Há 
que transformar sua condição vibratória, através da renovação íntima para o bem. Dê-nos a boa vontade fiel e 
Jesus nos auxiliará, quanto ao resto!...’  /  O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível, e a 
devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, para o devido encaminhamento.   //  Quatro outras 
entidades receberam benefícios, através de Otávia e outro médium. O magnetismo foi usado em larga escala. O 
material plástico recolhido das emanações dos encarnados foi empregado também na fabricação momentânea de 
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quadros transitórios e de idéias-formas. Reconheci que os gênios celestes podiam trazer socorro, mas os 
necessitados só receberiam os benefícios se estivessem dispostos a aderir, por si mesmos, aos trabalhos do bem. 
 
               18.  Obsessão 
 Para atender aos casos de desobsessão, era necessário reduzir, tanto quanto possível a heterogeneidade 
vibratória no ambiente.  Perguntei a Alexandre: ‘Todo obsidiado é um médium, na acepção legítima do termo?’ 
(A)‘Médiuns, inclusive os desencarnados, todos o somos. O obsidiado, porém, acima de médium de energias 
perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis e requisitando muita 
atenção, prudência e carinho. Obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente 
ligadas nas perturbações. Nossos irmãos na carne deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras, porquanto 
é muito difícil identificar a verdadeira vítima, com a visão circunscrita do corpo terrestre. Cumpre-nos desaprovar 
o entusiasmo desequilibrado.  Dos 5 casos de hoje, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras, não 
rápidas.’ / ‘Gozará a jovem de proteção diferente?’ / ‘Não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O 
obsidiado, quase sempre, é uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Existem os processos de 
resgate em que, afastados os elementos de perturbação, perseveram as situações expiatórias. Não se pode 
prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, 
nada podemos fazer, senão semear o bem. A jovem está procurando a restauração das forças psíquicas, por si 
mesma; mobilizando os recursos de que dispõe no campo da prece, do auto-domínio, da meditação, vem 
aproveitando toda espécie de ajuda.’  / Fui surpreendido com a chegada de dois amigos de nosso plano, que 
funcionariam como intérpretes junto das entidades perseguidoras.  (A)‘Podem ser percebidos por elas e manter 
ligação conosco, ao mesmo tempo.’  /  Um dos obsessores falou aos companheiros: --‘Estão chegando os 
pregadores. Oxalá não venham com maiores exigências. Não sei o que desejam, pois, afinal, conselho e  água  dá-
se a quem pede.’ /  Outro comentou: --‘Parece que querem cansar-nos até ao esquecimento do nosso propósito de 
fazer justiça pelas próprias mãos.’ //  Um dos novos amigos dirigiu a palavra a uma obsessora: --‘Acalme-se! A 
vingança agrava os crimes cometidos. É necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, 
não poderá atingir as melhoras que deseja. Perdoe de coração.’ / A interpelada respondeu: --‘É quase impossível; 
este homem afrontou meu ideal de mulher, lançou-me à corrupção...’ // O diálogo prosseguiu, até que a obsessora  
falou que buscava a justiça apregoada por Jesus. / O missionário não se exaltou ante o sarcasmo e disse-lhe, 
bondoso: --‘A justiça! Quantos crimes se efetuam em seu nome! Que espécie de justiça reclamou o Senhor, quando 
vergava sob a cruz?   ....   Ao tratar de interesses alheios, devemos ser rápidos na justificação; entretanto, quando 
os assuntos dolorosos nos envolvem o “eu”, convém moderar os impulsos de reivindicações. E, na dúvida, é lícita 
a abstenção. O Mestre, acima do “olho por olho”, ensinou o “amai-vos uns aos outros”. Confirmou  a legalidade 
da justiça, mas proclamou a divindade do amor.’  /  A interlocutora emudeceu, impressionada. (A)‘O trabalho de 
esclarecimento espiritual requisita de nós muita atenção e carinho. Não podemos criar sem amor.’ //  Passei a 
observar a senhora, ainda jovem. Perseguidores mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações. 
(A)‘Este, André, representa um caso de possessão completa.’ / Num dado momento, um dos obsessores exclamou: 
--‘O senhor que prega a virtude justifica a escravidão? Essa mulher foi perversa para nós todos. Vendeu minha 
esposa e meus filhos! Jesus, o Salvador, aplaudiria o cativeiro?’ / Nosso intérprete, muito calmo, obtemperou: --‘O 
Mestre não aprovaria a escravidão; contudo, recomendou-nos o perdão recíproco. Como julgar e executar 
alguém, pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão de seus débitos?’  / O revoltado parecia 
chocar-se, ante os argumentos, mas respondeu asperamente: --‘Para os mais fracos suas observações serão valiosas, 
porém minha situação não se resolverá com simples palavras.’ / O amigo prosseguiu, fraterno: --‘Sem as desculpas 
recíprocas, não liquidaremos nossos débitos.’  /  Ferido em sua vaidade, o obsessor calou-se, enquanto o intérprete 
indagava de Alexandre quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente o infeliz, com reminiscências do 
passado distante. (A)‘Não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que 
sofra.’  //  Observei a pobre obsidiada. Seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel: 
ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés. / Ia expor novas questões, mas o instrutor fez-me ver que a 
reunião de auxílio, por parte dos encarnados, teria início. Precisávamos manter o concurso vigilante da 
fraternidade. /  Observei as emissões magnéticas dos que se reuniam ali. De todos os enfermos psíquicos, somente  
a jovem resoluta conseguia aproveitar nosso auxílio cem por cento. Identificava-lhe o valoroso esforço para 
reagir contra o assédio dos que a cercavam.  (A)‘Essa irmã permanece no caminho da cura. Desenvolve toda a 
sua capacidade de resistência, colaborando conosco. Emite vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo as 
idéias malsãs. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Se a 
vítima capitula, torna-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor.’  //  O doutrinador  
era o centro dum quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra semelhava-se a um 
jato de luz.  (A)‘Estamos numa escola espiritual. O doutrinador humano transmite as lições. Para ensinar com 
êxito, não basta conhecer as matérias, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem 
que apregoa o bem deve praticá-lo. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, 
tem o verbo carregado de magnetismo positivo. O contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente 
ideológico; é fato científico nas manifestações magnético-mentais.’  / Com exceção da irmã possessa, os demais 
ficaram livres; entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude. 
Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. (A)‘90% dos casos de obsessão constituem 
problemas dolorosos e intrincados. Ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do Espiritismo, a maioria é 
desconcertante. Os encarnados observam só uma face da questão. Fixam apenas um imperativo: o afastamento do 
obsessor. Mas, como quebrar num instante algemas seculares? Você se pergunta se não seria melhor, então, 
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deixar o obsidiado entregue à própria sorte. Isso é um contra-senso. Não podemos fugir ao nosso dever de 
assistência ao próximo ignorante e sofredor. A construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma 
palavra, nenhum gesto ou pensamento, nos serviços do bem, permanece perdido.’ // A desventurada possessa 
apresentava sérias perturbações, desde o cérebro aos nervos lombares. Nos demais obsidiados, a degradação 
física não era menor, revelando intoxicações no fígado e rins. Enquanto examinava esses inquietantes quadros 
clínicos, o orientador encarnado espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica, na semeadura  da caridade, 
da luz, do perdão.  (A)‘Repare no serviço da fraternidade: a tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e 
vigilância.’  / ‘Ante os distúrbios fisiológicos, nos enfermos psíquicos, devo considerá-los doentes do corpo 
também?’ / ‘Perfeitamente, as intoxicações da alma determinam moléstias do corpo.’  // A reunião estava sendo 
encerrada. Notei que, salvo a jovem resoluta, os 3 outros enfermos voltaram a atrair os verdugos a cuja 
influenciação haviam se habituado.  (A)‘Quando a criatura roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o 
coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. O problema da responsabilidade 
não se circunscreve a palavras. As menores quedas, as mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo 
retificação. É certo que devemos trabalhar pelo bem do próximo; todavia, não podemos exonerar nossos 
semelhantes das obrigações assumidas. O sentimentalismo doentio e a frieza não edificam o bem.’ / ‘E se 
conseguíssemos afastar, em definitivo, os perseguidores? Voltariam os perseguidos à normalidade orgânica?’ / 
‘Nossa amiga, convertida em doutrinadora dos verdugos, pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os 
inimigos, edificando a si mesma. Ante colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente 
favorecido. Não se verificará o mesmo com os que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Os 
casos de obsessão apresentam complexidades e, na solução deles, não podemos prescindir do concurso dos 
interessados. Na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. O perseguidor pode 
revelar modificação, mas talvez a vítima não esteja convertida. O eventual afastamento do perseguidor nem 
sempre significa extinção da dívida. Em qualquer parte do Universo, André, receberemos sempre de acordo com 
nossas próprias obras.’ 
 
       19.  Passes 
 Nas reuniões do grupo em que Alexandre funciona como orientador, vários serviços se desdobram sob a 
responsabilidade dos encarnados. Um desses serviços era o de passes. O trabalho era atendido por 6 entidades, 
envoltas em túnicas muito alvas. Todas as pessoas recebiam-lhes o toque salutar.  (A)‘São técnicos em auxílio 
magnético. Na execução da tarefa não basta a boa vontade. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem 
superior, certos conhecimentos especializados e elevação mental contínua indispensável à exteriorização das 
faculdades irradiantes. O missionário do auxílio magnético necessita grande domínio sobre si mesmo, 
espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentuado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e 
profunda confiança no Poder Divino. Esses requisitos, em nosso plano, constituem exigências; na esfera carnal, 
a boa vontade sincera pode, em muitos casos, suprir deficiências. Os encarnados, com maior ou menor 
intensidade, podem colaborar em semelhantes atividades. Revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do 
próximo, entidades sábias e benevolentes orientam, indiretamente, o neófito. São raros, porém, os companheiros 
que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros, aguardam a 
mediunidade curadora, como um acontecimento miraculoso.’ / ‘Ainda mesmo que o operário humano apresente 
valores reduzidos, pode ser mobilizado?’  / ‘Perfeitamente. Conseguida a qualidade básica, a boa vontade real a 
serviço do próximo, precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que suas obras se elevem no 
mesmo ritmo. Antes de tudo é indispensável equilibrar o campo das emoções. Um sistema nervoso esgotado é 
canal que não responde. A mágoa, a paixão, a inquietude constituem barreiras à passagem das energias 
auxiliadoras. É necessário evitar os excessos de alimentação, o álcool e outras substâncias tóxicas.’  / 
‘Consideremos a necessidade imediata de socorrer alguém. Existirá um companheiro em condições comuns, 
mergulhado na ignorância, mas que se deixará utilizar em benefício de outrem. Não poderá ser aproveitado?’  /  
‘Seria demasiado rigor. Onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos 
ministrar o benefício.’  // Alexandre apresentou-me a Anacleto (An), chefe do serviço de passes, que logo me 
esclareceu com um exemplo: --‘Vejamos esta irmã, observe-lhe o coração, a válvula mitral.’ / Notei que tenuíssima 
nuvem negra encobria a zona indicada.  (An)‘Assim como o corpo, também o organismo perispiritual pode 
absorver elementos de degradação, com reflexos nas células materiais. Se a mente não atingiu a disciplina das 
emoções, se alimenta paixões, pode intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive. Isto 
acontece, mormente, quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular 
inúmeros males. Esta amiga teve sérios atritos com o esposo e a pequena nuvem representa matéria mental 
fulminante.’  /  Anacleto deu-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, colocou a 
destra sobre o epigastro da paciente, emitindo sublimes jatos de luz. Assediada pelos princípios magnéticos, a 
matéria negra que envolvia a válvula mitral veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão e sendo alijada 
pelo passe.  / ‘Na hipótese de não se socorrer esta irmã de uma casa espiritista, estaria ao abandono?’  / ‘De 
modo algum. O homem que vive a religião que lhe ensina a senda do bem, abre a porta viva da alma para o 
socorro de mais alto. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Onde vibre o 
sentimento elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus.’  / ‘Admitamos fosse ela estranha a qualquer 
atividade espiritual, sem fé, sem merecimento na prática da virtude, receberia o benefício dos passes?’ / ‘Se tivesse 
sentimentos retos, embora infensa à religião, receberia auxílio, não obstante menor. Se permanecesse mergulhada 
nas sombras da ignorância ou da maldade, se manteria distante da colaboração.’  //  Postávamo-nos, agora, ao 
lado de um cavalheiro idoso. Porção de matéria tóxica lhe alcançava o duodeno e o pâncreas.  (An)‘Observou? 
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Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do 
corpo. Qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia, e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. 
Este irmão está aprendendo a dominar a si mesmo. No esforço mental gigantesco, produziu pensamentos 
destruidores, que segregam matéria venenosa, atraída para seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, 
porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro. A oração lhe renova as forças 
reparadoras. A vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação.’  // Logo nos encontramos diante de uma 
senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento. (An)‘Observe as manchas escuras que cercam a 
organização fetal. Não obstante a fé e os mais elevados sentimentos, não consegue nossa amiga furtar-se à tristeza 
angustiosa. Além de suportar a carga de seus pensamentos destruidores, é compelida a absorver as emissões 
doentias do companheiro, que nela se apoia. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região 
orgânica em condições anormais, no caso o órgão gerador.’  / Anacleto atuou sobre a cabeça da enferma e 
aplicou passes rotatórios na região uterina. Manchas microscópicas se reuniram, formando pequeno corpo 
escuro, que se transferiu para a bexiga urinária, para ser depois alijado.  /  Um servidor aproximou-se com 
pequenina ânfora contendo essências preciosas.  (An)‘Agora, é preciso socorrer a organização fetal. Esta 
substância fortalecerá o sangue materno. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das 
circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração favorece o 
intercâmbio entre as duas esferas e facilita nosso auxílio fraternal. Um dia o homem comum compreenderá a 
importância do pensamento, o sublime poder da mente.’ // Um cooperador aproximou-se e perguntou: --
‘Estimaria receber sua orientação num caso de décima vez.’ / À nossa frente, um cavalheiro idoso tinha o fígado 
e o baço em enorme desequilíbrio.  (An)‘Lastimável! Mas, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo 
entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Nosso esforço é também educativo e não podemos 
desconsiderar a dor que instrui. Este homem estima as rixas, as discussões apaixonadas. Não se acautela contra o 
ato de encolerizar-se. Desperta a ira e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso, o 
centro de intensas vibrações destruidoras. Já lhe fizemos 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe 
as cargas malignas. Agora, temos de interromper o serviço.’ / ‘Qual a medida de tempo estipulada para casos dessa 
natureza?’ / ‘Varia de acordo com os motivos. O efeito obedece às causas.’ /  Abraçando-me às despedidas, 
Anacleto acentuou: --‘O Senhor ama sempre, mas não perde ocasião de aperfeiçoar, polir, educar...’ 
 
                20.  Adeus 
 Li a mensagem delicada e perguntei ao mensageiro: --‘Despedidas?’ / Lísias esclareceu: --‘Sim, Alexandre 
dirige-se a planos mais altos, para tarefas de sublime expressão, que ainda não podemos compreender.’  /  
Percebendo em mim sentimentos, pela falta que nos faria o amigo e orientador, obtemperou: --‘Nada de egoísmo, 
André! Não devemos esquecer o bem que recebemos, a fim de não sermos ingratos. O aprendizado, nos cursos, 
chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das 
lições.’ // Contemplado de nossa colônia espiritual, o firmamento mostrava-se singularmente belo. A lua, 
acolhedora e tranqüila, afigurava-se muito maior que ao ser vista da Crosta.  //  Alexandre sabia fazer-se amar, 
humilde sem servilismo, orientador sempre disposto, sem qualquer desvario do “eu”.  //  No grande salão, 
verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor: --‘Sabem vocês o objetivo desta 
reunião. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam. Alguns colaboradores, a quem muito devo, 
endereçaram-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho. Urge  considerar, porém, que este servo 
humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. O orientador consciencioso não pode 
fugir ao imperativo da evolução de seus tutelados. De quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue 
a si mesmo. Junto do instrutor, o aprendiz, quase sempre, apenas observa. A distância, experimenta o que 
aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes a cada um. A proteção inconsciente 
subtrai o protegido ao clima de edificação que lhe é próprio. A falsa ternura opera a cegueira do sentimento. 
Combatamos a idolatria. Cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Não podemos descansar 
sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar 
aproveitamento. O aprendizado fornece-nos conhecimento. A vida fornece-nos a prática. Unamos a sabedoria 
com o amor, na atividade de cada dia, e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós...’  / Tínhamos os 
olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Como não dever a ele, 
abençoado amigo, ilimitados testemunhos de amor? / Alexandre, dando a idéia  de que nos ouvia as reflexões mais 
íntimas, acrescentou: --‘Devemos a Jesus-Cristo todas as graças! Ele é o Divino Intermediário entre o Pai e nós 
outros.  Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O espírito de gratidão, ao Senhor, alegra 
a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis!... Agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de 
júbilo e gratidão:   
  Senhor, sejam para teu coração misericordioso 
  Todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações! 
  Senhor, 
  Dá que possamos servir-te, 
  Com a fidelidade com que nos amas,  
  E perdoa  nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. 
  Fortifica-nos o coração 
  Para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, 
  A fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje. 
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  Arranca-nos do coração as raízes do mal, 
  Liberta-nos dos desejos inferiores,  
  Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão  de teu plano divino 
  E ampara-nos para que sejamos 
  Servos leais de tua infinita sabedoria! 
  Dá-nos o equilíbrio de tua lei, 
  Apaga o incêndio das paixões que, por vezes, 
  Irrompe, ainda, 
  No âmago de nossos sentimentos. 
  E que possamos atender-te os sublimes desígnios, 
  Convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz, para sempre! 
  Assim seja!’ 
 
        Fim de “Missionários da Luz” 
         
   


