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 FEB   1946       F.C.Xavier/André Luiz 
 

      Obreiros da Vida Eterna 
 
          Rasgando Véus 
 Como transferir para o inferno a criatura que se emaranhou no mal por simples influência da 
ignorância? Que se dará ao homem primitivo? a maldição ou o alfabeto? Como justificar um inferno onde as 
almas gemessem distantes de qualquer esperança?  / As dimensões vibratórias do Universo são infinitas, como 
infinitos são os mundos que povoam a Imensidade.  / A vida renova, purifica e eleva os seus servidores, 
conduzindo-os à União Suprema com a Divindade.  / Erraticidade não significa vaguear em turbilhão, sem 
diretivas essenciais. Como acontece aos que chegam à Crosta da Terra, os que saem dela encontram sociedades e 
instituições, templos e lares, onde o progresso continua para a frente e para o alto.  / A morte é campo de 
seqüência, sem ser fonte milagreira. Aqui ou além o homem é fruto de si mesmo. 
          ( Emmanuel ) 
 
                     1.  Convite ao Bem 
 Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o Assistente Jerônimo (J) conduziu-nos ao 
Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao 
longe, constelações faiscantes. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se 
à nossa vista.  /  Seguíamos, o Assistente Jerônimo, o padre Hipólito (H), a enfermeira Luciana (L) e eu, André 
Luiz (AL), constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na Crosta Planetária, durante 30 dias.  
(J)‘A palavra do Instrutor Albano Metelo merece consideração excepcional. Trata-se dum campeão das tarefas de 
auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à Crosta Terrestre.’ // Flores perfumosas embalsamavam 
a nave ampla. Ouviu-se o coro do Templo entoando o hino “Glória aos Servos Fiéis”  /  Metelo saudou-nos com 
simplicidade e prosseguiu: --‘Não mereço o preito de carinho desta noite. Mero soldado das lides evangélicas, 
trabalho ainda no campo da própria redenção. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos, nas zonas espirituais 
ligadas à Crosta da Terra. Oh! meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas.  As 
zonas purgatoriais multiplicam-se, assustadoramente, em derredor dos homens encarnados.  A vida, nesta 
cidade, fala bem alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Mas e os nossos irmãos que ainda ignoram a luz 
? Subiríamos até Deus, num círculo fechado? Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos 
passos ? como entoar hinos de hosanas à felicidade sobre o coro de soluços? Noutro tempo, cheguei a sentir-me 
feliz, diante da posição que me distanciava de tantas angústias. Contudo, certa noite, notei que o vale se represava 
de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor ? Um mensageiro celeste me respondeu: “O 
Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas, libertando consciências escravizadas.”  Meditei e reconsiderei 
atitudes: Por que enojar-me, ante o vale, se o próprio Jesus trabalhava, solícito, para que a Luz de Cima 
penetrasse as entranhas da Terra? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo, abstraído dos valores da 
cooperação ?   ....   Depois do túmulo, há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de 
nós mesmos. A virtude e o defeito, o equilíbrio e a desarmonia perseveram aqui, após o sepulcro, compelindo-nos 
à serenidade e à prudência. Encontramo-nos em outro campo de matéria, noutros domínios vibratórios do próprio 
Planeta, onde tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar o coração no exercício da 
solidariedade ? Ousamos rogar vosso interesse pelos que erram “no vale da sombra e da morte”, aguardando a 
esmola de vosso tempo, em favor de nossos semelhantes. Quem não foi invigilante algum dia ? A Terra é também 
nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de 
aprimoramento e redenção.  Recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a hora de servir. A semeadura do 
bem produzirá nossa felicidade sem fim...’ /  Metelo fez exibir num grande globo de substância leitosa vários 
quadros vivos do seu campo de ação. Infelizes desencarnados, em desfiladeiros de dor, imploravam piedade. 
Monstros de variadas espécies, desafiando descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas 
desventuradas. Apareciam soturnas procissões  de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e 
ameaçadores, cortados de cataclismas de natureza magnética. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de 
Espíritos sofredores ? como se sustentariam, atolados em poços escuros de lama e padecimentos ?   /  Metelo 
exclamou em voz firme: --‘Tenho, nesses centros expiatórios, os que foram meus pais bem-amados na derradeira 
experiência na carne; mas, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos 
aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte.’  [Procurei alijar de mim mesmo a 
preocupação de algo saber, acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de 
mera curiosidade.]  / Findos os trabalhos, vários grupos foram apresentados ao Instrutor. Chegada a nossa vez, 
Metelo abraçou-nos e perguntou: --‘Partem com obrigação especializada ?’   (J)‘Sim, devemos atender, nos 
próximos 30 dias, a cinco dedicados colaboradores do bem, a se desencarnarem. Trabalharam fiéis à causa do bem 
e as autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Vamos com autorização para efetuar 
experiências, estudos e auxílios eventuais.’ /  Enviou-nos Metelo sorriso de otimismo e exclamou: --‘Que o Mestre 
os ilumine e conduza.’ 
 
 

               2.  No Santuário da Bênção 
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 Na véspera da partida, o Assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, onde receberíamos a 
palavra de mentores iluminados.  A reduzida assembléia era seleta e distinta. O Instrutor Cornélio (C), diretor da 
instituição, explicou-nos que lá se procurava o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade. 
Para isso, não se recebiam os grupos socorristas indiscriminadamente. (C)‘Há que ordenar as palavras e 
selecioná-las, criando-se campo favorável aos propósitos de serviço. Precisamos sanar os velhos desequilíbrios 
das intromissões verbais desnecessárias e perturbadoras. “A palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto 
de prata”. Constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor “tempo”, estimando-lhe a preciosidade 
e definindo cada coisa e situação em lugar próprio. É lamentável se dê tão escassa atenção ao poder do verbo. A 
metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Não se precatam 
nossos irmãos em Humanidade de que o verbo está criando imagens vivas, que se desenvolvem no terreno mental 
a que são projetadas, produzindo conseqüências boas ou más, segundo a sua origem. Toda conversação gera 
acontecimentos de conformidade com sua natureza: é uma força indireta de estranho e vigoroso poder. A 
ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a 
elaboração de forças sutis.  ....  Na Crosta, os devotos procuram os templos, como os negociantes procuram 
mercados. Gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade de limpeza interna do 
pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da Divindade com falaciosas promessas. .... 
Considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam do Plano Superior, não convém emitir a nossa 
invocação de bênçãos, nem antes, nem depois do horário estabelecido.’  /  Cornélio passou a entender-se com os 
chefes das missões, dando-nos uma hora para a troca de idéias construtivas. / Pe. Hipólito apresentou-me ao 
Assistente Barcelos (B), da turma que se destinava à assistência aos loucos. Acolheu-me com fidalguia e, quando 
lhe disse que era minha primeira missão efetiva de serviço, comentou: --‘O trabalho beneficia sempre. A loucura é 
um campo doloroso de redenção humana. Com exceção de poucos casos, as anomalias de ordem mental derivam 
dos desequilíbrios da alma. Se os psiquiatras conhecessem esse fato, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à 
base dos sentimentos cristãos. Examinei casos torturantes de obsessão e possessão, onde notei quase completa 
ligação mental entre verdugos e vítimas. É a terrível história viva dos crimes cometidos. Agarram-se à 
organização magnética dos companheiros encarnados, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos 
e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque têm sede das mesmas companhias junto às quais se 
lançaram no abismo.  ....  Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de informações referentes ao 
psiquismo humano, examinei, atento, a doutrina de Freud. Encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, 
somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens  de psicoses e 
desequilíbrios diversos. Os “complexos de inferioridade”, o “recalque”, a “libido”, as “emersões do 
subconsciente” não são fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre e, sim, característicos da 
personalidade egressa das experiências passadas. A verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início 
raramente se verifica no campo biológico vulgar, é quase que invariavelmente o corpo perispiritual. As psicoses 
do sexo, as tendências inatas à delinqüência, os desejos extravagantes, a excentricidade representam modalidades 
do patrimônio espiritual dos enfermos. Depois de verificada a loucura, na maioria dos casos terminou o processo 
da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita dos alienados. Antes do desequilíbrio 
completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não 
será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem intencionado, para que auxilie o 
provável alienado, a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador?   ....  Segundo 
tratadistas humanos, temos 5 classes de psicoses : paranóica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiper-
emotiva. Mas, não basta diagnosticar, empregando terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. 
Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Precisamos divulgar no mundo o 
conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa. As noções 
reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na Crosta da Terra. Falta aos encarnados o conhecimento da 
transitoriedade do corpo físico e da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário, em 
experiências e recapitulações diversas. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e 
antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal. Antagonismos domésticos, entre 
parentes, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do 
pretérito distante.  Reencarnado que adquire recordações do próprio passado, candidata-se, inelutavelmente, à 
loucura. Temos na Crosta uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de 
psiquiatras e neurologistas, que se conservam em posição oposta  à verdade, presos à conceituação acadêmica. 
Loucos incipientes prosseguem, pouco a pouco, a caminho do hospício, tão só porque lhes faltam a água da vida 
da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância, em favor da redenção 
própria.’ 
 
       3.  O Sublime Visitante 
 Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave 
perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. (C)‘Os emissários da Providência 
não devem semear a luz sem proveito. Os Mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação, retomam a 
forma que abandonaram, desde muito, fazem-se humildes como nós. No Santuário da Bênção, é imprescindível 
observar uma atitude firme de serenidade e respeito. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O 
quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, que ofereceremos ao visitante excepcional que nos falará, em 
breves minutos.’  /  Pusemo-nos todos em concentração profunda. Senti que minha mente se deslocava na direção 
do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria 
surgir...  Recordei minhas funções de jardineiro, no amado lar que deixara na Terra. A saudade ameaçou meu 
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coração ainda frágil. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. A paisagem, formada 
de substância mental, começou a iluminar-se. Alguém apareceu no gabinete: fisionomia simpática de ancião, 
apresentava-se nimbado de luz indescritível e seu olhar nos mantinha extasiados. (C)‘Venerável Asclépios (As), sê 
conosco!’ / O emissário desejou-nos a Paz do Cristo e dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem 
humana. Ao término da alocução, irradiavam-se de sua destra pequeninos flocos de luz, em forma de estrelas, 
vigorosos alentos de vida.  / A irmã  Semprônia, da turma de socorro aos órfãos, perguntou o que deveria dizer a 
cooperadores que sofriam perseguição. Asclépios abriu um pergaminho e leu: “Eu, porém, vos digo — amai a 
vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e 
caluniam” [Mateus, c.5 / v.44]. E comentou: --‘Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos 
cristãmente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a União Divina.’  / O irmão Raimundo, do grupo 
socorrista aos loucos, disse que os encarnados se arvoram em críticos impiedosos, por mais que lhes ensinemos a 
humildade.  (As) “Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a 
paciência, a mansidão” [1ª ep. Paulo/Timóteo, c.6 / v.12]. ‘O discípulo que segue as virtudes do Mestre, 
aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo, e auxilia 
sem contaminar-se.’ / A irmã Luciana, de nosso grupo, disse que era sua primeira tarefa de socorro, e pediu 
orientação. (As) “Quanto à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estais 
instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros” [1ªep. Paulo/tessalonicenses, c.4 / v.9]. ‘O Evangelho aplicado 
ensina-nos a improvisar os recursos do bem, nas situações mais difíceis.’ / Cornélio, percebendo nossa quietude, 
talvez pelo péssimo hábito de longas conversações sem proveito, que nos levava a não ver encanto naquelas 
respostas francas e diretas, inquiriu, como se fora mero aprendiz: --‘Que fazer para conservar alegria no trabalho, 
perseverança no bem, devotamento à verdade?’  (As) “Regozijai-vos sempre” [1ªep. Paulo/tess, c.5 / v.16].  ‘A 
confiança no Poder Divino é a base do júbilo cristão, que jamais devemos perder.’  (C)‘Ensina-nos sempre, 
venerável irmão!...’  (As)‘Cada Espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com suas leis e 
características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos.’ / 
Asclépios abençoou-nos e vimo-lo afastar-se, deixando-nos olente perfume.  Operações magnéticas fizeram 
desaparecer a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo.  (C)‘Pertence Asclépios a 
comunidades redimidas do Plano dos Imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito 
acima de nossas noções de forma. Já perdeu todo contato direto com a Crosta Terrestre.’ / ‘Não poderíamos 
demandar o plano de Asclépios, a fim de conhecer-lhe a grandeza sublime?’ / ‘Muitos companheiros nossos, por 
merecimentos naturais no trabalho, alcançam prêmios de viagens às esferas superiores do Planeta e mesmo a 
círculos de outros mundos...  Raros são ainda os filhos do Planeta em condições de representá-lo dignamente 
noutros orbes de nosso sistema.’  /  ‘Asclépios não mais reencarnará na Crosta?’  /  ‘Poderá reencarnar em missão 
de grande benemerência, se quiser; todavia, senão a intervalos de 5 a 8 séculos.’ / ‘Está no mais alto grau de 
desenvolvimento espiritual no Universo?’  /  ‘De modo algum. Asclépios é ainda entidade do nosso Planeta. 
Acreditamos que nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto 
às gloriosas comunidades que habitam Júpiter e Saturno. E, entre essas, estão os que aguardam ser chamados a 
colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos...  Os que orientam nosso 
grupo de estrelas aspiram a participar da direção de nossa galáxia. E a Via-Láctea, viveiro de milhões de mundos, 
é somente um detalhe da Criação Divina!...’ 
 
                   4.  A Casa  Transitória 
 Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante 
tristeza parecia imperar. O Assistente Jerônimo procurava certa localidade, sob a denominação expressiva de 
“Casa Transitória de Fabiano”. Tratava-se de grande instituição piedosa, no campo de sofrimentos mais duros 
em que se reúnem almas recém-desencarnadas, nas cercanias da Crosta. (J)‘Na Casa Transitória (T) 
prestaremos auxílio à organização e asilaremos os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, 
tornar-se-ia muito difícil nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de 
atravessarem semelhante zona, após a morte física: seriam agredidos pelas entidades perversas. Daí a 
necessidade desses abrigos fraternais.’  /  Logo, defrontava-nos casarão enorme em plena sombra; nem árvores, 
nem jardins em torno. (J)‘Temos, à frente, acolhedora casa de transição, destinada a socorros urgentes. É asilo 
móvel e sofre permanente cerco de Espíritos desesperados.’  / Atingimos as barreiras magnéticas, a alguns metros 
do portão de acesso. Trabalhadores vigilantes nos ofereceram passagem e achamo-nos diante de figura respeitável. 
A Casa T era administrada por mãos sensíveis de mulher: a Irmã Zenóbia (Z); aparentando idade madura e 
aureolada de cabelos negros, tinha os olhos transbordantes de luz. (J)‘Este abrigo de amor e paz cooperará conosco, 
asilando alguns tutelados convalescentes; por nossa vez, desejamos ser úteis à casa, de algum modo.’ / A diretora 
envolveu-nos num sorriso de simpatia e disse: --‘Aceitamos o concurso. Reconheço a presença de um grupo 
harmonioso e, desde a semana finda, aguardava o ensejo, não só para beneficiar a coletividade sofredora de 
abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Apenas agora foi encontrado 
em remota região de seres decaídos. Será brevemente internado em reencarnação expiatória.’  (J)‘A Irmã Luciana 
pode ser útil nesse caso, em virtude de suas adiantadas faculdades de clarividência.’ / Incapaz de sopitar a 
interrogação, observei admirado: --‘Oh! Quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam?’ 
(J)‘A Irmã Zenóbia terá razões íntimas para invocar a providência; quanto ao mais, não devemos esquecer os 
benefícios da especialização. Luciana, pelo contato com os enfermos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo 
mental. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. Isso 
não infirma a necessidade de aprender sempre. O próprio Mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que 
procura.’ (Z)‘Não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma vez.’  // Invisível campainha ressoou e 
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logo um servo da vigilância anunciou, precípite: --‘Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis.’  (Z)‘Acendam 
as luzes exteriores! Liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão. Os invasores desviar-se-
ão.’  / Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam preocupação. Registrar-se-iam fatos que eu 
ignorava? Espíritos maus também organizavam expedições?  / Aparelhos elétricos haviam sido postos em 
movimento e enormes holofotes se acendiam de súbito. (Z)‘A tragédia bíblica da queda dos anjos, em abismos de 
trevas, repete-se todos os dias. Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de 
forças cegas e fatais! Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões e confirmam as velhas descrições 
teológicas do inferno. Entretanto, todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Toda expressão de 
ignorância é fictícia. Somente a sabedoria é eterna. Alguns séculos constituem escasso tempo para reeducar 
inteligências pervertidas no crime, através das reencarnações. É por isso que os trabalhos retificadores continuam 
além da morte.’ / Luciana parecia a mais atemorizada: --‘Irmã, conheço os monstros, não será conveniente 
endereçarmos fervorosa rogativa a Deus?’ (Z)‘Já fiz meus atos devocionais de hoje. Nossa ansiosa expectativa vale 
por súplica ardente.’ // Tornara-se enorme o vozerio. Ouvimos explosões. Um auxiliar comunicou: --‘Atacam-nos 
com petardos magnéticos.’ (Z)‘Emitam raios de choque fulminante, assestando baterias.’  /  As explosões 
diminuíram até a extinção, percebendo-se que a onda invasora se desviara noutro rumo. Respiramos aliviados, 
elevando pensamentos de gratidão ao Cristo Salvador. (AL)‘Que impressionantes rugidos ouvimos! Não se 
afiguravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas!...’  (Z)‘Esses bandos, porém, são 
antigos. Enraízam-se nos propósitos do mal e adquirem a semelhança de horrendos monstros, entre a 
humanidade e a irracionalidade.’  / Outro ajudante informou: --‘A Nota do Dia, vinda do Plano Superior, manda 
comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã.’  (Z)‘Oh! O fogo?! Bem o suspeitei: o 
nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. Solicitemos a 
colaboração das congêneres mais próximas. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos 
obrigados a transportar-nos com a Instituição, a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências 
relativas à nova localização. Deixo-vos aos cuidados de Heráclio, cooperador da Casa.’  /  Com o novo amigo, 
atravessamos salas de estudo e laboratórios, onde o espaço era rigorosamente aproveitado; explicou-nos que o 
edifício, constituído à base de substância singularmente leve, é tipo de construção para movimento aéreo, por isso 
denominada “Casa Transitória” /  Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na Sala Consagrada, e eu indaguei por 
algum colega médico. Indicaram-me o Irmão Gotuzo. 
 
           5.  Irmão Gotuzo 
 Apresentado a Gotuzo (G), espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Impregnado de intensas 
lembranças da vida física, desencarnara antes de mim e peregrinara muito tempo, através de sendas purgatoriais. 
(G)‘Sempre supus que após a morte nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger 
dentes no inferno. Nunca aceitei a tese negativista, de que a vida estivesse circunscrita ao palco da carne. Algo 
deveria existir além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, 
encaminhando as almas ao paraíso ou aos castigos eternos. Nada disso, contudo: transferimo-nos de residência, 
pura e simplesmente. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivemos 
no carnal.’  /  Porque percebesse, em meus olhos, a notícia de que existiriam novidades referentes ao assunto, em 
círculos mais altos, acrescentou: --‘Pelo menos, em nosso plano, a situação é análoga. Nem a Ciência, nem a 
Religião nos prepararam para enfrentar os problemas do homem desencarnado.’  /  No gabinete, o que mais feria a 
atenção era uma imagem do sistema nervoso, na qual se destacavam o cérebro, o cerebelo, a medula espinal, os 
nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático.  / Acariciando, enlevado, a 
obra prima, observei: --‘Se os encarnados compreendessem a importância dos estudos alusivos ao corpo 
perispiritual!...’  (G)‘Católico militante, vim com todos os sacramentos e passaportes, em solenes exéquias. Padre 
Gustavo prometia-me a convivência dos anjos! Eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor, porque legara 5 
contos de réis à paróquia... Penetrando o sepulcro e não me sentindo na corte dos anjos, peregrinei, por muito 
tempo, entre a aflição e a demência. Gastei anos para tornar ao equilíbrio, condição única em que podemos 
compreender os amigos e receber-lhes o auxílio.  A maior surpresa para mim é a paisagem de serviço que a vida 
espiritual nos descortina. Tenho grande compaixão pelos que procuram a morte física. Aguardam-nos atividades e 
problemas tão complexos, que mais venturosa lhes seria a existência totalmente desprovida de encantos, com 
pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações.’  / ‘O volume de nossas tarefas assombraria o homem comum. 
Inda agora, espantou-me a cota de deveres atribuídos à Diretora.’  /  ‘Sim, tanto que a chefia se reveza: neste ano, a 
administração lhe cabe; no próximo teremos as diretrizes do Irmão Galba. Ambos dirigem esta casa, há 20 anos, 
ora um, ora outro.’  /  ‘E você, onde passa os entretenimentos?’  / ‘Também possuo minhas horas de repouso. 
Ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da Crosta. As águas, as flores e os frutos da 
Natureza terrestre, livres das emanações das multidões ignorantes, permanecem repletos de substâncias divinas 
para nós. O campo é sempre a estação direta das bênçãos de Deus. Trago, ainda, a mente e o coração presos ao 
ninho doméstico. Não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Que 
saudades de minha casa feliz! Marília e os dois filhos constituíam o meu pequeno paraíso doméstico. Quando 
surgiu a pneumonia que me levou à morte, Marília prometeu-me fidelidade até o fim. Tinha ela 36 anos...  
Confiando nas promessas religiosas, acreditei pudesse velar por ela e pelos filhos, da região celestial. A realidade, 
porém, foi muito diversa e, depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes 
amados. Arrebatado em violento e escuro torvelinho, situei-me em terrível paisagem de sofrimento. No primeiro 
instante de libertação, fui surdo a toda ponderação e, sequioso de afeto, encontrei-os, enfim... A situação, 
entretanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, desposou-me a companheira e 
dissipou-me os bens. Quase voltei ao desequilíbrio mental. Não me iniciara no mistério da tolerância, da 
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paciência, da dor. Por isso, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Passados 10 anos, minha 
mágoa continua tão viva, como na primeira hora.’ / ‘Por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos 
nós os viúvos? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos.’ 
[Percebeu-me a sinceridade e calou-se, humilde. Para modificar-lhe o impulso mental, pesguntei:] ‘Circunscreve-se 
o seu trabalho à assistência aos enfermos?’ / ‘Tenho outros campos de atividade. Já cooperou em tarefas 
reencarnacionistas? Aqui acompanhamos situações dolorosas. São trabalhos de ordem inferior, difíceis e 
complexos. Há reencarnações expiatórias de inenarráveis padecimentos,  pelas vibrações contundentes do ódio e 
das humilhações punitivas. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca 
do próprio futuro. São compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para seus 
casos individuais. Os que se esforçam nas aquisições da luz conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais 
sábios, e, pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na Crosta. Para 
esses, a reencarnação será bênção em aprendizado feliz; para aqueles, imposição do destino criado por eles 
mesmos.’  / ‘Gotuzo, mas é você, experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual, quem guarda 
mágoa do lar que se foi?’ / ‘Não se preocupe. Estudo a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, 
enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o 
amor em bases mais sólidas.’ // Uma enfermeira notificou que uma turma, em tratamento mental, esperava no salão 
contíguo. (G)‘Na esfera carnal, nossas obrigações de médicos resumiam-se ao exame detido das enfermidades, 
com indicação clínica ou cirúrgica. Aqui, a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador de 
vida nova. Devo funcionar como professor de higiene mental. Distribuímos recursos magnéticos de restauração, 
com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral; entretanto, não sem ensinar, a cada enfermo, 
algo de novo que lhe reajuste a alma. Noutro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física; presentemente, 
essa zona de atuação é a célula mental.’ 
 
                      6.  Dentro da Noite 
 A diferença de atmosfera, entre o dia e a noite, na Casa Transitória de Fabiano, era quase imperceptível. 
Denso nevoeiro abafava a paisagem, sob céu de chumbo. Aparelhos destinados à produção de ar puro 
funcionavam incessantemente. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada 
de princípios mentais extremamente viciados. Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas 
de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Profunda sensação de deserto e tristeza. O Assistente Jerônimo 
comentou: --‘Aos culpados e penitentes confessos não convém a fuga mental. É mais razoável sejam mantidos em 
regiões sem encantos, a sós com as criações inferiores a que se ligaram intensivamente.’  // Ao soar das 19 horas, 
preparamo-nos para pequena jornada ao abismo. Zenóbia convocou 20 cooperadores, recomendando não 
esquecessem as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques.  (Z)‘O padre Hipólito endereçará apelos 
cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e podemos ministrar-lhes 
aviso edificante. Convém manter apagado, no trajeto, o material luminoso. Sigamos silenciosos, a pé; não será 
razoável a volitação em distância tão curta.’  /  Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia gritos de seres 
selvagens em meio a dolorosos gemidos humanos. Após alguns minutos, surgiu a Lua, como bola sangrenta, 
através do nevoeiro. Ao ladear imenso charco, ouvi soluços: as vozes procediam de pessoas atoladas em 
repelentes substâncias. Convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo. 
Inadvertidamente, consultei Jerônimo, que me repondeu num gesto mudo, pedindo-me calar. Tanto bastou para 
que lamentos e rogativas tocantes se ouvissem em altas vozes. Logo, figuras animalescas e rastejantes, lembrando 
sáurios de descomunais proporções, avançaram para nossa caravana. Imperceptível estalido partiu da destra de 
Zenóbia, e vários auxiliares utilizaram aparelhos que emitiam raios elétricos de choque, como pequenas 
explosões: os atacantes monstruosos recuaram, precipitados, em queda espetacular sobre a lama grossa. Os 
lamentos continuaram, porém a expedição seguiu, diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores 
interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era de subalterno, chamado a cooperar. Vultos negros 
esgueiravam-se, com disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. A partir de um ponto, seguimos 
apenas os quatro, com a diretora da Casa T, que disse: --‘Estamos em reduzido oásis, em meio de extenso deserto 
de sofrimentos. Agora, podemos falar e atender nossos objetivos. Não somos impermeáveis às rogativas de nossos 
imãos que gemem no charco de dor. A Casa T  tem-lhes prestado o socorro possível. Debalde libertamo-los, 
periodicamente, dos monstros que os escravizam. Fogem e tornam ao charco. É imprescindível que o sofrimento 
lhes solidifique a vontade, para as abençoadas lutas do porvir.   ....  Neste instante, deve esperar-nos, na orla do 
abismo, o irmão a que aludi. Trata-se do padre Domênico (D), entidade a quem muito devo. Ocasionou desastres 
morais de reparação muito difícil. Consegui que alguns de nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento 
fácil. Tem sofrido muito, porém ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores. Urge 
que regresse à reencarnação: voltará a unir-se, como filho sofredor, a uma de suas vítimas de outro tempo. Para 
reintegrar-se nas correntes carnais purificadoras, deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da 
resignação. Espero que muito possamos fazer em seu favor, com os valores da prece, e que os informes a serem 
prestados pela clarividência de Luciana lhe elevem o tônus vibratório, com a eclosão de algumas lágrimas, 
quando chamarei nossa irmã Ernestina (E), que lhe foi mãe dedicada, para recolhê-lo e conduzi-lo à Crosta.  
Domênico se transformará, preparando-se para a reencarnação próxima.  Perdoem o caráter pessoal da tarefa. 
Não devo adiá-la, pois a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita 
renovação nesses sítios. Poderíamos, Ernestina, Domênico e eu perder sagrado ensejo, de repetição problemática. 
Serão meus credores para sempre.’ / Comovemo-nos todos com semelhante demonstração de humildade. E 
seguimos a nobre diretora da Casa T até um local vagamente iluminado, onde dois companheiros velavam alguém 
estendido em decúbito dorsal. Aquele homem, trajando burel esfarrapado e negro, exibia horripilante fácies. 
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Semelhava-se a uma estátua de insensibilidade.  / Zenóbia chamou-o com ternura fraternal: --‘Domênico! 
Domênico!’ E ele exclamou irritadiço: --‘Quem me chama? Deixai-me no inferno! Não desejo o céu reservado aos 
prediletos... pertenço aos demônios do abismo! Odeio, odiarei  para sempre!...’  (Z)‘Senhor, dá que possamos 
amparar  teu infeliz tutelado! Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o 
remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz 
que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia!... 
Pastor Divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco do teu coração! Permite que aos seus ouvidos 
tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor!... Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não 
possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade!...’  / Oh! Mais uma vez, reconheci que a prece é 
talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura! De todos nós se irradiavam forças brilhantes que 
alcançavam o tórax de Zenóbia, e de suas mãos emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-as 
sobre a fronte do desventurado.  / Hipólito falou-lhe, então: --‘Domênico, não te rebeles contra a determinação da 
Justiça Divina.’ (D)‘Justiça? E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado?’  /  
‘Acalma-te!  A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal 
ao dever.’ 
 
                        7.  Leitura Mental 
 Jerônimo, após oração silenciosa, fez Luciana compreender que atingíramos o momento da ação. A 
enfermeira aproximou-se do infeliz e, depois de fitar-lhe a fronte, começou: --‘Padre Domênico, vossa mente 
revela o passado distante. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Não ponderastes a extensão das 
responsabilidades assumidas?’  (D)‘Oh! Que pergunta! A organização religiosa a que servi prometeu-me honras 
definitivas.’  (L)‘Vosso coração é um livro aberto. Envolvido nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça; no 
entanto, vossas reminiscências são bem expressivas...  Vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Certa 
mulher cede às vossas promessas. Alguém, todavia, demora-se espreitando-vos. Trata-se do esposo ofendido. 
Mistura num litro de vinho substância venenosa, fulminante. Como quem volta de viagem, saúda-vos e convida ao 
vinho reconfortante, em noite gélida. Experimentais a bebida e, ante vossos gemidos roucos, o assassino pronuncia 
feias palavras de maldição... Sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Dentro de vós prevalece 
imensa noite. Gritais, porém ninguém vos ouve. Rogais providências contra o matador, mas os ouvidos humanos, 
agora, permanecem noutras dimensões. Com grande pompa, nas exéquias, desceis ao último abrigo. Entretanto, 
ficais ligado às vísceras decompostas... Começam para vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis muito 
tempo atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor... Depois, a entidade sofredora de certa mulher 
vos visita o sepulcro. Estende-vos braços horrendos e, sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda 
restante que vos prendia ao corpo disforme, fugindo a praguejar...’ //  Luciana prosseguiu, longamente, relatando o 
passado de crimes e traições de Domênico, até que, de súbito, exclama: --‘Oh! Que horror! Vejo mais!... Diferente 
mulher de olheiras fundas e negras vestes...’ / Mas, não terminou a observação; o desventurado proferiu um grito 
terrível, desfez-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral: --‘Basta! Basta!...’  / Zenóbia, que lhe 
mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranqüilizou-nos: --‘Domênico melhora, graças ao Nosso Divino Médico. 
Para o Espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração.’  / 
Hipólito dirigiu-se ao mendigo de luz: --‘Irmão Domênico, o Senhor Misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas, 
efetivamente, a redenção?’  / ‘Ah! Existe então a Justiça Divina, anotando-nos as faltas?’  / ‘Trazemos na própria 
consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Cerra, para sempre, meu amigo, a porta do “ego inferior”! 
Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia é santa em seus fundamentos. 
Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores.  
Muitos dignitários orgulhosos baixaram ao sepulcro em solenes exéquias para comparecerem aqui quais 
miseráveis mendigos. Muitos aguardam dias melhores, no fundo de viscosos pântanos de ódio. Dói-te a penitência, 
fere-te a humilhação? E Ele? Porventura não percorreu a Via Dolorosa, como vulgar malfeitor? Não aceitou a 
cruz que o flagelaria até a morte?’  /  ‘Sim, tudo isso é verdade!...’  //  Dando-nos a certeza de que respondia ao 
chamamento silencioso da orientadora, alguém compareceu. Era uma velhinha simpática, com delicadeza e 
generosidade irradiantes. Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. 
(D)‘Mamãe! Mãe, minha mãe! A justiça divina descobriu-me, sou um réprobo sem perdão, um celerado infernal. 
Hediondo passado está vivo dentro de mim. Oh! Mamãe, és capaz de suportar-me, quando todos me detestam?’ / 
Ernestina aconchegou-o mais perto do coração e falou, comovida: --‘Eu não sei, meu filho, se foste criminoso, sei 
que te amo com toda a alma.  Medita um instante sobre a grandeza divina, que não deixa ninguém  ao abandono.’ / 
‘Sou, porém, um réu de crime sem perdão.’ / ‘Não, meu filho, foste enfermo, como nós outros. Não te esqueças de 
que Jesus é o Divino Médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a Ele na súplica sincera. É 
verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, mas o Senhor jamais nega recursos de retificação 
aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina.  Poderás, na condição de servo 
humilde, buscar os credores de outra época, atendendo, em teu próprio benefício, a exigência do resgate 
necessário.  Se a consciência te acusa, roga a Jesus orvalhe o teu íntimo de santificada esperança!’  /  ‘Minha 
mãe, o infortúnio colheu-me o Espírito desventurado!... não me abandones!...’  / ‘Nunca! Peço-te, porém, que 
jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor!...’  / ‘Sim. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor!  Oh! Que 
saudade de minhas preces de criança!... No torvelinho do mundo, perverti-me, ao contato dos  ambiciosos e maus.  
Cultivei a indiferença; em lugar do amor fraterno, coloquei o ódio aos semelhantes; ocultei o coração e exibi a 
máscara, fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões! Faze-me esquecer, por piedade, o homem  
cruel que eu fui!... Ajuda-me a dobrar os joelhos e a rezar!...’ / ‘Repete, meu filho, as minhas palavras: Senhor 
Jesus! Eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés, compadece-te de mim bem-amado pastor, de mim, ovelha 
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desgarrada de teu rebanho...   Sei que és o Divino Médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Livra-
me da  prisão de mim mesmo.  Dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos 
os erros que se acham vivos dentro de mim...   Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre! Assim seja!’  /  
Domênico abraçou-se à mãe e, estando a diretora da Casa T ao lado, sem que ele percebesse, perguntou, de 
improviso: --‘Onde está Zenóbia? Ter-me-ia abandonado para sempre?’ / ‘Certamente, acompanha-te de esfera 
superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção.’  / ‘Oh! Se a existência humana nos houvesse 
reunido, outro teria sido o meu destino...’  / Zenóbia começou a chorar e Domênico sentiu que gotas quentes de 
pranto lhe caíam na face melancólica.  (D)‘Oh! Minha mãe, quem estará chorando sobre mim?’  (E)‘Os anjos 
choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo...  Vamos, filho, a porta 
do resgate abre-se de novo à tua alma oprimida. Que Deus nos abençoe!’  / ‘Irei contigo, mãe, aonde quiseres...’ /  
A venturosa mãe enlaçou-o nos braços e partiu, em direção à Crosta Planetária. Logo após, reuníamo-nos aos 
auxiliares que se detinham a distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, 
temporários habitantes do abismo. 
 
                     8.  Treva e Sofrimento  
 Pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. Dez cooperadores acenderam focos 
de intensa luz. Contemplamos, então, monstruoso quadro. Vasta legião de sofredores cobria o fundo de enorme 
lamaçal, um pouco abaixo de nossos pés. Muitas vozes suplicaram socorro. Outras, porém, vociferavam 
blasfêmias. (Z)‘Os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos a severa 
atitude defensiva.’ / O padre Hipólito leu, em pequeno manual evangélico, a parábola do homem rico que se vestia 
de púrpura, e dispunha-se ao comentário, quando gritos blasfematórios chegaram até nós: --‘Fora! Abaixo as 
mentiras do altar! Ataquemos de vez o padre! Temos aqui o nosso céu! Vão para os infernos!’ / Bolas de 
substância negra começaram a cair, ao nosso lado. (Z)‘As redes! Estendam as redes de defesa!’  (H)‘Irmãos, que 
vos prepareis para a recepção da Luz Divina é o nosso desejo fraternal! Reúnem-se aqui centenas de infortunados 
companheiros em precárias condições espirituais.  Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto 
fisionômico. Não vos assemelhais a criaturas humanas e, sim, a imagens vivas das regiões infernais.  ....   
Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos, quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de 
proclamar a misericórdia excelsa do Pai, na semeadura do bem e da verdade.’ [As palavras injuriosas 
desapareceram. A franqueza de Hipólito triunfara. Falava com ardorosa eloqüência e, possuído de angélicos 
pensamentos, todo ele irradiava luz.]  ‘Ó meus amigos! Não vos falará a inteligência da justiça indefectível que 
rege toda a vida? Possuímos a felicidade de compreender a extensão de nossos débitos e pusemo-nos, desde 
muito, a caminho do futuro redentor. Qual de nós não terá sido, na Crosta do Mundo, aquele “rico, vestido de 
púrpura e linho finíssimo”, do ensinamento do Mestre? Todos nós, que nos associamos, nesta paisagem de dor, 
tivemos, em derredor, mendigos de afeto e socorro espiritual mostrando-nos, em vão, as chagas de suas 
necessidades. Em geral, lembrávamos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferentes à oportunidade sublime 
de ministrar-lhes o bem.  Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção de nós 
mesmos.  Por que não dobrarmos humildemente a cerviz, considerando os desvios do passado, a fim de 
recebermos sublime cooperação no presente?  Não basta, porém, a rogativa de dor, para que o orvalho divino 
refresque o coração dilacerado! Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da 
Terra, para que permaneça puro o rocio do Céu! Agradeçamos a Misericórdia Divina, peçamos ao Cristo o 
entendimento de sua vontade sublime e sábia. Não roguemos qualquer vantagem para o nosso individualismo, 
mas, sim, a compreensão dos deveres que nos cabem.’ / Nesse momento, o ex-sacerdote sustou por longos 
instantes a pregação, possibilitando-nos detido exame do quadro exterior. Filas de sofredores acorriam, parecendo 
guardar todas as características das enfermidades  trazidas da Crosta, no campo impressivo do corpo astral. De 
olhos ansiosos, falavam sem palavras do secreto desejo de se unirem a nós. Por que não corriam ao nosso 
encontro? Compreendi o que se passava: entre a multidão e nós reuniam-se grupos de entidades a se revelarem 
por sinistra expressão fisionômica. Sustentavam severa vigilância. A fogueira ardente, onde Satã se comprazia, 
segundo as lendas da teologia, em torturar as almas, devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e 
sofrimento à nossa vista. / Homenzarrão hirsuto perguntou, bradando: --‘Calou-se o realejo do padre? Perdem 
tempo! Não pedimos exércitos de salvação! Onde está o Deus que nos prometeram?! Têm, porventura, o mapa do 
céu ?’ [Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras.]  (H)‘O conhecimento da Divindade e o roteiro celeste 
serão encontrados dentro de nós mesmos. As religiões antropomórficas da Crosta envenenaram-nos a mente, 
instilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios.’ /  Fizeram-se ouvir outras vozes, em sinistro coro: --
‘Basta! Fora!’ [Todavia, entre aqueles que nos seguiam o serviço, contemplávamos rostos angustiados, revelando 
o pavor que os companheiros lhes causavam. Reconheci que ali não havia uma só criança. Pensamentos de revolta 
cruzavam-me o cérebro: Por que Hipólito não respondia à altura?]  /  O Assistente Jerônimo, percebendo-me o 
perigoso estado dalma, falou, discreto: --‘André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por 
intermédio da irritação pessoal. Não assuma papel de crítico. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a 
insultos descabidos é perder valioso tempo, na obra de confraternização, ante o Eterno Pai. Guardemos a voz, 
não para condenar, e, sim, para edificar cristãmente.’ [Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse 
forças para olvidar o “homem velho”, que gritava dentro de mim. Em verdade, como interpretar investidas de 
criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Verdade é que doía vê-las oprimindo míseras entidades, que se 
ajoelhavam, implorando ajuda e libertação; entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre 
algozes e vítimas.] // Pobre velhinha estendeu-nos braços esqueléticos e suplicou: --‘Mensageiros de Deus, nosso 
Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório! Nossas faltas uniram-nos aos Espíritos perversos do abismo...’  //  De 
todos os cantos, soavam apelos comovedores.  Os espiritistas não faltavam no triste concerto. Uma senhora, com 
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fundas chagas no rosto, deprecou, chorosa: --‘Espíritos do bem, auxiliai-me! Conheci Bezerra de Menezes, aceitei 
o Espiritismo. No entanto, ai de mim! Minha crença não chegou a ser fé renovadora. Fugi à responsabilidade!’ / 
Quando os rogos cresceram, os verdugos empunharam látegos, espalhando vergastadas, indiscriminadamente... E 
eu sentia revolta. Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental, quando Zenóbia, tranqüila, recomendou: --‘Amigos, 
conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor, sem razão de ser. 
Estamos aqui em tarefa consoladora e educativa, não o esqueçamos. A punição dos culpados virá de mais alto.’ 
// Determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação; todavia, os gênios diabólicos fizeram-se mais 
duros. Multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o 
salvamento. Após alguns minutos, o material foi recolhido e a diretora da Casa T falou,  através de pequeno 
aparelho de amplificação da voz: --‘Irmãos em humanidade, reine conosco a Paz Divina! Regozijai-vos, corações 
de boa vontade, porque se manifestará, em nosso benefício, o fogo consumidor, nesta região menos feliz, onde 
tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai.  O pouso de Fabiano ainda se coloca ao 
vosso dispor, até amanhã.   ....   Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a 
delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia.  O Poderoso Senhor, porém, que 
ama os justos e retifica os injustos, fará surgir a tempestade renovadora. O asilo receberá criaturas de boa vontade, 
dentro das próximas horas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem modificação para o bem. Não bastará 
implorar abrigo com os lábios. Apenas os sinceramente interessados na renovação própria, em Cristo Jesus, serão 
portadores da senha indispensável ao ingresso. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da 
oração. Não temos necessidade de luta corporal e, sim, da resistência que o Divino Mestre exemplificou.’ / E 
Zenóbia ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo. Apagamos as luzes, pondo-nos de volta.  [A 
extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites e todo abuso do 
livre arbítrio encontrava punição nas leis universais. Ah! Também eu guardava no coração todos os ressaibos das 
vicissitudes humanas! Também eu  sofrera muito e havia feito sofrer! Reminiscências da existência carnal jaziam 
vivas em mim!] 
 
                     9.  Louvor e Gratidão 
 Fora da zona perigosa, Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor: --‘Nosso trabalho 
foi profícuo. Algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos alguns irmãos infelizes. Refiro-me 
à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes: a base natural da colheita é a sementeira cuidadosa.  
Desejável é que todos caminhem, utilizando os próprios pés, para que não se declarem vitimados por ações de 
arrastamento. A compaixão, filha do Amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da 
Lei, não prescinde da ação que retifica.’  // Alcançáramos as vizinhanças do átrio.  Entidades numerosas iam e 
vinham. Velhos amparavam jovens titubeantes, crianças nimbadas de luz guiavam adultos de rosto sombrio.  
(Z)‘Nossos amigos da Crosta, parcialmente libertos pelo sono, afluem até aqui, todas as noites, trazidos por 
companheiros espirituais, com o fim de receberem socorro ou avisos necessários. A Casa oferece recursos aos 
encontros oportunos.’ // Gotuzo falou à diretora, informando que serviços ligados a algumas reencarnações 
expiatórias haviam sido executados. Zenóbia agradeceu e convidou-o a partilhar das orações de louvor e gratidão 
ao Todo-Poderoso. Penetramos  a Sala Consagrada. Fomos dispostos em torno de vasta mesa, ao fundo da qual se 
erguia uma tela transparente de grandes proporções, constituída de tecido diáfano. Solicitando-nos acompanhar-lhe 
mentalmente as palavras, a instrutora iniciou oração comovente e sublime: “Senhor da Vida, nossos corações 
transbordantes de júbilo te agradecem as bênçãos de cada dia! Permite que nos reunamos, em teu nome, nesta 
noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível.   ....   Anula-nos o 
personalismo inferior para que a consciência do Universo nos esclareça o coração.  Somos teus filhos frágeis e 
confiantes! Todas as tuas resoluções, a nosso respeito, são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, 
de modo a enxergarmos nossa ventura em teus desígnios, sejam quais forem! Somos servos humildes de tua 
sabedoria gloriosa!  Sê louvado por todos os milênios dos milênios!”  //  A prece constituía ato de louvor dos mais 
formosos. Zenóbia regozijava-se pelo ensejo de serviço, pela ventura de repartir o bem.  /  A tela iluminou-se de 
súbito, expelindo raios  de brilho azul. Luciana tomou a palavra: --‘Vejo na tela das bênçãos respeitável ancião. 
Estende a destra, abençoando-a, e diz ser Bernardino.’ (Z)‘É mensageiro da Casa Redentora de Fabiano. Que Jesus 
o recompense pelo contentamento que nos traz!’  (L)‘Dadas as vibrações, não conseguirá fazer-se visível a todos; 
diz que a fonte da Bondade Divina suprirá sempre de paz e recursos todos os corações de boa vontade, na 
semeadura do bem. Contempla-nos, ergue os olhos para o Alto, e pede para nós a luz da compreensão divina.’ // 
Alguns minutos depois, Luciana voltou a comunicar-se com a diretora: --‘Desta vez, temos a visita de uma bem-
aventurada celeste. Oh! Sua fisionomia deslumbra! Fixa-nos, bondosa; com a permissão dos nossos Maiores, deseja 
comunicar-se com o irmão Gotuzo e solicita-nos cooperação!’ (Z)‘Sim, Luciana, ceda seu veículo de manifestação, 
já que o ambiente permanece pesadíssimo. As substâncias densas do plano incidem sobre o aparelho das bênçãos, 
forçando-nos ao concurso pessoal mais direto.’ (L)‘Identifica-se por Letícia (L) e explica que foi mãe do nosso 
companheiro. Vem ao meu encontro. Abraça-me! Oh! Como sois generosa, abnegada benfeitora!... Sim! Estou 
pronta, cederei com prazer!’ / A fisionomia de Luciana transformou-se. Beatífico sorriso estampou-se-lhe nos 
lábios. De sua fronte irradiava-se formosa luz. (L/L)‘Irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino! Com a 
permissão de nossos Orientadores, venho ao encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar-lhe a 
consciência para horizontes mais altos da vida. Relevem-nos, dedicados amigos!  Gotuzo, meu filho, serei breve. 
Ouça a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das idéias antigas para compreender melhor. Escute, 
filho meu! Como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Jesus não é senhor da violência. 
Aguardará sempre, compassivo e bondoso, nossas decisões de colaborar no apostolado redentor, suportará 
nossas faltas; entretanto, deveremos atentar para os seus ensinamentos, com a sincera disposição de aplicá-los. 
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Não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora, mas traçou roteiros para a prática do  bem.  ....   
Seus pensamentos mais íntimos dilaceram-nos o coração. Oh! filho amado, ninguém serve à obra do Pai com a 
mente toldada pelo vinho amargoso das paixões! Abra o pensamento à passagem das bênçãos divinas!  Você tem 
cooperado, espontâneo e assíduo, nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir seus próprios 
erros. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me; desperte sua consciência. O grupo doméstico, amado e 
inesquecível, espera por você na preparação da felicidade porvindoura!...  Que reponde, filho meu?’  (G)‘Minha 
mãe!  Minha boa mãe! Estou pronto!’  (L/L)‘Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Organizaremos todas 
as medidas indispensáveis. Voltará, em breve, ao agrupamento familiar. Prepare-se, considerando a luta 
imprescindível à iluminação.  O lar doméstico é bendita forja de redenção.  No passado, raras vezes procedíamos 
em obediência aos ditames da Lei. Se exteriorizávamos estima, perdíamo-nos em excessos de paixão, como 
perdulários do afeto; se manifestávamos atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio, como cultores do 
exclusivismo feroz.   ....   A esposa dedicada que deixou na Crosta ser-lhe-á carinhosa e experiente avó. Seu 
adversário, pobre homem que se entregou à inveja e à ambição, receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios 
de seu perdão renovador. Seu futuro pai, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso dum 
filho muito caro, elevando-se a nobilitante altura moral. Oh! Meu filho! Haverá ventura maior que a de liquidar  
nossos  débitos e partir unidos para a integração com a Divindade? Outras escolas mais belas esperam por nós. 
Sigamos para Deus!...’  /  Respeitoso e humilde, Gotuzo ajoelhou-se diante de Luciana, que traduzia a 
personalidade materna, e beijou-lhe as mãos.’ (L/L)‘Levante-se, meu filho... Sei que você me ama, intensamente. 
Para nossa felicidade completa não basta que você me ame e admire. É indispensável que se aproxime 
fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Alguém confabulará conosco, dentro de minutos breves. 
Espere.’ // Duas senhoras penetraram o recinto; uma delas, na obscura condição de alma encarnada, em 
temporário afastamento do corpo, através do sono. Reconheceu  Gotuzo de longe e estendeu-lhe os braços, 
descontrolada e inquieta: --‘Gotuzo! Gotuzo! Que felicidade, este reencontro!’  [Depois, perturbada pelo choque 
das lembranças:] ‘Não me queira mal! Ajude-me! Não me abandone!’  /  O interpelado quedou silencioso, mas 
Letícia interveio: --‘Venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido, na silenciosa depuração 
espiritual.’  /  A visitante da Crosta não conseguia coordenar raciocínios, mas observávamos a ventura que lhe 
banhava o Espírito. (L/L)‘Meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre 
mereça menos do que eu? Admite, ainda, que a mãe de seus filhinhos estremecidos, saudosa e devotada, tenha sido 
ingrata ao seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viuvez, na Crosta, em muitas 
ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio como sacrifício necessário. Retire dos olhos a venda do egoísmo e 
interprete com naturalidade as exigências da vida terrena.  Diga-lhe, meu filho, quanto a amamos! Tranqüilize-lhe 
a alma sensível e afetuosa!’ (G)‘Marília, nunca resgatarei minha dívida  para com seu devotamento. Regresse, 
confiante, enquanto preparo minha própria volta. Espere-me! Não desfaleça! Aprenderemos a refundir 
sentimentos, purificar laços afetivos, santificar impulsos...’  // Letícia solicitou o concurso de Zenóbia para a 
futura realização filial.  (Z)‘Gotuzo conta nesta instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos. 
Segui-lo-emos na recapitulação terrestre, atenciosos e vigilantes.’  / Letícia agradeceu e partiu. Outro iluminado 
mentor ditou-nos palavras elevadas, endereçando-nos copiosa chuva de raios luminosos através da tela das 
bênçãos. Zenóbia pronunciou enternecida oração e, depois, abraçou Gotuzo maternalmente, concluindo: --
‘Também eu recebi divina concessão nesta grande noite!’ 
  
       10.  Fogo Purificador 
 Na manhã imediata, a administração da Casa Transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. 
Acompanhei o padre Hipólito a inspecionar os movimentos do átrio. O serviço ativo exigia o esforço de inúmeros 
colaboradores.  (H)‘As instituições socorristas, como esta, podem alçar vôos de grande alcance. As  leis da 
matéria densa não são as da matéria quintessenciada que nos serve de base às manifestações, também 
transitórias. As descargas do átomo etérico fornecem ensejo a realizações quase inconcebíveis à mente humana.    
....  O homem comum conhece apenas uma oitava parte do plano onde passa a existência. Há outras cores no 
espectro, para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia.  A matéria e as leis, em nosso plano, 
permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma Origem Divina.’ // A leveza da substância etérica 
não dispensava os trabalhadores de esforço hercúleo, nos serviços atinentes à próxima modificação. Todo o 
pessoal disponível foi convocado ao trabalho dos motores, diante de maquinaria complexa, indescritível na técnica 
humana. / Zenóbia nos pediu colaboração nas defesas magnéticas e Jerônimo tomou a dianteira, encaminhando-se 
para as faixas de defesa. Não eram elas verticais, mas horizontalmente estendidas. Velaríamos por aparelhos 
geradores de energia eletro-magnética, destinados à emissão de forças defensivas.  Zenóbia ordenara acolhimento 
a todos os transviados que se aproximassem com sinais legítimos de transformação moral.  (J)‘Os sofredores, já 
modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos em torno de si mesmos. Os impenitentes e mentirosos 
permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime.’ / Compreendi, mais 
uma vez, a grandeza da purificação consciencial, em lugar dos protestos verbalísticos, que se fazem através de 
jogos brilhantes de palavras.  //  Indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de  terrível beleza 
varou o nevoeiro de alto a baixo. A tormenta de fogo ia começar, metódica, mecanicamente.  (J)‘É o primeiro 
aviso da passagem dos desintegradores etéricos, que evitam a eclosão das tempestades magnéticas.’  / Aparelhos 
de comunicação funcionavam, anunciando o fato, em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade, a 
fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza.  A maior parte dos colaboradores cuidava das 
providências alusivas ao vôo próximo ou organizava acomodações para os necessitados que chegariam em bando. 
Ouvíamos, agora, ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Era dolorosa a contemplação da 
turba amedrontada e expectante: muitos gritavam por socorro, enquanto outros ameaçavam atravessar a barreira de 
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qualquer modo — avançavam em massa, para recuarem, espavoridos; exibiam escuros círculos em torno de si. 
Dilatavam-se fogueiras enormes e raios fulgurantes eram despejados do céu. Formas monstruosas e miseráveis se 
arrastavam, vestidas de sombra, quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e 
traziam comovedores sinais de sofrimento. Esforçavam-se por manter o pensamento alheio às objurgatórias  dos 
maus. Vinham, de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de aumentar a força de salvação, no 
minuto supremo da batalha. Esse processo de troca instintiva de valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa 
renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento. Emolduravam-lhes a fronte 
belos círculos de luz e entoavam louvores e hosanas ao Cristo, enquanto os de semblante sinistro lhes dirigiam 
insultos. Para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar, rente a nós, que lhes abríamos passagem 
prazerosamente. Enfermeiros e macas estacionavam, não longe, fomentando socorros imediatos. A instituição 
operava com indescritível heroísmo, conquanto eu aguardasse, ansioso, o sinal de regresso ao interior. E, para meu 
alívio, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Sorvedouros e chamas surgiam próximos e tínhamos 
perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas 
desconhecidas.  // A orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a Casa T, para 
movimentar-se, não necessitava apenas de forças elétricas e, sim, também, de nossa emissões magnético-mentais, 
que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias. Após 
convidar-nos a transfundir vibrações mentais, num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou da Bíblia e leu, em 
voz alta, pausada e solene, o Salmo 104: “Bendize, ó minhalma, o Senhor...   Senhor, Deus meu, engrandecido de 
majestade e de esplendor!     ....   À  tua voz de comando, todos os elementos se transformam, porque, se envias a 
música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor...”  /  A leitura ia em meio, quando o instituto, à maneira 
de vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. Oh! Maravilha! Tamanha era a comoção com que a 
devotada orientadora se dirigia, humilde e reverente, ao Senhor do Universo, que seu tórax parecia misterioso foco 
resplandecente. O oratório encheu-se de profusa claridade. A Casa T punha-se em movimento rápido, e subia, subia 
sempre. Decorrida quase uma hora de vôo vertical, alcançamos região clara e brilhante. O sorriso do Sol trouxe-nos 
alívio. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal.  / Aproximei-me de Jerônimo e 
Hipólito e exclamei: ‘Oh! Se os homens entendessem a beleza suprema da vida! Se apreendessem algo dos 
horizontes sublimes que se nos apresentam após a morte, certamente valorizariam o tempo, a existência, o 
aprendizado!’  (J)‘Sim, André, mas o plano pisado pelos homens também é repleto de mistério e encantamento. A 
Crosta Planetária oferece sublimes revelações...’ / Ouvi os companheiros trocarem impressões acerca dos 
problemas transcendentes da vida, o governo místico da Terra, os vários tipos de criaturas da Humanidade, a 
extensão das forças condensadas no átomo etérico e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. 
Escutava-os, entre o silêncio e a humildade, como aprendiz extasiado diante de mestres benévolos, quando 
reparamos que a Casa Transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora 
menos pesada e menos escura. Dentro em pouco, pudemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço 
fraterno. 
 
            11. Amigos Novos 
 Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria nossa atuação. Não nos 
distrairíamos com qualquer investigação, além da missão previamente esboçada. (J)‘Seremos forçados a diversas 
atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais, e a fundação de Fabiano será o 
nosso ponto principal de referência. Conduzi-los-emos até lá, para que se habituem lentamente com a idéia de 
afastamento definitivo.’ / ‘Todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras?’  /  ‘Em absoluto. 
Reencarnações e desencarnações, em geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando 
o mundo das formas vivas. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo 
sábios desígnios do Eterno. E há missões de ordem particular, para atender às necessidades dos cooperadores que 
se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano. No plano espiritual, muito grande é o 
carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o Espírito devotado da ação maléfica de 
elementos destruidores.’ [Ouvindo-lhe a elucidação, pensei: Não haveria contradição no esclarecimento? Notava 
que criaturas de mais subido valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Os 
continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações e Ele mesmo alcançara o calvário em passadas 
dolorosas...]  (J)‘Suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada 
desde muitos séculos. A criatura pressupõe no amparo  de Deus o protecionismo do sátrapa terrestre. Espera 
favores materiais. Desdenha servir, estimar e entender, quando não seja em retribuição. O subsídio celeste 
traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Os agraciados pela bênção divina, de maneira 
alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis. A lição do aluno atento e fiel deve interessar à classe inteira. O 
que quase  sempre parece sofrimento e tentação constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e 
para a felicidade eterna.’  //  Atingíramos pequena cidade do interior e certa casa humilde, onde determinado 
companheiro estava em lamentáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica.  (J)‘É Dimas (D), assíduo 
colaborador dos nossos serviços de assistência. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a 
serviço dos sofredores.’  / O enfraquecimento físico  atingira o ápice e Dimas conseguia deixar o aparelho 
corporal com facilidade. Fixando-se perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. 
Apliquei-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular.  Jerônimo dirigiu-lhe palavras de 
encorajamento e Dimas, enlevado, endereçou ao céu comovente agradecimento.  (J)‘Após rápida visita aos 
interessados, reuni-los-emos em sessão de esclarecimento na Casa T, de maneira a prepará-los ante o fenômeno da 
libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim.’ // Dirigimo-nos ao Rio de Janeiro. Utilizávamos a 
volitação, prazerosos e felizes. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado: 



 75
a segurança e a tranqüilidade nos enchem de bem-estar. Não decorreu muito tempo e penetramos singular 
residência, em bairro menos populoso. Cavalheiro na idade madura, apresentando terríveis sinais de tuberculose, 
sustentava comovente palestra com dois pequeninos, que aparentavam 6 e 8 anos: --‘Creio que não demorarei a 
partir.’ / O menor perguntou: --‘Para onde vai, papai?’ / ‘Para um mundo melhor que este, para lugar, meus filhos, 
onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente.’ / As crianças, de olhos úmidos, protestaram com 
carinho.  / O pai acentuou amoroso: --‘Se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais 
corajoso e confiante e restaurará, em pouco tempo, as energias... Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que 
precisará, naturalmente, de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos 
fiéis ao seu divino amor.’  //  Nesse instante apareceu a dona da casa, impondo modificação à palestra.   (J)‘Nosso 
amigo Fábio (F), em vésperas de libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium, 
na acepção vulgar do termo. Homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior, tornou-se 
ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Em 
virtude da perseverança no bem, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem, para bem 
morrer. Vamo-nos! Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração.’  //  Daí a instantes, 
Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento em elegante bairro. Respeitável senhora de idade avançada, com 
evidentes sinais de moléstia do coração, permanecia no leito.  (J)‘É nossa irmã Albina (A), filiada a organizações 
superiores de nossa colônia espiritual. Permanece em serviço nos círculos evangélicos protestantes.’  [Mais uma 
vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das 
criaturas, títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus, ministrava-se o amparo reconfortador, 
sem preocupação exclusivista. ]  / Jerônimo tocou-lhe a fronte e Albina pediu a Bíblia a uma das companheiras: --
‘Desejo meditar um pouco. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha!’  /  Segurou, firme, o 
Testamento Divino e o Assistente ajudou-a a abri-lo. Leu texto alusivo à ressurreição de Lázaro, e comentou: --
‘Praza aos céus possamos todos nós encontrar a vida eterna, em Cristo Jesus! Assim seja!’ / Dedicada amiga, de 
nosso plano, vinha velar à cabeceira e, sabendo de nossa missão, considerou: --‘Há forte pedido de prorrogação 
em favor dela; há razões ponderosas para que seja amparada, a fim de permanecer na Crosta, por mais alguns 
meses.’ (J)‘Passaremos por aqui, diariamente, até que a tarefa termine. Seremos informados.’ / Como o Assistente 
seguia atento ao trabalho, abstive-me de qualquer interrogação sobre o fato, tão significativo para mim.  //  
Varávamos, em breve, porta de movimentado hospital, defendido por turmas de trabalhadores espirituais. A 
maioria dos leitos mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam. Apontando um cavalheiro 
maduro, de rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, esclareceu Jerônimo: --‘Aqui temos nosso velho 
Cavalcante (C). É virtuoso católico-romano, Espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem do próximo. Veio 
de nossa colônia há mais de 60 anos, e possui grande círculo de amigos, pelos seus dotes morais.’  / Um Espírito, 
de nome Bonifácio (B), que zelava pelo doente, informou: --‘A intervenção no duodeno foi marcada para amanhã.’  
(J)‘Assisti-lo-emos no instante oportuno.’  /  Notei que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa 
influenciação;  apesar das elevadas qualidades morais, não possuía bastante educação religiosa para o 
intercâmbio desejável.  / (B)‘Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranqüilo. O pobrezinho não se preparou, 
convenientemente, para libertar-se do jugo da carne e sofre muito, pelos exageros de sensibilidade.’ (J)‘A 
deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios 
da alma, em circunstâncias como esta.’  //  Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de simples e 
confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas, em nome de Jesus. Bondoso ancião recebeu-nos 
afavelmente. Reconheci-o, jubiloso. Achava-se, ali, Bezerra de Menezes (BM), o dedicado irmão dos que sofrem. 
Abraçou-nos, um a um, com jovialidade, e falou sorridente: --‘Já esperávamos a missão. Felizmente, nossa querida 
Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo 
materno aos órfãos nesta casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem 
abençoado ônus das missões do bem, preparam-lhe a alma para esta hora...’  / Conduziu-nos a compartimento 
modesto, onde a médium repousava, acariciada por duas jovens desencarnadas cercadas de  prateada luz. 
(BM)‘Adelaide sempre foi leal discípula do Mestre dos Mestres. Apesar dos espinhos e aflições, perseverou até ao 
fim.’  / A digna senhora entrou em oração. Viu apenas Bezerra, a quem se unia por sublimes cadeias do coração, e 
falou : --‘Sei que é o fim da jornada, meu venerável amigo, e estou pronta. Todavia...’ / Não pôde continuar: 
lágrimas brotaram-lhe dos olhos encovados.  Bezerra acomodou-se junto dela, com intimidade paternal, afagou-lhe 
a fronte com a luminosa destra e falou otimista: --‘Já sei. Você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e 
nos trabalhos que ficarão. Entretanto, você está cansada e Jesus, Médico Divino, autorizou o seu repouso. Esvazie 
o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta saudades em  esperanças e desate os elos 
mais fortes, atendendo a ordem divina. Sua grande batalha está terminando. Entregue parentes e afeições a Jesus 
e medite, agora, na Humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum 
tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações necessárias. 
Baste a você o júbilo do dever cumprido.’  /  A respeitável irmã sorriu, quase feliz. 
 
           12.  Excursão de Adestramento 
 Nosso orientador deliberou que nossas atividades na Crosta tomassem como ponto de referência o lar 
coletivo de Adelaide, um dos raros edifícios, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. 
Ali, a vigilância funcionava severa.  / Em companhia de Irene (I), colaboradora espiritual da casa, pusemo-nos em 
ação. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância de pensamentos salutares e 
construtivos.  (I)‘Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os 
prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes.’ [Pensei: 
Tanta gente a contribuir, apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas?] ‘Os 
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imperativos de evangelização preponderam aqui sobre os demais. Satisfazendo necessidades corporais, 
solucionamos problemas espirituais. A Igreja Católica-Romana dispõe de institutos avançados, sob o ponto de 
vista material, abrigando a infância desfavorecida. As Igrejas Protestantes possuem grandes colégios e 
congregações. Todavia, suas organizações se baseiam, quase sempre, mais na letra dos conceitos evangélicos que 
nos conceitos evangélicos da letra... Estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do Cristianismo. 
O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, 
compreender que, para a obtenção do desiderato, é imprescindível “fazer alguma coisa”. Onde todos analisam, 
admiram ou discutem não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das idéias. A fé sem obras é irmã 
das obras sem fé.’  [Passei a ver o estômago e as necessidades materiais dos pequeninos em plano secundário, 
porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minhalma.]  //  Jerônimo convocou-nos ao 
serviço.  Recomendou que Luciana e Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que Hipólito e eu deveríamos 
conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante àquele compartimento, de onde seguiríamos para a Casa Transitória de 
Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. (H)‘Já participou de serviço igual ao de hoje? É fácil. Os que 
se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase 
mecânica. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos e, impulsionados por nossa energia, 
volitarão conosco, sem maiores impedimentos.’ // Em sua residência, Dimas notou-nos a presença e perguntou: --
‘Ó meus amigos! Será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação!’ (H)‘Não, meu caro, é preciso tolerar 
mais um pouco... Venha conosco.’  / Em breves instantes demandamos a moradia de Fábio, que se ligou, prazeroso, 
à pequena caravana. (H)‘Não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio. 
Buscá-lo-emos na segunda viagem.’  /  De regresso à câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. 
Sem perda de tempo, partimos em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito; 
deixara-se tomar por horríveis impressões de medo, dificultando nossos esforços. Após trabalho ingente de 
magnetização do vago, retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Dos 5 doentes, 
Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, 
enfraquecidos, sem noção clara do que ocorria. / Albina exclamou: --‘Ó grande Deus! Estaremos nós no glorioso 
carro de Elias?’ / E Cavalcante: --‘Dai-me forças, ó Pai de Misericórdia! Falta-me a confissão geral! Ainda não 
recebi o Viático! Oh! Não me deixeis enfrentar os vossos juizes com a consciência mergulhada no mal!...’  //  
Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgiu à nossa vista. Dimas perguntou: --‘Que rio é este? Ah! 
Tenho medo! Não posso atravessá-lo! Não posso!’  /  Mas o impulso inicial fornecido por Jerônimo era 
excessivamente forte e o grupo avançou até o asilo de Fabiano, onde Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos.  
Gotuzo aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados e, em seguida, Jerônimo tomou a palavra: --
‘Amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro. Tentamos revigorar-vos o organismo 
espiritual, preparando o desligamento definitivo. Remédios para a alma, na presente situação, intensificam os 
males da carne. Preparai-vos, pois, para vir até nós; solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na 
Proteção Divina!’  /  Cavalcante indagou se estávamos no paraíso. Albina lembrou cenas bíblicas. Adelaide e 
Fábio entregavam-se à oração, enquanto Dimas, embriagado de felicidade, perguntou a Hipólito se estávamos em 
alguma zona venturosa de Marte.  /  Jerônimo interveio, explicando: --‘O plano impressivo da mente guarda as 
imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória, pela 
morte, reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser 
brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves conseqüências. Urge considerar a necessidade da 
medida, da gradação. Há, contudo, observação valiosa a destacar: Não é a rotulagem externa que socorre o crente 
nas horas supremas. É a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica, no 
instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei que manda 
entregar as respostas do Céu “a cada um por suas obras”.’  /  Finda a colheita de preciosos ensinamentos, 
regressamos, devolvendo os enfermos aos leitos de origem, e verificamos as impressões diferentes de cada um.  
 
                13.  Companheiro Libertado 
 [Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o 
período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira. Não fora determinado dia exato. Atingira-se o 
tempo próprio:] ‘Dimas viveu toda cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu Espírito? Completou a 
relação de serviços que trouxera ao renascimento?’ (J)‘ Não. Não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado.’ / 
‘Oh! Terá sido, como fui [considerei, levianamente], suicida inconsciente?’  / ‘Não, André, nosso amigo não é 
suicida.’ [Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos: entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa 
intelectual era demasiado forte para dominar-me:] ‘Mas se não aproveitou todo o tempo, não terá desperdiçado a 
oportunidade, como aconteceu a mim mesmo?’  / ‘Dimas não preencheu toda a cota de tempo, em virtude do 
ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias. Acostumado, desde a infância, à luta sem mimos, desenvolveu o 
corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material, conheceu ásperas 
obrigações. Constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Mesmo assim, encontrou recursos para 
dedicar-se aos que gemem e sofrem. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Prejudicou 
as células físicas, nas vigílias compulsórias, no acúmulo de serviço na causa do sofrimento humano. Não se 
improvisa anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Cercado de 
exigências sentimentais, sub-alimentado, mal-dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas em 
cirrose hipertrófica. Há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão 
imperfeita dos homens examina efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosa investigação sobre as 
causas...’  /  Calei-me, humilhado. O hábito de analisar, unilateralmente, pessoas e ocorrências, mais uma vez me 
impunha proveitosa decepção. Nunca molestara o fígado por sofrimento alheio, porque era ele pequeno para 
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conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações, ao sentir-me contrariado. Aniquilara o aparelho 
gastro-intestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices, aliados à sífilis a que eu mesmo dera guarida. Havia, 
portanto, grande diferença entre o caso de Dimas e o meu...’  //  Iluminada entidade, inteirada de que o decesso 
fora marcado para aquele dia, consultou o Assistente sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiários da 
missão cumprida pelo moribundo. (J)‘Se Dimas estivesse senhor de suas emoções, não haveria inconveniente. 
Cremos ser inoportuna essa visita, no decorrer das atividades de desencarnação. Sugiro que a manifestação de 
carinho, merecida e justa, lhe seja prestada no dia em que nos deslocarmos da Casa Transitória de Fabiano para as 
regiões mais altas.’  //  A esposa do médium mantinha-se firme, emitindo forças de retenção.  (J)‘Improvisemos 
temporária melhora para o agonizante. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes.’  / Principiou, 
então, a exercer intensivamente sua influência. Dimas acalmou-se e exclamou reconfortado: --‘Graças a Deus! 
Louvado seja Deus!’  /  ‘Melhorou, papai?’  /  ‘Sim, respiro mais livremente...’  /  ‘Sente os amigos espirituais ao 
seu lado?’  /  ‘Não. Creio que o sofrimento físico cerrou a porta de comunicação com o invisível. Mas estou 
confiante: Jesus não nos desampara. Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir 
valores espirituais.’ / E, inspirado por Jerônimo, dirigiu-se à esposa: --‘Querida, vá descansar!... Peço-lhe!...’ //  
Chamado, o médico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. A câmara foi deixada em 
silêncio.  / Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa, em torno do leito, para que as 
vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece, enquanto eu mantinha a destra sobre o 
plexo solar do agonizante. (J)‘Iniciaremos, agora, as operações decisivas; antes, porém, forneçamos ao nosso amigo 
a oportunidade da oração final.’ (D)‘Meu Senhor, Jesus Cristo. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, 
porque nada fiz de bom ou de útil para merecê-la. Mas, se é possível, Amado Médico, socorre-me com o teu 
compassivo e desvelado amor!  Sinto sede do carinho de mãe. Oh! Se pudesse contar com o socorro da abençoada 
velhinha que a morte arrebatou há tantos anos!’ /  Insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, 
sentindo-se de joelhos diante dela, implorou: --‘Mãe dos céus, mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos  da 
Terra, sou agora, também, o menino frágil com fome do afeto maternal nesta hora suprema! Oh! Senhora Divina, 
digna-te abençoar-me! Lembra que teu filho divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero 
servo, para que eu tenha minha santa mãe ao meu lado no minuto de partir!... Socorre-me! Não me abandones, 
anjo tutelar da Humanidade, bendita entre as mulheres!’ // Ó Providência maravilhosa do Céu! Convertera-se o 
coração do moribundo em foco radioso e a porta de acesso deu entrada a venerável anciã, coroada de luz, que 
informou, após desejar-nos a paz divina: --‘Sou a mãe dele...’  /  O Assistente confiou-lhe o depósito querido. 
Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer todas as mágoas, quase feliz.  /  
Jerônimo insensibilizou inteiramente o vago, para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, com passes 
longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando, mais tarde, as fibras inibidoras do cérebro. 
Descansando alguns minutos, asseverou: --‘Não convém que Dimas fale, agora. Noutro tempo, André, acreditavam 
que entidades mitológicas cortavam os fios da vida. Nós somos Parcas autênticas... Como sabe, há três regiões 
orgânicas fundamentais, nos serviços de libertação da alma: o centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das 
manifestações fisiológicas; o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax; e o centro 
mental, o mais importante, situado no cérebro.’  /  Aconselhando-me cautela na ministração de energias 
magnéticas à mente do moribundo, começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças 
físicas. Notei que substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros 
inferiores, com sintomas de resfriamento. Dimas gemeu e acorreram amigos assustados. Jerônimo, com passes 
concentrados no tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre 
determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. Nova cota de 
substância desprendia-se, do epigastro à garganta. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela 
retenção do senhor espiritual. Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e o médico. Alcançáramos o 
coma, em boas condições. O Assistente voltou a intervir no cérebro: era a última etapa. Concentrou seu potencial 
de energia na fossa romboidal e quebrou alguma coisa. Brilhante chama violeta-dourada desligou-se da região 
craniana, absorvendo a substância leitosa exteriorizada. As forças em exame eram dotadas de movimento 
plasticizante: a chama transformou-se em maravilhosa cabeça, constituindo-se, após ela, todo o corpo 
perispiritual de Dimas. A luz violeta-dourada empalideceu gradualmente, espraiando-se em seguida, através dos 
escaninhos do organismo perispirítico, assegurando a coesão dos diferentes átomos, nas novas dimensões 
vibratórias.   Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas-cadáver, ligado ao corpo através de 
leve cordão prateado. A genitora abandonou a forma densa e recolheu a nova.  / O Assistente  deliberou que o 
cordão fluídico deveria permanecer até ao dia imediato: --‘Amanhã cortaremos o fio derradeiro; por enquanto, 
repousará ele na recordação do passado, que se descortinará em visão panorâmica no campo interior.’  / E 
voltando-se para a anciã agradecida: --‘Convém montar guarda, vigilante, para que os amigos apaixonados e os 
inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas.’ 
 
 
                14.  Prestando Assistência 
 Expus ao Assistente o meu propósito de aprender, e recebi dele ampla permissão para visitar a residência 
de Dimas quando desejasse.  //  Entrei. A casa enchia-se de amigos e simpatizantes. Não se articulavam quaisquer 
serviços de defesa. Ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico-prateado, permanecia Dimas no regaço 
da genitora, ao pé de dois amigos que o assistiam. Um deles, Fabriciano (F), acolheu-me prestativo, interessando-
se pelos informes atinentes ao desenlace: --‘Sempre tive por Dimas sincera admiração. Foi sempre assíduo nas 
obrigações, bom companheiro, leal irmão.’  /  ‘Há sempre comissões de colaboração permanente para os médiuns 
em geral?’ (F)‘Não me reporto à generalidade, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. Não 
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se estabelecem conjuntos de cooperação para os médiuns em geral, mas apenas para aqueles que estejam 
dispostos ao trabalho ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa. A aquisição de 
fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas  e angustiosas. É difícil a formação de equipes eficientes: 
não se sabe quando estão dispostos a servir.   ....   Não obstante nossa amizade ao médium, não nos foi possível 
acompanhar-lhe o transe; autoridades superiores resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não seria possível 
caso viesse para a nossa companhia.’  /  ‘Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo 
de grupos socorristas?’  / ‘Nem todas. Os fenômenos de decesso contam com o amparo da caridade afeta às 
organizações de assistência indiscriminada; no entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem 
não se distinguiu no esforço perseverante do bem.’  / ‘Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua 
comissão de trabalho: seria deixado à mercê das circunstâncias?’ / ‘Poderia acontecer. Ocorrem semelhantes 
casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação. Respeitável senhora, jovem 
ainda, foi ligada a dedicada corrente de serviço. Verificando-se, contudo, rusgas entre ela e o esposo, desejou 
ardentemente morrer. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a idéia fixa de libertar-se do corpo. Tanto 
pediu a morte, que veio a desencarnar em complicação de simples surto gripal. Tratava-se de verdadeiro suicídio 
inconsciente, mas a senhora, no fundo, era caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para 
conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Os benfeitores, apesar de eficiente intercessão em benefício 
da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas, há dois dias, em condições impressionantes e 
tristes. Não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes 
de tudo, merecê-lo.   ....   Nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está 
enfraquecido, o pobrezinho! Plantou a fé, o otimismo, a serenidade e a alegria em milhares de corações, 
estabelecendo sólidas causas de felicidade futura.’  / A genitora aventou, satisfeita: --‘Felizmente vem melhorando 
de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. No entanto, cada vez que os parentes se 
debruçam, em pranto, sobre os despojos, é chamado ao cadáver, com prejuízo para a restauração rápida.’ 
(F)‘Lamentavelmente, nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar 
ação adequada a esta hora. Em vista disso, é necessário que Dimas durma. As imagens contidas nas evocações 
das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso. Não somente as imagens. Por vezes, 
conversações sem proveito exumem a lembrança de certos fatos, que trazem até aqui protagonistas 
desencarnados.’  //  O velório apresentava o aspecto usual. Ao pé do cadáver, os amigos sustentavam reserva e 
circunspecção. A poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotário vibrante. No estado atual da educação 
humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina, numa assembléia 
superior a três criaturas.  / Alguém observou em tom confidencial: --‘Poucos homens foram de boca segura como 
este: estou certo que Dimas foi testemunha ocular de pavoroso crime, que nunca se desvendou. Protegeu o morto 
nos funerais, dispensou cuidados à família, porém não revelou quaisquer indícios para a captura do criminoso. Não 
conheci homem mais discreto...  Tudo passa...  Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e, agora, a 
testemunha. Certo, haverá lugar, fora deste mundo, para fazer-se justiça.’  /  Nesse momento, horrível figura, 
seguida de outras, surgiu, de inesperado. Acercando-se do leviano comentador, sacudiu-o e gritou: --‘Sou eu o 
assassino! Que quer você de mim? Por que me chama? É juiz?!’  /  O narrador não enxergava o que eu via, mas 
seu corpo foi atingido por involuntária estremeção, que arrancou abafado riso dos presentes. / O homicida  
acercou-se da eça improvisada, ajoelhou-se e gritou: --‘Dimas, Dimas, onde estás, bom amigo? Ajuda-me, ainda! 
Tem compaixão! Deves saber o que ignoro! Socorre-me!...’ / Mas Fabriciano surgiu e ordenou aos invasores 
afastamento imediato, observando, em seguida: --‘Garanto que esse grupo entrou nesta casa por invocação direta. 
Dimas, não obstante dedicado à causa do bem, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em 
família. Tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe.’  / ‘Nosso 
amigo terá ouvido a súplica do irmão desventurado?’  / ‘Geme sob terrível pesadelo nos braços maternais. Nossos 
amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Os que entregam os despojos aos 
solitários necrotérios da indigência são, por enquanto, mais felizes.’ //  A esposa de Dimas, em pranto, adiantou-se 
para o cadáver: --‘Dimas! Como ficarei?! Estaremos separados para sempre?...’ / A genitora do médium fazia 
esforços para contê-lo, mas debalde. Pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a 
companheira, porque Dimas se ergueu cambaleante. Estava lívido, semi-louco.  Fabriciano aplicou energias de 
prostração na esposa imprudente, logo reconduzida ao leito, enquanto Dimas voltava aos braços maternos.  (F)‘Há 
situações em que o drástico deve ser medida inicial.’ [Ali eu aprendi que as câmaras mortuárias não devem ser 
pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio.] 
 
                 15.  Aprendendo Sempre 
 Duas horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. Através do cordão fluídico, de 
cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico.  /  A 
genitora informou, satisfeita: --‘Graças a Jesus, melhorou sensivelmente; creio que bastará o desligamento do 
último laço para que retorne a consciência de si mesmo.’  /  Jerônimo auscultou-o e, em seguida, cortou o liame 
final, verificando-se que Dimas fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, findo longo sono. Notei que, 
se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também 
algo de energia do outro. O apêndice prateado era verdadeira artéria fluídica; cortada, o cadáver mostrou sinais, 
quase imediatos, de decomposição. Em compensação, Dimas-Espírito despertava; e chamou a esposa, 
aflitivamente.  / A mãezinha, afagando-o, esclareceu: --‘Tenha serenidade, confiança, porque a existência, no 
corpo físico, terminou. Não me reconhece, filho?’  (D)‘Mãe! Será possível?’  /  ‘Escute! Refreie a emoção, que lhe 
será prejudicial. Estamos, agora, juntos, numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. 
Tudo será remediado. Faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Vim até aqui porque você 
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me chamou, recorrendo à Mãe Divina; contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus 
trabalhos, por enquanto. O irmão Jerônimo conduzirá sua restauração. Tenha confiança. Sua posição é a do 
convalescente, cheio de cicatrizes a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Seja dócil. Não tema, pois já se 
preparou para receber-nos a cooperação, semeando o bem, em longos anos de atividade espiritista. Não dê 
guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda.’  / E como os parentes chorassem 
lamentosamente, advertiu: --‘Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora 
incompreensão. Esse pranto não traduz a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais do que nunca, que a 
imortalidade é sublime.’  //  O ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito. Seguíamos ao fim do cortejo, mais de 20 
desencarnados, inclusive o recém-liberto, abraçado à genitora. Estranha surpresa empolgou-me de súbito: as 
grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora, verdadeira 
concentração de vagabundos sem corpo. E um deles bradou: --‘Não adianta! É protegido...’ / Hipólito esclareceu: 
--‘Nossa função, além de exercitar o desencarnado nos movimentos iniciais, destina-se à sua defesa. Nos 
cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas, para subtrair-
lhes resíduos vitais.  O Evangelho refere-se a Espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Os diabos 
existem. Somos nós mesmos, quando, desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência, 
na satisfação de criminosos caprichos...’  /  Entramos. Jerônimo inclinou-se sobre o cadáver e, através de passes 
longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os na atmosfera.  //  Tive minha atenção voltada 
para gemidos lancinantes, que provinham de sepulcro próximo. Vi, sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher 
desencarnada, com a cabeça entre as mãos. Perguntei: --‘Que sente, minha irmã?’  /  Com olhos de louca, 
respondeu: --‘Que sinto? Ajude-me, por piedade! Conduziram-me à casa de saúde e entrei neste pesadelo. Leve-
me, por favor, à minha residência! Se isto continuar, sou capaz de morrer!...’ /  ‘Jesus é nosso Médico Infalível e 
indico-lhe a oração como remédio para que Ele a assista e cure.’  /  ‘Chamem meu esposo! Não suporto mais! 
Estou apodrecendo!... oh! quem me despertará?’  /  Compreendi que a desventurada sentia os fenômenos da 
decomposição e reparei que o fio singular, não com luz prateada como o de Dimas, pendia-lhe da cabeça, 
penetrando chão a dentro.  //  Simpática figura de trabalhador aproximou-se e disse: --‘Compreendo-lhe a 
estranheza. Falta-lhe experiência. Sou do posto de assistência espiritual à necrópole.’  /  Expus meu propósito de 
auxiliar a infeliz.  /  ‘É inútil. Ela permanece sob alta desordem emocional. Completamente louca. A libertação  
seria perigosa. Temos ordens de não cortar o grilhão: ela regressaria à residência, como possessa da revolta, a 
destruir o que encontrasse. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando 
acalmar na alma as paixões vulcânicas, quando humilhar o coração voluntarioso e respeitar a paz entre os entes 
amados, então será libertada e dormirá sono reparador.’ / E designando um velhote desencarnado, de cócoras 
sobre a própria campa, e que gritava que o queriam roubar: --‘Vai demorar-se na presente situação; não podemos 
facilitar-lhe a retirada: iria castigar os herdeiros e zurzi-los diariamente. Estamos diante de infelizes aos quais não 
faltam proteção e esperança. Outros existem, tão furiosos e perversos que, do fundo do sepulcro, se precipitam nos 
tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais. Como vê, se há alegria para todos os gostos, há também 
sofrimentos para todas as necessidades.’  // Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos.  /  Foi comovente o 
adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo. A sós com ele e autorizado pelo Assistente, resolvi 
entrevistá-lo: --‘Sente, ainda, os fenômenos da dor física?’ (D)‘Guardo integral impressão do corpo que acabei de 
deixar. Ao desejar permanecer ao lado dos meus, volto a experimentar os padecimentos que senti; ao conformar-
me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado.’  /  ‘E os 5 sentidos?’ /  ‘Tenho-os em 
função perfeita.’  /  ‘Sente fome?’  /  ‘Chego a notar o estômago vazio, mas não de modo incômodo ou torturante.’  
/  ‘E sede?’  /  ‘Sim, embora não sofra por isso.’ (J)‘André, esteja certo de que não se verificam duas 
desencarnações iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um.’ 
 
                      16. Exemplo Cristão 
 (J)‘Fábio permanece em excelente forma. Preparou, com relação aos acontecimentos, não somente a si 
mesmo, senão também os parentes, que, ao invés de nos preocuparem, serão úteis colaboradores de nossa tarefa.’ 
/  Dimas mostrava-se, entretanto, em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades 
do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. / ‘Dimas fora instrumento dedicado do Espiritismo Evangélico. Por 
que semelhante distúrbio?’ (J)‘Cada qual de nós é, por si mesmo, todo um mundo. Cada servidor tem a escala 
própria de edificações, na tábua de valores imortais. O mérito não é patrimônio comum, embora seja glória do 
cume. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho. Contudo, no campo particular, não se preparou 
suficientemente. Prendeu-se demasiado às teias domésticas. Consagrou-se à companheira e aos rebentos do lar, 
mas não lhes proporcionou os esclarecimentos de que dispunha. E agora sofre-lhes o assédio: a inquietude dos 
parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Fez por merecer o auxílio de nosso plano, mas 
não se preparou, interiormente, considerando as necessidades do desapego construtivo. Gastará, desse modo, 
alguns dias para edificar a resistência.’  [Concluí, mais uma vez, que o amor pode improvisar infinitos recursos, 
mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. Cada homem, por si, elevar-se-á ao céu ou descerá aos 
infernos transitórios, em obediência às disposições mentais em que se prende.]  //  Acercamo-nos do bairro pobre 
em que Fábio situara o ninho doméstico. De longe chegava o barulho de grande cidade. Espíritos vadios passavam 
em lastimável promiscuidade. Nas adjacências, bangalôs novos lhes ofereciam livre acesso. Naquela residência 
humilde havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar: parecia delicioso oásis.  /  Amigos espirituais 
receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido de Jerônimo, abraçou-nos e apresentou o irmão Silveira (S), 
genitor de Fábio na Terra.  (S)‘Estou satisfeito: meu filho arregimentou todas as medidas relacionadas com a 
próxima libertação; além de haver-se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, conseguiu  iluminar a 
mente da companheira e contruir base sólida no espírito dos filhinhos.’ / ‘Fábio desencarnará na data prevista?’ / 
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‘Sim. Ele aproveitou todos os recursos que lhe foram conferidos, malgrado o corpo franzino e doente, desde a 
infância. Às vezes, na carne, nos perguntávamos como poderia nascer alma sensível e formosa, como a dele, em 
vaso tão imperfeito. Hoje, sabemos que tudo se prende a razões do passado: eu e Fábio, noutro tempo, cometemos 
graves erros no trato direto com escravos...’  (J)‘Não pensemos mais nisso. Nunca me conformo com a exumação 
de cadáveres...’  (S)‘Desejava auxiliar Fábio no derradeiro culto doméstico. Regra geral, as últimas palavras dos 
moribundos são gravadas com carinho.’ (J)‘Colaboraremos com muita satisfação. É conveniente que a família 
esteja a sós.’  / Jerônimo e Aristeu aplicaram passes longitudinais no doente, deixando as substâncias nocivas à flor 
da pele. (J)‘As substâncias retidas na pele serão absorvidas pela água magnetizada do  banho, em breves 
minutos.’  [Realmente, notei que a operação teve salutar efeito, surpreendendo-me com a capacidade absorvente 
da água comum.] Fábio pediu à esposa Mercedes (M) que não adiassem o serviço da prece; este se iniciou, com a 
presença dos pequenos.  O enfermo leu, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios [c.15 / v.44] : ‘“Semeia-se 
corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal, e há corpo espiritual.” Rogo a Deus, nosso Eterno 
Pai, me inspire na noite de hoje.  Enquanto possuímos saúde física, supomos que o corpo seja propriedade 
nossa. Acreditamos que tudo gire na órbita de nossos impulsos, mas... ao chegar a enfermidade, verificamos que a 
saúde é tesouro que Deus nos empresta, confiante.   ....   Não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de 
que construímos o lar espiritual de nossa união sublime. Você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra. O 
trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realização. Aprendemos, na escola da simplicidade e do equilíbrio, que 
o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. Não posso exigir de você fidelidade 
absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Além disso, 
nada quebrará nossa aliança espiritual. Ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal. 
Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a 
inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. Tudo farei para auxiliá-la.  
Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos na Vida Maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a 
ressurreição no corpo espiritual.’   /  Dona Mercedes pediu ao filhinho mais velho que fizesse a prece final, e 
Carlindo recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos.  (F)‘Querida, traga-me um lenço novo.’ / E 
Fábio aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, sobre os cabelos. Vimos que os beijos 
saturavam-se de magnetismo santificante...  (J)‘Outros verão micróbios; nós vemos amor...’  /  Em nosso grupo 
havia geral contentamento. Enquanto Silveira amparava o filho, Jerônimo aplicou-lhe passes anestesiantes. 
Realizou complicada operação magnética e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu e o sangue 
fluiu-lhe à boca. Enquanto Jerônimo prosseguia separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona 
Mercedes pedia socorro a um vizinho, que saiu em busca do médico. Reparei que o Assistente repetia o processo 
de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Uma hora depois da desencarnação, cortou o 
apêndice luminoso.   /  Silveira, enternecido, depositou um beijo na fronte do filho, em brando sono, asseverando: -
-‘Não quero que ele me reconheça de pronto. Não seriam aproveitáveis, agora, recordações do passado. Incumbir-
me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais, contra o abuso de entidades inconscientes 
e perversas.’ 
 
                 17.  Rogativa Singular 
 Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio recuperava forças de modo rápido. Os longos e 
difíceis exercícios de espiritualidade superior frutificavam, agora, em bênçãos de serenidade e compreensão. 
Tanta alegria provocou o discípulo fiel, com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o Assistente tomou 
a iniciativa de trazer-lhe a esposa, em visita ligeira. E Dona Mercedes, muito feliz, lhe deu boas notícias. (M)‘Já 
estou trabalhando; o senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Porém você não se zangará, se eu 
reclamar contra as saudades imensas? Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso Mestre invisível, onde 
você sempre esteve. Desse modo, sua ausência está cheia da confiança fervorosa nesse Amigo Certo, que você me 
ensinou a encontrar...’ (F)‘Não apague a luz da esperança. Logo que for possível, retomarei meu lugar em 
espírito.  Ouço dizer, Mercedes, que o Sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que as árvores 
floridas assemelham-se, à noite, a formosos lampadários, porque as flores retêm o luar...’ // Manifestei a Jerônimo 
minha estranheza pelo fato de Dimas revelar-se adventício, a respeito do noticiário de nossa esfera.  (J)‘A morte 
não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades 
divinas da Natureza.  ....  André, acompanhe-nos à Crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a 
emoção e ser-nos-á útil sua cooperação na volta.’  /  Em breve, a viúva era por nós reconduzida ao lar.  //  Tudo 
corria bem nos trabalhos, quando nosso mentor foi chamado por autoridades superiores de nossa colônia. Ao 
regressar, cientificou-nos que a irmã Albina fora autorizada a permanecer na Crosta Planetária por mais tempo: 
ao invés de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças. Devíamos, sem perda de tempo, 
proporcionar-lhe os recursos magnéticos ao nosso alcance.  /  A caminho, consultei Jerônimo: --‘Por que se 
modificara decisão de tamanho relevo? Seria justo o adiamento?’  (J)‘A medida não deve provocar admiração. 
Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos 
prejulgar quanto ao setor da interferência divina. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é 
suscetível de ser adiada por muito tempo. A nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo 
a trazer benefícios para muita gente. A prece melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece 
modificação de roteiro, igual à de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Trata-se 
de pedido da Crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante.’ // Os prognósticos eram desanimadores: não 
só o coração e as artérias da enferma apresentavam sintomas graves; também o fígado, os rins, o aparelho gastro-
intestinal. A zona perigosa era a do aneurisma, provável portador da libertação. Jerônimo magnetizou, longamente, 
a área do tumor, isolando certos complexos celulares e esclareceu: --‘Poderemos confiar em grande melhora, que 
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persistirá por alguns meses.’   /  Observei que o coração da doente funcionava com diferente equilíbrio. Cessou a 
aflição, a dispnéia, o que foi atribuído e, de fato, com razões ponderosas, ao efeito da prece.  / Albina  sentiu-se 
reconfortada: --‘Como me sinto melhor! Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos 
enfermos!’   /  Perguntei ao mentor se a súplica pelo bem de Albina provinha das discípulas, ou das filhas ali 
presentes, Loide e Eunice, e ele disse-me que não, acrescentando que logo eu teria a chave do problema.  
(A)‘Loide, poderia trazer o Joãozinho até aqui?’  /  Menino miúdo, de 8 anos, deu entrada na câmara, voltou-se de 
olhos ansiosos para a enferma e beijou-lhe a destra, com indescritível ternura: --‘Vovó, como vai?’ (J)‘A súplica 
dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Joãozinho é grande e abnegado servo 
de Jesus, reencarnado em missão no Evangelho.  Notou a gravidez de Loide? Pois a menina em processo 
reencarnacionista é, de muitos séculos, companheira dele. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado teve 
conhecimento da morte de nossa irmã e compreendeu que o fato repercutiria no organismo de Loide, conduzindo-
a ao aborto, pela dor moral. Socorreu-se, então, de todos os valores intercessórios e triunfou com as súplicas 
incessantes.’  [Concluí,  com encantamento, que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do 
trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte.] 
 
                18.  Desprendimento Difícil 
 Agora, tínhamos sob os olhos o caso Cavalcante, em processo final. Permanecia agarrado ao corpo pela 
vigorosa vontade de prosseguir jungido à  carne. Após 4 dias, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o 
retinham. Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurava reter o eclesiástico, que o 
ouvia apressado, tentando dissimular penosas impressões olfativas. Ao se afastar, o sacerdote encontrou o médico, 
a quem perguntou: --‘Afinal, que acontece com Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos 
compridos.’ / ‘Tem sido gigante na reação, porém venho examinando a possibilidade da eutanásia.’ / ‘Parece-me 
caridade: o infeliz apodrece em vida...’  //  A cena chocava-me pelo desrespeito. Os profissionais da Religião e da 
Medicina notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetrar nos sagrados mistérios da alma.  /  
Cavalcante, experimentando funda sede de consolo, chamou determinada religiosa. Porém, a “irmã de caridade” 
não trazia consigo melhor humor: --‘Tenha fé. A casa está repleta de enfermos em piores condições. Não tenho 
tempo!’  /  O agonizante deu curso ao pranto silencioso. Recordou. Não compreendia Jesus, cerrado nos templos 
de pedra, a distância dos famintos e sofredores. Porque amara o exercício do bem, constante e fiel, era aborrecido 
aos sacerdotes e familiares. Embora as circunstâncias  elevadas em que desenvolvera a fé, ignorava as condições 
do Além-Túmulo e receava a morte. A visão mental do inferno punha-lhe arrepios no Espírito exausto.  Queria 
ver a esposa, antes do fim. Pedir-lhe-ia perdão. Não se magoaria em receber-lhe a visita em companhia do “outro”. 
Por que odiar? Porventura, não lhe ensinava a lição de Jesus que a fraternidade constitui sempre a bênção do 
Altíssimo? Quem seria mais culpado?  [A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. 
Entretanto, o medo alojara-se dentro dele como sicário invisível. Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos 
sentimentos humanos, permanecia cego para o “outro lado da vida”, de onde tentávamos ajudá-lo, em vão. 
Jerônimo poderia aplicar-lhe recursos extremos, mas absteve-se:] --‘Ninguém corte, onde possa desatar...’  / 
Bonifácio comentou: --‘Desventurado irmão, não sabe que a consorte desencarnou há mais de um ano, vítima da 
sífilis.’  (J)‘Peço a você trazer-lhe a companheira, por instantes, até aqui. Dentro de algumas horas a necrose 
ganhará terreno e precisamos libertá-lo. O enfraquecimento físico acentuar-se-á e as percepções espirituais de 
Cavalcante se farão sentir.’  /  O Assistente operou, cauteloso, sobre a região intestinal, rompendo certas veias, 
atenuando-lhe a capacidade de resistência. / Perguntei: --‘Chegará a ver também as paisagens de vampirismo que 
me impressionam no recinto?’ / ‘Sim.’ / ‘Oh! Mas terá energia para tudo ver sem perturbar-se?’ / ‘Não posso 
garantir. Qualquer encarnado, diante de um quadro desses, poderia ser vítima de loucura. Quando a luz aparece, 
tanto se enxerga o pântano como o céu.’ // A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores, 
retidas pelos próprios enfermos, postavam-se em leitos diversos, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças. 
Consultei o Assistente, quanto à possibilidade de melhorar a situação, mas me disse que era inútil, pois os próprios 
enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos; assim, só 
nos competiria irradiar boa-vontade e praticar o bem, sem violentar as posições de cada um.  /  Cavalcante 
avizinhava-se do coma. Abriram-se-lhe certos centros psíquicos e passou a enxergar os desencarnados. Outros 
enfermos encaravam-no amedrontados. Para alguns, ele delirava...  (C)‘Estarei no inferno ou vivemos em casa de 
loucos? Oh! Os demônios! Os demônios!... Vejam o “espírito mau” roendo chagas!...  Oh! Diz que não é o diabo, 
que o doente lhe deve...’ // Bonifácio retornou, conduzindo verdadeiro fantasma. A ex-consorte semelhava-se a 
sombra espectral. O moribundo voltou-se e viu-a.  (C)‘Pois és tu, Bela? Graças a Deus, não morrerei sem pedir-te 
desculpas!...’ / E ela: --‘Joaquim, perdoa-me! Nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Sempre foste 
meu amigo e dedicado irmão!’ / ‘Agora estou satisfeito, graças a Deus! Veja, doutor, minha esposa chegou, enfim! 
Mas por que tantos loucos foram internados aqui? Olhem aquele! Parece sufocar o infeliz...’  / O médico, 
compadecido, disse à servente: --‘É o delírio, precedendo o fim. É impossível continuar assim. Será aliviado.’  
(J)‘Beneficiemos o moribundo. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico.’  / O clínico, todavia, não demorou, 
e, como o enfermo lutava, desesperado, em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe 
extremo. O médico ministrou a chamada “injeção compassiva”, ante profunda desaprovação do meu orientador.  
(J)‘A carga fulminante de medicação, por atuar em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo 
perispiritual. Cavalcante permanece, agora, colado a trilhões de células neutralizadas, o que impossibilita nossa 
ação.’  //  Somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, 
após serviço laborioso.  
 
                         19.  A Serva Fiel 
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 A injeção sedativa, veiculando anestésicos em dose alta, afetara o corpo perispirítico, como se fora 
choque elétrico. (J)‘Qualquer droga, no campo infinitesimal dos núcleos celulares, se faz sentir pelas 
propriedades elétricas específicas. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias 
eletro-magnéticas em seu raio de ação. O perispírito mobiliza trilhões de unidades celulares de nossa esfera, que 
abandonam o corpo físico saturadas da vitalidade que lhes é peculiar. Os suicidas costumam sentir, durante 
longo tempo, a aflição das células violentamente aniquiladas; os viciados experimentam tremenda inquietação 
pelos desejos insatisfeitos.’ [Compreendi a importância do desapego às emoções inferiores, para os encarnados. 
Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável. É preciso aprendermos o 
equilíbrio, para nos elevarmos.]  Jerônimo designou o padre Hipólito para orientar o recém-desencarnado, que ia 
despertando com extremo vagar. Crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações: chegou ao despautério de 
perguntar se não lhe seria possível uma audiência com Deus, na Corte Celeste.  / A Irmã Zenóbia comentou, 
risonha: --‘Nossa antiga Igreja Romana, tão venerável pelas tradições, é, de fato, grande especialista em crianças 
espirituais...’  //  25 dias já se haviam transcorrido sobre o início da tarefa. (J)‘Precisamos regressar, logo se 
verifique a vinda de Adelaide.’ /A serva leal parecia não depender de algemas físicas; em virtude do 
enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença. Na ante-véspera do desenlace, 
observei a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto, junto 
à servidora fiel. (BM)‘Morrer, Adelaide, é muito mais fácil que nascer. A resolução é quase tudo. Quando for 
chamada, não olhe para trás. Lembre-se que a mulher de Lot, convertida em estátua de sal, não é símbolo 
inexpressivo.  A lembrança de Jesus, ao pé de Lázaro, foi ajuda certa ao meu coração, em transe igual. Busquei 
insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue. Pensei nos ensinamentos do Mestre, ao chamar Lázaro, 
de novo, à existência: “Lázaro, sai para fora!” e afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum.’ (J)‘Lastimo 
aqueles que se agarram aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável. Os que se consagram 
à espiritualidade superior aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior.’ / Interrompeu-se a 
conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar o corpo, a fim de receber medicação. Logo depois, ela 
acompanhou-nos contente ao estabelecimento de Fabiano. Lá, expôs a Zenóbia suas preocupações, quanto à casa 
que dirigia e às irmãs que assumiriam suas responsabilidades. (Z)‘Reconheço os obstáculos, mas não se amofine: a 
morte é o maior antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho. 
Temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores, em apelo à compreensão 
geral.’ //  Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente para a reunião, notei que a maior parte 
dos recém-chegados eram mulheres, que traziam a mente polarizada na prece, em favor da benfeitora doente.  / 
Zenóbia tomou o lugar de orientação, ergueu a destra e rogou a bênção divina. Sua mão despedia raios de safirina 
claridade. Endereçou olhar firme à assistência e obtemperou: --‘Por que a detendes? Vejo nossa doente enlaçada 
por pensamentos angustiosos. Estais esquecidos do “faça-se a vossa vontade”, que devemos dirigir ao Supremo 
Senhor, em todos os dias da vida?   Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos a distância do 
desenvolvimento de vossas possibilidades. O impulso de idolatria a que vos entregais deriva dos desvarios da 
ternura mal compreendida. A aflição, com que intentais reter a missionária do bem, é filha do egoísmo e do medo.  
A vontade do  Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o “não terás outros deuses diante de 
mim”. Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, 
no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Por excesso de consulta e abuso de 
confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Adelaide conhece a sua condição 
de colaboradora fiel e não deseja lauréis que, de modo algum, lhe pertencem.’ / Logo após, a orientadora terminou, 
orando sentidamente.  Algumas senhoras endereçaram-lhe palavras de alegria e gratidão. A assembléia dispersou-
se. (J)‘Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, extinguiram-se as correntes mentais de retenção.’  /  Adelaide 
esforçou-se para mostrar satisfação no  semblante novamente abatido e rogou, tímida, tentar, ela própria, a 
desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal espontâneo. / Jerônimo aquiesceu, satisfeito. Eu não sabia 
que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa, sem concurso alheio, mas o orientador esclareceu: --‘A cooperação 
de nosso plano é indispensável no ato exclusivo da libertação; todavia, o serviço preliminar do desenlace no 
plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando haja 
adquirido o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada.’  /  Só no derradeiro minuto interveio 
Jerônimo para desatar o apêndice prateado. Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu, 
em nossa companhia, a caminho da Casa Transitória. 
 
                    20.  Ação de Graças 
 Congregados no Instituto socorrista de Fabiano, preparamo-nos para a ditosa viagem de regresso. Ao 
esforço sincero, seguia-se a tranqüilidade do dever cumprido. / Dimas e Cavalcante, renovados em espírito, 
ignoravam como exprimir o reconhecimento que lhes vibrava nalma, enquanto Adelaide e Fábio, mais evolvidos na 
senda da luz, comentavam problemas transcendentes do destino e do ser, através de observações formosas e 
surpreendentes.  / A Irmã Zenóbia solicitou que a esperássemos na câmara consagrada à prece, onde nos abraçaria 
em despedida.  // A diretora recomendou a Adelaide que pronunciasse a oração de graças, e ela levantou-se e orou, 
fervorosa, comovida: : “A  ti, Senhor, nossos agradecimentos desta hora de paz intraduzível e de infinita luz.  Mais 
que nunca reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível que nos utilizou o deficiente instrumento na 
concretização de sublimes desígnios.    ....    Nada fizemos por merecer-te a assistência bendita. Nenhum mérito 
possuímos, além da boa vontade sincera. Claudicamos vezes sem número. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição 
de aprendizes. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó Benfeitor Divino! senão o coração sincero e 
humilde. Recebe-o, Mestre!”  / E todos entoamos formoso cântico de agradecimento ao Senhor.   
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