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       LIBERTAÇÃO 
 
                    Ante as Portas Livres 
 Ante as portas de acesso ao trabalho cristão que André Luiz (AL) vai desvelando, recordamos a lenda 
egípcia do peixinho vermelho. / No centro de formoso jardim, havia grande lago, adornado de ladrilhos azul-
turquesa. Alimentado por diminuto canal, escoava suas águas através de estreita grade. Nele viviam peixes vorazes 
e gordalhudos, em locas frescas e sombrias. Havia também um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Como 
não conseguisse pescar a mais leve larva, começou a estudar com interesse o lago e descobriu a grade, que 
atravessou, disposto a pesquisar a vida em outros rumos. Em breve, alcançou um rio e fez conhecimentos com 
peixes de famílias diferentes. Por fim, atingiu o oceano, ébrio de novidade. Viveu aventuras e perigos, porém 
passou depois a viver, sorridente e calmo, entre amigos, no Palácio de Coral. Um dia, lembrou-se dos 
companheiros que deixara. Pensou, e deliberou consagrar-se à obra de esclarecimento e salvação deles, pois 
agora sabia que o lago poderia secar: só o mar oferecia real garantia. Regressou, com muita dificuldade, ao lago, 
e procurou o rei de guelras enormes, que reuniu o povo para que o mensageiro se explicasse. Mas ninguém 
acreditou nele e o expulsaram a golpes de sarcasmo. Passados alguns anos, ocorreu pavorosa seca, levando a 
comunidade inteira a perecer, atolada na lama...  /  O esforço de A. Luiz é semelhante ao do peixinho vermelho. 
Encantado com as descobertas do caminho infinito, volve à Crosta Terrestre, anunciando aos antigos 
companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, 
exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia de estreita passagem de acesso à 
sublimação. Há, contudo, peixes humanos que sorriem e passam, entre a mordacidade e a indiferença... Mas, para 
todos, pronunciou o Pastor Divino as indeléveis palavras: “A cada um será dado de acordo com suas obras.” 
                                                                                                   (Emmanuel) 
 
         1.  Ouvindo Elucidações 
 No vasto salão do educandário, o Ministro Flácus convidava-nos a preciosas meditações.  /  Até então, eu 
ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais organizadas para o trabalho expiatório, arrebanhando 
milhares de criaturas  arraigadas no mal. O Instrutor Gúbio (G) concedera-nos permissão para acompanhá-lo a 
enorme centro dessa espécie.  / O Ministro prosseguia: “Os superiores que se disponham a trabalhar em benefício 
dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas. A severidade pertencerá ao 
que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. A educação parte da periferia para o centro; 
contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso.  A rigor, não temos 
círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, e, sim, esferas obscuras em que se agregam 
consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da 
razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores.    ....   A organização humana, por si 
só, não atende às exigências do ser imperecível. Reclamamos, na atualidade, quem ajude o pensamento do homem 
na direção do Alto.  Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença 
daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Cristo não brilha apenas no ensino 
sublimado. Resplandece na demonstração.  Nós outros, confrontados com a excelsitude dos Espíritos Superiores, 
que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias, controladas pelo impulso 
da fome e pelo magnetismo do amor. Somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. 
Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações, por milênios consecutivos. 
Sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há, precisamente, quarenta mil anos...  Os investigadores 
do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente a renitência da imperfeição e 
da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria 
mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento 
e libertação. Cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias 
de criaturas, operando em determinada freqüência do Universo. E o Amor Divino alcança a todos, à maneira do 
Sol que abraça os sábios e os vermes.  Mas... além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que 
guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto 
império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de Espíritos imperfeitos que partilham, com as 
criaturas terrenas, as condições de habitabilidade da Crosta do Mundo. Homens e mulheres, depois da morte, 
esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a Terra 
por única felicidade digna do impulso de conquistar. Buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação 
indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o Planeta, em sua expressão inferior, lhes 
fosse paraíso único. Não se apercebem da situação dolorosa em que se acham.  Um reino espiritual, dividido e 
atormentado, cerca a experiência humana, em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da 
tirania e da força. Toda atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós 
poderíamos determinar. Incapacitados de prosseguir, além do túmulo, a caminho do Céu que não souberam 
conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando, entre si, 
a dominação da Terra. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o 
serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios.   ....   A mente infantil da Terra, embalada pela 
ternura paternal da Providência, através da teologia comum, nunca pôde apreender a realidade espiritual que nos 
governa os destinos. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e escasso número de 
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pessoas, ainda mesmo religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver de conformidade com os 
princípios superiores que esposaram. O homem, herdeiro presuntivo da Coroa Celeste, é o condutor do próprio 
homem. O inferno é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa. O mal é o desperdício do 
tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou 
ensinamento renovador.  As almas decaídas, contudo, não constituem uma raça espiritual sentenciada ao 
satanismo; integram, tão somente, a coletividade das criaturas desencarnadas, em posição de absoluta insensatez. 
Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação sobre lares e administrações, e o interesse fundamental das 
mais poderosas inteligências, entre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, à força da ignorância 
defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o Reino de Deus, entre os homens, indefinidamente...  De milênios a 
milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, e precioso trabalho seletivo se opera. Entretanto, 
embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o 
curso das civilizações.”  /  Fazendo o Ministro uma pausa, um companheiro perguntou: --‘Por que não suprime o 
Senhor Compassivo e Sábio tão pavoroso quadro?’  /  O mentor respondeu: --‘Não será o mesmo que interrogar 
pela tardança de nossa própria adesão ao Reino Divino? Sente-se o amigo suficientemente iluminado para negar 
o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos 
misteriosos da luta interna? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é 
compelida, igualmente, a combater nos recônditos ângulos de si mesma. A humanidade militante na carne não 
representa senão diminuta parcela da família universal. O diamante é lapidado pelo diamante, o mau só pode ser 
corrigido pelo mau. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconseqüentes são vigiados por gênios da mesma 
natureza. Seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Os  encarnados permanecem 
cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, 
criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes compartilham as residências.  Considerando semelhante 
situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz, em Jerusalém: “Por agora, o meu Reino não é aqui” e, pela 
mesma razão, Paulo de Tarso escreve aos Efésios: “não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, 
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da 
maldade, nas próprias regiões celestes.” Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências 
desencarnadas participa de contínuo no julgamento da Humanidade. Cabe-nos preparar recursos de auxílio, 
reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. A verdadeira obra salvacionista 
permanece radicada ao coração. O serviço do Reino Celeste não depende de compromissos exteriores, mas do 
individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Somente o amor 
sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes.’ 
 
 
                   2.  A palestra do Instrutor 
 Ao nos retirarmos do educandário, o Instrutor Gúbio, pousando sobre Elói (E), o nosso companheiro, e 
sobre mim, os olhos lúcidos, acentuou: --‘Para muitas criaturas, é difícil compreender a arregimentação  
inteligente dos Espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, 
que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender às teias da ignorância e da maldade? Enleados em forças 
de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior. Organizam, assim, verdadeiras cidades, em 
que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer 
manifestações da divina luz.  Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se, 
aos milhares, uns aos outros... A alma caída precisa tecer os fios do reajustamento próprio e milhões de irmãos 
nossos, ociosos e impenitentes, muitas vezes se perdem por séculos.  O objetivo de tais exércitos sombrios é a 
conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o Planeta permaneça sob seu jugo 
tirânico.’ [As observações de Gúbio escaldavam-me o cérebro. Custava-me crer que as atividades maléficas 
gozassem de organismo diretor. Aventurei uma indagação:] –‘Com que fim se mancomunam, além da morte, se 
devem saber, mais que nunca, que se empenham em combates inúteis? O estacionamento deliberado, na crueldade 
e no crime, dá para confundir a mente de qualquer...’ / ‘Tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo 
na Crosta da Terra. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida; no entanto, quantas vezes teremos 
menoscabado a Sabedoria Excelsa, com atitudes de criminosa indiferença? Não nos compete parar ou desanimar. 
É imperioso crescer, subir, e, apesar de algemados ao que fomos, produzir o bem que o Senhor espera de nós.  
[Eu ainda sentia dificuldades para aceitar a idéia de purgatórios e infernos dirigidos...]  Sendo cada um de nós 
uma força inteligente, detendo faculdades criadoras, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos, 
através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas, cujos efeitos podem ser 
próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis 
joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. O problema de ligação mental é 
infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação da própria decadência acaba na 
posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o Espírito em reajustamento, 
quando reage, vigoroso, contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de 
concentrar-se no bem. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças superiores e inferiores, com objetivos 
de aperfeiçoamento. O Espírito encarnado sofre a influenciação inferior através do sexo e do estômago, e recebe 
os estímulos superiores através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, 
escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam influxos primitivistas, não 
nos faltam apelos santificantes. Entenderam, agora, como é compreensível a opção de certos Espíritos pela casa 
escura do crime após o túmulo? Atitudes mentais não se modificam facilmente. Homens que se habituaram a 
dobrar caracteres alheios não se transformam em servidores humildes, de um momento para outro. Muitos, 
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embora as paixões violentas que lhes assinalam a vida íntima, são utilizados por gênios superiores nos serviços de 
aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais 
fortes. Auxiliam e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem a seu turno... Educação 
para a eternidade não se circunscreve à ilustração superficial, de um banco de universidade  —  é obra de 
paciência nos séculos. E não podemos olvidar o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. 
Considerando que a maioria das criaturas persegue as sensações do corpo físico, quais as atrações genésicas e o 
desvairado apego aos bens provisórios, a colheita de personalidades desequilibradas é sempre inquietante. 
Loucos perigosos, por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas, especializadas em dominação, 
constituem hordas terríveis que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. O 
Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados, usando corações endurecidos, temporariamente 
afastados de Sua Obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Qualidades morais e virtudes 
excelsas não são meras fórmulas verbalistas. São forças vivas. Sem elas, é impraticável a ascensão do espírito 
humano. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores, prendendo-se a fantasias 
inúteis... Encarcera-se-lhes, então, a mente na insegurança, na fragilidade, no pavor. O choque da morte imprime-
lhes tremendos conflitos à organização perispirítica. Erram aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao 
primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garantam continuidade em fictícios prazeres. Formam associações 
enormes e compactas; fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias dos encarnados, que lhes 
garantem a obra nefasta, pela fuga constante às obrigações divinas de cooperadores de Deus. Obsidiam-se 
mutuamente. A herança celestial se faz vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes 
divinas. Há milhões de almas que se não afastaram da Costa Terrestre, há mais de dez mil anos. Morrem no corpo 
denso e renascem nele, recapitulando lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais. Agitam-se, de 
quando em quando, em guerras arrasadoras que atingem os dois planos...’  / Elói observou, assombrado: --‘Quem 
diria, na Terra, que a vida infinita  se estenderia, assim, estranha e ameaçadora?’  (G)‘Argumentos teológicos de 
milênios obstruem os canais da inteligência humana, quanto às realidades divinas. É natural que milhões de 
desesperos integrem um inferno perfeito. É por esta razão que o Senhor mandou constar no Livro Divino o seu 
aviso celestial: “eis que estou à porta e bato”.  Se alguém abre a porta viva da alma, haverá o colóquio redentor, 
entre o Mestre e o Discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via 
de acesso às esferas superiores. Qual de nós cometeria o absurdo de exigir vôo ao balão cativo? A mente humana 
não detém outro símbolo.’ 
 
 
              3.  Entendimento 
 Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à Crosta, com escalas por uma colônia purgatorial, 
busquei a convivência com o Instrutor para esclarecimentos: --‘É admirável pensar que se formam verdadeiras 
expedições para atender a simples caso obsessão...’  (G)‘Os encarnados não suspeitam a extensão dos cuidados 
que despertam em nossos círculos de ação. Os perigos que ameaçam os entes amados não nos deixam impassíveis. 
Os homens não se acham sozinhos na senda de provas salutares em que se confinam.   ....   Não fui designado para 
servir no caso de Margarida (Mar), a jovem que nos cabe socorrer, apenas porque houvesse sido minha filha em 
eras recuadas. É imprescindível considerar as várias partes em jogo. No enigma da obsessão, somos levados a 
buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Cada Espírito é um elo da corrente humana. 
Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações. É 
indispensável procedamos com absoluta imparcialidade. O homem terrestre costuma ver somente o “seu lado”.’  
// Nessa altura, chegamos a precioso templo, consagrado à materialização de entidades sublimes. As vibrações de 
preces emitidas por vários séculos tinham criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. 
Melodia celeste derramava-se à surdina. Irmãos adiantaram-se acolhedores. / O Instrutor Gama, encarregado da 
casa, disse-nos com bondade: --‘Chegam no momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a 
postos e a outra comissão já veio.’  / Os médiuns de materialização em nosso plano se alinhavam, não longe, em 
número de vinte. Comovedora partitura soou, argentina e leve. E logo após a prece, eis que a tribuna se ilumina. 
Esbranquiçada nuvem de substância leitosa-brilhante adensa-se em derredor e, pouco a pouco, emerge a figura de 
veneranda mulher. Raios de luz esmeraldina lhe exornam a cabeça. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção.  / 
As duas moças que formam a outra comissão de serviço avançam com lágrimas discretas e rojam-se, genuflexas. 
Uma delas clama: --‘Mãe querida, ajuda-me a falar-te! Não me deixes perder este doce e divino minuto! Temos 
velado pelo Paizinho, mergulhado nas sombras; todavia, há seis anos buscamo-lo embalde...’ / ‘Filhas amadas, o 
Sol combate as trevas todos os dias. Batalhemos contra o mal, incessantemente, até à vitória. Não se suponham 
sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o Papai, infinitamente, e colaboremos para restituí-o à luz. Se o Cristo 
trabalha por nós, desde o princípio dos séculos, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância, uns 
para com os outros? Cláudio se fez, para sempre, credor de nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime 
oculto que no-lo arrebatou às profundezas...  Tornaremos ao campo de luta regeneradora... Que vale para nós a 
paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos? Olvidemos, pois, minhas filhas, o que hoje somos, para 
socorrer os que, com o propósito de nos servirem, resvalaram a despenhadeiro tormentoso. Saldemos nossas 
dívidas secretas com abnegação e devotamento. Receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços 
maternos, reaproximando-o de Cláudio. Comprometi-me a acolher também no tabernáculo materno as seis criaturas 
desviadas do bem, às quais se apegou, desvairado. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações 
menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar a doce lição do sacrifício silencioso...  Não podemos 
acreditar em felicidade de improviso. Enquanto procuro transformar Antônio, reajustando-lhe as fibras afetivas, 
inclinem o espírito paterno à esperança e à meditação construtivas...  Não desanimem. O tempo é das mais 
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preciosas dádivas do Senhor e nos auxiliará. Lembremo-nos de Jesus e avancemos...’ // A Mãezinha beijou-as, 
saudou-nos e tornou à tribuna, em cujo topo desapareceu ao nosso olhar, numa onda de neblina evanescente.  
Observei que todas as medidas do bem são planejadas e pacientemente executadas pelos que se angelizam nas 
virtudes do Céu. / Em breves instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Pronunciou frases de 
paz e dirigiu-se ao  Instrutor: --‘Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado o instante de 
aceitar-te a ajuda fraterna, em favor da libertação de meu infortunado Gregório (Gr). Espero há séculos pela 
renovação e penitência dele. Conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando  presentemente a detestável 
função de grande sacerdote em mistérios escuros. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da 
insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos... Há 
cinqüenta anos, porém, já consigo aproximar-me dele, mentalmente. Experimenta algum tédio; ainda não chora 
sob o guante do arrependimento; entretanto, já duvida da vitória do mal. O colapso de sua resistência não me 
parece remoto.’ (G)‘Nobre Matilde (M) ! Estamos prontos. Dita ordens! Por mais que fizéssemos por tua alegria, 
nosso esforço seria pequenino, diante dos sacrifícios em que te empenhas por nós todos.’  (M)‘Descerei, dentro de 
breves anos, para o torvelinho de lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e 
doloroso. Crescerá sob minha inspiração direta e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. 
Acolherá, em labor gradativo, a legião de servidores viciados que hoje o seguem. Padecerá calúnias e vilipêndios. 
Conhecerá, depois, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Apegar-se-á ao meu carinho; 
entretanto, na colheita de provações mais duras, tê-lo-ei precedido na viagem ao túmulo...  Até lá, porém, Gúbio, 
compete-me trabalhar sem desânimo. Mobilizarei meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. 
Iniciaremos a liberação com o teu abnegado concurso na zona abismal. Atenderás Margarida, que a Gregório se 
encontra imantada por teias escuras do passado. Encontrando-o, veste a capa do servo prestimoso e fala-lhe em 
meu nome. Disponho, agora, da permissão de fazer-me sentir e acredito que, à face de tua amorosa tarefa, mover-
se-lhe-á o espírito endurecido. Sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe 
amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Ajuda-nos a fim de que 
auxiliemos, por nossa vez, os mais necessitados. Mais recolhe quem mais semeia...’ / ‘Abnegada Matilde, sou 
pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Um coração paternal é sempre venturoso, em se humilhando 
pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor, e, se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, 
semelhante aflição se converteria em júbilo, dentro de mim.’ / ‘Ao terminares a fase essencial de tua missão, nos 
dias próximos, irei ao teu encontro nos “campos de saída” [lugares-limites, entre as esferas inferiores e 
superiores]. Então, quem sabe? é possível se verifique o encontro pessoal que almejo há muito tempo; de alguma 
sorte a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. A hora é chegada... O  Senhor estará conosco. Há 
tempo de semear e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo. Seremos mãe e filho, outra vez! Possam 
minhas lágrimas de alegria orvalhar-te o espírito laborioso. Creio na vitória do amor, logo resplandeça o minuto do 
reencontro. Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos 
regeneradores.’  // Gúbio pronunciou frases de compromisso fraterno. Trabalharíamos sem descanso. Desvelar-
nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno 
Pai.  / Ergui para o Instrutor olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros, murmurou: --
‘Repousa a mente e não perguntes por agora. Convence-te de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem 
viva.’ 
 
 
                    4.  Numa Cidade Estranha 
 No dia imediato, pusemo-nos em marcha. O Instrutor informou que teríamos apenas alguns dias de 
ausência. Informou que nos admitira pela necessidade de formação de novos cooperadores. // Após a travessia de 
várias regiões, “em descida”, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto 
domínio de sombras. Fumo cinzento cobria o céu. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia 
aspecto sinistro e angustioso. Aves agoureiras crocitavam em surdina. O que mais contristava, porém, eram os 
apelos cortantes que provinham dos charcos. Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender 
a curiosidade improfícua. / Aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas 
sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales de lama? 
criaturas que houvessem vivido na Terra ou duendes  desconhecidos? Grupos hostis nos defrontavam, sem nos 
registrar a presença; falavam em português degradado, evidenciando deplorável ignorância. / O ambiente passou 
a sufocar-nos. (G)‘Nossos perispíritos, por ato de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações 
deste plano. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar  a forma exterior ao meio que nos 
recebe, a fim de sermos realmente úteis. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos. A oração, de 
agora em diante, deve ser nosso único fio de comunicação com o Alto. Não estamos em cavernas infernais, mas 
atingimos grande império de inteligências perversas, que influenciam permanentemente os homens terrestres. 
Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável.’ / Passamos 
a inalar as substâncias espessas. A voluntária integração com os elementos inferiores nos desfigurava. Sentimo-
nos pesados e tive a idéia de retorno ao corpo de carne, como se envergasse uma armadura. (G)‘Prossigamos! 
Doravante, seremos auxiliares anônimos. Se erguêssemos bandeira provocante, nosso programa seria 
estraçalhado em poucos instantes.’ (AL)‘Aqui há governo estabelecido?’ / ‘Como não? Este empório de 
padecimentos regenerativos é dirigido por um sátrapa impiedoso, com o título de Grande Juiz.’ (E)‘E por que 
Deus permite semelhante absurdo?’ (G)‘Pelas mesmas razões educativas através das quais não aniquila uma 
nação que desencadeia guerras destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes. O Senhor visita os 
homens pelos homens que se santificam, e corrige as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem 
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ou bestializam.’  (AL)‘Significa, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos...’ / ‘Somos nós 
mesmos, quando nos desviamos, impenitentes, da Lei. Já perambulamos por estes sítios: a extensão de meu tempo, 
na vida livre, me confere recordações...’  //  Música exótica fazia-se ouvir, e Gúbio rogou-nos prudência e 
humildade: --‘Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. Qualquer precipitação pode 
arrojar-nos a estados primitivistas. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o 
Cristo.’ // Logo, penetramos aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. Rostos horrendos 
contemplavam-nos furtivamente, ou em atitude agressiva. Desequilibrados, mutilados e aleijados às centenas. 
(G)‘Milhões de pessoas, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. 
Nada se perde, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas 
fases: no exterior, através dos efeitos de nossas ações, e em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência. O 
perispírito, para a mente, é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir a glória ou a viciação. As almas 
decaídas aliam-se umas às outras, exteriorizando seus  lamentáveis pendores, ferretoadas pelo aguilhão das 
inteligências vigorosas e cruéis.’ / ‘Mas, não há recursos de soerguer semelhantes comunidades?’ / ‘A mesma lei 
de esforço próprio funciona aqui. Não faltam apelos santificantes de Cima; contudo, sem a íntima adesão dos 
interessados, é impraticável qualquer iniciativa legítima: o peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d’água... É 
natural, pois, que o homem, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades 
inferiores. A Lei estima infinitamente a lógica.’ // Pigmeus passavam por nós, aos magotes. Animais monstruosos 
se movimentavam a esmo. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam ao redor. (G)‘Quem não cumpre aqui 
dolorosa penitência regenerativa  pode ser considerado inteligência sub-humana. Situam-se entre o raciocínio 
fragmentário do macacóide e a idéia simples do homem primitivo. Espíritos que se mostram nestas ruas sinistras 
exibindo formas quase animalescas demonstram anormalidades a que somos conduzidos pela desarmonia interna. 
Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Aqui, o fogo devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas 
com mais hedionda crueldade.’ // Notei que a ociosidade era a nota dominante. E, porque não visse crianças, 
exceção feita das raças de anões, em que não distinguia pais de filhos, arrisquei uma indagação, em voz baixa. 
(G)‘Este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos, que dizer do carinho 
com que a compaixão celestial vela pelos infantes?’ / ‘E por que tanta ociosidade?’ / ‘Quase todas  as almas 
humanas, situadas nestas furnas, sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem 
lampreias insaciáveis.’ //  Subimos rua íngreme e, em pequeno planalto, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos 
surgiam imponentes. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e 
animais. / Alguém nos interpelou, descortês: --‘Que fazem?’ (G)‘Procuramos o sacerdote Gregório, a quem fomos 
recomendados.’ / O estranho guiou-nos até um casarão de feio aspecto e apresentou-nos a um homem maduro, 
envolvido em longa e complicada túnica. / Gregório não nos recebeu hospitaleiramente: --‘Quem mos enviou?’ 
(G)‘Certa mensageira de nome Matilde.’ / Ele estremeceu, mas observou, implacável: --‘Não sei quem seja. 
Todavia, podem entrar. Amanhã, serão levados aos setores de seleção, antes de admitidos ao meu serviço.’  // 
Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro... 
 
          5.  Operações Seletivas 
 Transcorridas longas horas, aproveitadas em meditação e prece, fomos conduzidos a um edifício de 
grandes e curiosas proporções. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam. Alguns gemiam e 
choravam. A multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Os estigmas da velhice, da 
moléstia e do desencanto, que perseguem a experiência humana, ali triunfavam, perfeitos...  (G)‘Presenciamos 
uma cerimônia semanal dos juizes implacáveis que vivem sediados aqui.’ / ‘Todas estas entidades vieram 
constrangidas? Há Espíritos satânicos disputando as almas nos leitos de morte?’  / ‘Sim, André, cada mente vive 
na companhia que elege. A maioria, porém, das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui, obedecendo a forças 
de atração. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam 
ditatorialmente. Quem se atreveria a nomear um anjo para exercer o papel de carrasco? Ao demais, cada posição 
é ocupada por aquele que a deseja e procura.’ // Vagueei o olhar, em derredor, e confrangeu-se-me a alma. Na 
comunidade das vítimas, arrebanhadas como animais, predominavam a humildade e a aflição; mas, entre as 
sentinelas, a peçonha da ironia transbordava. Palavrões eram desferidos a esmo. Logo, vozerio se fez ouvido: --‘Os 
magistrados! Lugar para os sacerdotes da justiça!’ / Tambores rufaram. Os julgadores tomaram assento numa 
espécie de nicho, e um deles se dirigiu à massa: “Nem lágrimas, nem lamentos.  A morte é caminho para a justiça. 
Escusado qualquer recurso à compaixão, entre criminosos.  Quem abrigou a calúnia, suportará os gênios infelizes 
aos quais confiou os ouvidos. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme terá a 
colheita de espinhos. Quem vilipendiou e feriu, prepare-se para receber o retorno das forças que desencadeou.  
Seguidores do vício e do crime, tremei! As paixões envilecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem 
aqui, dolorosas e arrasadoras. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas 
forças da vida.” //  Olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. (G)‘O julgador 
conhece à saciedade as leis magnéticas e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar a 
verdade contundente.’ / Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de 
joelhos. Imensa dor generalizara-se. O julgador bradou, colérico: --‘Perdão? Quando desculpastes os 
companheiros da estrada?’ / E incidindo força magnética sobre uma pobre mulher, ordenou-lhe: --‘Venha! [Com 
expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu]  Confesse!’ [dando-nos a impressão de que rezava o “confiteor”, ela 
gritou, lacrimosa:] –‘Perdoai-me, ó Deus meu! Matei quatro filhinhos inocentes e combinei o assassínio de meu 
intolerável esposo...  O crime, porém, é um monstro vivo...’ [De repente, parecendo sofrer a influência de 
lembranças menos dignas, exclamou:] ‘Quero vinho! Vinho! Prazer!...’  / Triunfante, afirmou o magistrado: --
‘Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas?’  / E, fixando sobre ela irradiações que 



 105
emanavam do temível olhar, asseverou: --‘A sentença foi lavrada por si mesma! Não passa de uma loba, de uma 
loba, uma loba...’  [À medida que repetia a afirmação, notei que a mulher modificava a expressão fisionômica: 
simiesca máscara revestiu-lhe o rosto. Via-se, patente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o 
corpo perispirítico.] / Gúbio esclareceu-me, num cicio: --‘O remorso é uma bênção, por levar-nos à corrigenda, 
mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua, cobrando pagamento. Temos aqui a gênese de 
inextricáveis fenômenos de licantropia.’ / ‘Mas permanecerá ela doravante em tal aviltamento da forma?’ / ‘Não 
passaria por essa humilhação se não a merecesse. Tudo se resume a fenômeno de sintonia. Onde colocamos o 
pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida.’  // O magistrado determinou silêncio e notificou que os 
Espíritos Seletores se materializariam, em breves minutos. Logo, três entidades tomaram forma, apresentando uma 
delas pequeno instrumento cristalino nas mãos. Alçou o instrumento à frente de um primeiro grupo e disse algo aos 
companheiros, para anotação. Mas, antes que se retirassem, um dos membros do conjunto implorou: --‘Magistrado 
venerável, por quem sois!... não pertenço à classe dos sovinas! Minha vida transcorreu entre livros!’  / ‘Clamais 
debalde. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Vosso “tom vibratório” demonstra avareza sarcástica. O 
homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos,  sem distribuí-los a benefício dos outros, é 
infortunado irmão daquele que amontoa moedas e apólices, sem ajudar a ninguém.’ // A outro que se dizia 
honrado pai de família, o selecionador elucidou, sereno: --‘A acusação transparece de vós mesmo. Inventastes 
impedimentos e enfermidades para fugir ao trabalho, para conquistar repouso prematuro. Subornastes 
consciências delituosas, para obter descanso remunerado durante 40 anos, só para dormir e conversar sem 
proveito. Agora, é razoável se identifique com os que mergulharam no pântano da calúnia criminosa...’  // Ao 
nosso lado, aplicou o instrumento e, com penetrante fulguração de olhar, definiu-nos a posição: --‘Entidades 
neutras.’ (G)‘Não fomos acusados. Ser-nos-á possível o engajamento no serviço desejado.  O aparelho que vimos é 
um captador de ondas mentais, não suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa 
esfera.’ / ‘Por que se fala nesta casa em nome do Governo do Mundo?’ / ‘Não olvides a palavra “evolução” e 
recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da Divindade.’ 
 
        6.  Observações e Novidades 
 De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos para um aposento de janelas gradeadas. O Instrutor 
recomendou-nos não tocar os varões de metal, imantados por forças elétricas de vigilância. / Grande movimento 
na via pública. Grupos de criaturas, cujos diálogos surpreendiam: quase todos se referiam à esfera carnal. 
Percebi diferentes expressões nos “halos vibratórios” dos conversadores, através das cores de variação típica. 
(G)‘Não mediste a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A maior parte desses semilibertos 
do corpo, pelo sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração. Por aqui se forjam dolorosos dramas 
que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes.  A bondade 
do Senhor não violenta corações. O Reino divino nascerá dentro deles à maneira da semente de mostarda, que se 
liberta dos envoltórios inferiores. A coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por 
associação da criatura aos propósitos do Criador.  O homem encarnado vive simultaneamente em três planos 
diversos: corpo denso, organização perispirítica e mente. O homem exige para sustentar-se, no quadro 
evolucionário, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções, e base mental no mundo íntimo. A 
vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência decaída precipita-se, despenhadeiro 
abaixo. Nesta cidade, tínhamos apenas vidas primitivas, mas, pouco a pouco, se fez ocupada por almas vaidosas e 
cruéis. Entrincheiraram-se nestes sítios, no louco propósito de hostilizar a Bondade Excelsa, e exercem funções 
úteis junto a criaturas ainda sub-humanas.’ // Certa mulher desencarnada dizia para companheira ainda presa à 
experiência física: --‘João, num círculo de preces? você está cega quanto ao  perigo que isso significa? Quem reza 
cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo.’ 
/ E a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores 
comuns. (G)‘A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. Essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de 
apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno, despertará no corpo, de alma desconfiada 
e abatida. Demorar-se-á imantada a essa irmã ignorante e infeliz, convertendo-se em aflição para o esposo, cujas 
conquistas incipientes periclitarão. Para libertar-se, teria ela de manter um padrão de firmeza superior, com 
suficiente disposição para o bem. Em todos os quadros do Universo, somos satélites uns dos outros. Os mais 
fortes arrastam os mais fracos. A ignorância e a rebeldia são a matriz de sufocantes males.’ // Reparei, ligadas às 
personalidades sob exame, certas formas indecisas, obscuras; semelhavam pequenas esferas ovóides, pouco 
maiores que um crânio humano. Algumas tinham movimento próprio; outras, pareciam em repouso, inertes, 
ligadas ao halo vital das criaturas que observávamos. (G)‘André, já ouviste falar numa “segunda morte”... 
[Realmente, eu  tinha notícia de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos; 
acompanhara, também, processos reencarnacionistas.] Sabes, assim, que o perispírito é também transformável e 
perecível. Observaste irmãos que se desfizeram dele, rumo a esferas sublimes; e viste companheiros que se 
submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos, para renascerem na carne. Pois 
os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem, um dia, a forma perispiritual. Gravitam 
em derredor das paixões que elegeram, por muitos anos, como centros de interesse fundamental. Imantam-se aos 
que se lhes associaram no crime. Os pupilos do ódio e da perversidade permanecem sob a orientação de 
inteligências que os entrelaçam na rede do mal.   ....   Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-
lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a 
incorporação definitiva de princípios nobres é desenvolver nosso corpo glorioso, na expressão do apóstolo Paulo. 
Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos físio-perispiríticos. Imergimo-nos nos fluidos 
carnais e deles nos libertamos, em vicioso vaivém, até que acordemos a vida mental para expressões 
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santificadoras. A vida física é puro estágio educativo. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na 
experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais para mais nobres manifestações do sentimento, 
constituem vias de crescimento mental, com aquisição de luz para a vida imperecível. Nascemos na Terra para 
nos enriquecer no serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. O Cristo 
asseverou que o maior no Reino Celeste é aquele que se converter em servo de todos.  Voltemos ao símbolo da 
árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo; o corpo perispirítico é o fruto, que consubstancia 
o resultado das operações da árvore; e a matéria mental é a semente, que representa o substrato da árvore e do 
fruto. A criatura para adquirir sabedoria e amor renasce inúmeras vezes, à maneira da semente que regressa ao 
chão.’  / ‘E se consultarmos esses esferóides vivos? ouvir-nos-ão? possuem capacidade de sintonia?’  / 
‘Perfeitamente, porém a maioria dormita em estranhos pesadelos. Em verdade, se categorizam em conta de fetos 
ou amebas mentais, mobilizáveis por entidades perversas. Entendeste a importância de uma existência terrestre?’  
[Sim, ali, diante dos esferóides vivos, tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao 
veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei o sublime conteúdo das palavras do Cristo: “andai, 
enquanto tendes luz”.] 
 
 
                       7.  Quadro Doloroso 
 De manhã, notificaram-nos que tínhamos liberdade até à tarde, quando Gregório nos receberia. 
Ausentamo-nos do cubículo, desafogados. / Convidou-nos Gúbio a excursão educativa: --‘Estudaremos os 
“ovóides”.’  // Coalhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente. Aleijados, idiotas, 
Espíritos torturados, iam e vinham. O Instrutor informou que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com 
idéias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a se reajustarem. // Gritos, filhos da dor e da 
inconsciência, eram freqüentes, provocando piedade. / Elói, forçando o bom humor, perguntou se o inferno era um 
hospício de proporções assim tão vastas, ao que Gúbio aquiesceu, informando: ‘O homem comum não possui senão 
vaga idéia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e 
materializa os desejos na matéria que a circunda, e essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada 
por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo, no Universo sem fim.’ // Pavoroso quadro se abriu 
dilatadamente: largo e profundo vale, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. Por dezenas de 
quilômetros sucediam-se furnas e abismos, qual imensa cratera alimentada pela dor humana. (G)‘São réus da 
própria consciência. Esgotam resíduos envenenados que acumularam, em longos anos vazios de trabalho 
edificante; entregam-se a infindáveis dias de tortura redentora. Não estamos contemplando senão a superfície de 
trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios sub-crostais. Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e 
angustiosa, mas compreensível e necessária. Porém, esta imensa coletividade não está esquecida. A renúncia 
opera com Jesus, em toda parte.’  //  Descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. A 
infeliz se cercava de três formas ovóides, figuras vivas que se lhe justapunham ao perispírito, expressando-se por 
matéria que parecia leve gelatina, fluida e amorfa. (G)‘São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de 
vingança. Gastaram o perispírito, sob inenarráveis tormentas de desesperação, e imantam-se à mulher que 
odeiam. Nossa irmã, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e 
redimir.  Examinem os ovóides! Sondem-nos com as mãos!’ / Assombrado, ouvi gemidos e frases, como que 
longínquos, pelo fio do pensamento: --‘Vingança! Não descansarei!... Esta mulher infame me pagará!...’ (G)‘Vejo-
lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos e muito maltratou, por ciúmes e baixos sentimentos, bela 
escrava a que seu marido se apegara, afastando-a dos filhinhos. Mais tarde, levados à morte em meio a vexames e 
flagelações, atacaram-na, desapiedados; dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se em perigosos 
carrascos invisíveis. Adoeceu ela, desafiando medidas de cura, embora socorrida por médicos e padres diversos. 
Arrasou-se-lhe o corpo físico, pois, incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior, que corrige 
desvarios íntimos, dificultava a cooperação vibratória de almas que respiram esferas mais elevadas. Quando nos 
enceguecemos no mal, inabilitamo-nos à recepção dos recursos do bem. Exonerada dos liames carnais, viu-se 
perseguida pelas vítimas de outro tempo. Mesmo depois de perderem a organização perispirítica, aderiram a ela, 
com os princípios da matéria mental em que se revestem. A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta 
ausência de perdão, ligam-nos uns aos outros, quais algemas de bronze.’ / ‘E a solução para este quadro 
comovedor?’ / ‘A perturbação vem de inesperado, instala-se à pressa; entretanto, retira-se devagar. Ela renascerá 
em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as 
experiências futuras. Então...’ / ‘Os inimigos ser-lhe-ão filhos?’ / ‘Como não? Certamente, o caso já se encontra 
sob jurisdição superior.’ / ‘Não se separará dos perseguidores nem mesmo para o regresso?’ / ‘Milhões de almas 
criminosas tornam à carne premidas pela compulsória do Plano Superior, de modo a expiarem delitos graves. A 
individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências 
desequilibradas por sua culpa, e assume o comando dos trabalhos de reajustamento. Elevamo-nos com aqueles 
que amamos e redimimos ou rebaixamo-nos com os que perseguimos e odiamos.’ // O Instrutor acariciou a fronte 
da criatura desventurada, envolvendo-a em fluidos divinos e acrescentou: --‘Pobre irmã! que o Céu a fortaleça na 
jornada por empreender! Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, no quadro atual do conhecimentos 
humanos. Transportará consigo três centros vitais desarmônicos, até que os reajuste na forja do sacrifício, 
recambiando-os à estrada certa.’ 
 
 
                     8.  Inesperada Intercessão 
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 A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário. Sentado em 
pequeno trono, trajava túnica escarlate e nimbava-se de halo pardo-escuro. Fixou em nós olhar percuciente e 
inquiridor. Com um gesto, determinou regime sigiloso para a conversação, e o recinto se esvaziou de quantos ali se 
achavam. (Gr)‘Lembra-te de que sou juiz. Não deves faltar à verdade. Em nosso encontro enunciaste um nome...’ 
(G)‘O da benfeitora Matilde.’ / ‘Que tem de comum comigo?’ / ‘Asseverou-me querer-te com amor materno.’ / 
‘Evidente engano! Eu e minha mãe estamos separados há séculos. Ela serve ao Cordeiro, eu sirvo aos Dragões.’ 
[Espíritos caídos no mal, desde eras primevas da Criação Planetária.] // Antes que minha curiosidade explodisse, 
indômita, Gúbio lançou-me significativo olhar, convidando-me a selar os lábios: aquele instante não comportava a 
conversação dum aprendiz; destinava-se à manifestação segura de um mestre. (G)‘Respeitável sacerdote, não te 
posso discutir os motivos pessoais. Cada consciência tem sua rota.’ (Gr)‘Criticas os Dragões, que se incumbem da 
justiça?’ / ‘Quem sou para julgar?’  /  ‘Sem eles, que seria da conservação da Terra? Os filhos do Cordeiro 
poderão resgatar a muitos. No entanto, milhões, como eu, não pedem auxílio nem libertação.    ....     Ordenam os 
Grandes Juizes que guardemos as portas. Os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os 
delitos.’ / ‘Grande sacerdote, sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra segundo as nossas 
possibilidades. Todavia, não aceitas a vitória final da bondade, através do serviço fraterno?’ / ‘Como pude 
escutar-te tanto tempo? Como inocular amor em corações enregelados? Não disse o Cordeiro que não se deve 
lançar pérolas aos porcos?  Os Dragões são os gênios conservadores do mundo físico. Que seria dos Céus se não 
vigiássemos os infernos?’ [Gargalhada sarcástica seguiu-lhe as palavras.] (G)‘Ouso lembrar que, se nos 
lançássemos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria; se educássemos os ignorantes, a treva não teria 
razão de ser; se amparássemos os delinqüentes, o crime seria varrido da face da Terra.’ / ‘Cala-te! Insolente! 
Sabes que te posso punir!...’ / ‘Sim, suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades; entretanto, o amor nos 
inspira e confiamos no mesmo Poder Soberano que te permite aplicar a justiça.’  [Gregório fitou Gúbio 
assombrado, ante tamanha coragem, e o Instrutor aproveitou psicologicamente o momento para enunciar:] 
‘Declarou-nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu; por isto, chamo-te “respeitável” nos 
apelos que te dirijo.’  / A cólera do sacerdote pareceu amainar: --‘Não acredito em tuas informações, mas sê claro 
nas rogativas.’  /  ‘Serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Tua mãe espiritual jamais se esqueceria de 
Margarida, ameaçada de loucura e morte, sem razão. Não desconheces que Matilde possui, na tua companheira de 
outras eras, uma pupila muito amada ao coração. Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, 
porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou. Sei, porém, que 
pelo amor e pelo ódio ela permanece ligada aos raios  de tua mente, e todos sabemos que credores e devedores se 
encontrarão, tarde ou cedo, face a face... Venho rogar-te, pois, seja suavizada a vindita cruel.  ....  Não te 
ensurdeças aos apelos do coração materno. Ajuda-nos a salvar Magarida. Não se faz imperioso o teu concurso 
pessoal. Bastar-nos-á a tua indiferença, para que nos orientemos com a precisa liberdade. Sabemos, grande 
sacerdote, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, ser-nos-ia difícil 
qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação! Não te pedimos sustar a sentença, nem 
pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das Leis Eternas é obrigado a encará-las 
de frente, para resgate justo. Concede à tua devedora um intervalo benéfico!’ / Gregório considerou, menos 
contundente: --‘Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode  proporcionar.’ / 
‘E se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma?’ / ‘Não creio... é muito tarde...’ / 
‘Por quê?’ / ‘O caso de Margarida está entregue a uma falange de 60 servidores, sob a chefia de duro perseguidor 
que lhe odeia a família. Será torturada, como me torturou em outra época. Seria infrutífera qualquer tentativa 
liberatória: o trabalho de imantação para a morte está quase terminado.’  / ‘E se nos confundíssemos com a tua 
falange, tentando o serviço que propomos? Concede!... Dá-nos tua palavra de sacerdote! Lembra-te de que, um dia, 
enfrentarás de novo o olhar de tua mãe!’ /  ‘Não creio nas possibilidades do tentame; todavia, concordo com a 
providência a que recorres. Não interferirei.’ // Tilintou a campainha de modo particular e os auxiliares se 
reaproximaram. A seguir, determinou que um certo Timão, de aparência patibular, nos situasse junto da falange 
que operava no “caso-Margarida”. 
 
     9.  Perseguidores Invisíveis 
 No dia imediato, dirigimo-nos para confortável residência, onde o inesperado nos surpreenderia. Aquela 
construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis. Transpus o limiar de alma opressa. 
O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Entidades inferiores afluíram à sala, sondando-nos as intenções. 
Porém, tudo fazíamos para nos assemelhar a delinqüentes vulgares. Saldanha (S), o diretor da falange operante, 
veio receber-nos: --‘O chefe deliberou apertar o cerco? A jovem senhora vai cedendo, devagarinho.’ // 
Acompanhou-nos, um tanto desconfiado, até à câmara do casal. Atingíramos a intimidade de Margarida. Dois 
desencarnados, de horrível aspecto, submetiam-na a complicada operação magnética. Interpenetrando a 
cabeceira da cama, surgiam algumas dezenas de “corpos ovóides” de cor plúmbea, atados ao cérebro da 
paciente. Margarida jazia presa à vasta falange de entidades inconscientes, que se caracterizavam pelo veículo 
mental, vampirizando-a. Ali se verificava o cerco tecnicamente organizado. A enferma inalava substâncias escuras 
que lhe pesavam nos pulmões. Suas energias eram transportadas às “formas ovóides”. Dominadas as vias do 
equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos óticos, seus olhos davam idéia dos fenômenos alucinatórios que a 
acometiam. Esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que o assenhoreava. Reconheci que, se a doente me 
fosse tão cara, eu lutaria contra os perseguidores, um a um. Nosso Instrutor, porém, assim não procedeu. 
Demorou o olhar, triste e bondoso, em Saldanha, como a pedir-lhe impressões... (S)‘A presa foi colhida em cheio, 
não contamos com qualquer resistência.’ (G)‘E o marido?’ / ‘Ora, o infeliz não tem noção de vida moral... Hoje, 
conduzirá a esposa à igreja, na esperança de melhoras.’ // Logo, os cônjuges tomavam um táxi na direção do 
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templo. O veículo transformara-se como que num carro carnavalesco, tal o número de entidades que se 
aboletavam, dentro e em torno dele. // No santuário, a turba de desencarnados, em desequilíbrio, era cinco vezes 
maior que a dos crentes em carne e osso, e sua algazarra era de ensurdecer. Todavia, dos adornos e objetos de 
culto emanava doce luz... (G)‘É um erro criar ídolos de barro para simbolizar a grandeza do Senhor, quando 
nossa obrigação é de render-Lhe culto na própria consciência; entretanto, a Bondade Divina é infinita e aqui nos 
achamos perante mentes infantis. Os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes, há 
quase um século: é natural que resplandeçam.’  // Quase todas as pessoas revelavam-se mentalmente distantes da 
verdadeira adoração à Divindade. Os halos vitais definiam o baixo padrão vibratório a que se acolhiam: 
dominavam o pardo-escuro e o cinzento-carregado. Alguns raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa. A 
liturgia anunciou o início da cerimônia, mas notei que o sacerdote e os acólitos jaziam em sombras. Entretanto, 
entidades de sublime condição hierárquica magnetizaram as águas expostas e passaram a fluidificar as hóstias. 
Alguns freqüentadores se esforçavam por melhorar a atitude mental na oração; contudo, malfeitores 
desencarnados se postavam ao pé deles, buscando perturbá-los. (G)‘A história de gênios satânicos, atacando os 
devotos é, no fundo, verdadeira. A aquisição de fé, por isso mesmo, demanda trabalho individual dos mais 
persistentes. O serviço real que nos cabe não se resume a palavras: a profissão de fé não é tudo; a experiência da 
alma no corpo denso destina-se ao aprimoramento do indivíduo. Em todas as casas de fé, os mensageiros do 
Senhor distribuem favores e bênçãos; entretanto, é imprescindível se prepare o coração nas linhas do mérito, a 
fim de recebê-los. A missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro; no entanto, raros estão 
efetivamente inclinados à assimilação do auxílio celestial. Cada crente, além do serviço de purificação dos 
sentimentos, necessitará combater a influência dos desencarnados que buscam arrefecer-lhe o fervor.’  //  Intensa 
luminosidade fluía do sacrário; mas o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia , com os 
raios cinzentos que ele próprio expedia. Somente uma senhora, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor 
divina com a pureza desejável. (G)‘Aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e 
gozador dos sentidos: sua mente paira longe do altar... Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas 
muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem.’ // O “ite, missa est” dispersou os fiéis, e acompanhei o 
Instrutor e Elói, junto da enferma e do esposo, de regresso ao lar. 
 
 
                      10.  Em Aprendizado 
 Um dos magnetizadores começou a aplicar energias perturbadoras aos olhos da jovem senhora. Percebi 
a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizam suas vítimas. Margarida agora não conseguiria 
erguer-se. Fluidos tóxicos misturavam-se à linfa dos canais semicirculares.  //  Pouco a pouco, esvaziou-se a casa, 
permanecendo apenas Saldanha, os magnetizadores e nós três. Gúbio dirigiu-se ao temível obsessor: --‘Que razões 
levaram Gregório a conferir-lhe tão delicada missão?’  (S)‘O ódio, meu amigo, o ódio. Não a ela, mas ao pai, juiz 
sem alma que me devastou o lar. Faz onze anos, que sua sentença cruel exterminou meus descendentes... Ao 
abandonar o corpo físico, premido pela penúria e uma tuberculose galopante, minha infortunada Iracema herdou-
me um filho querido, Jorge. Passaram a enfrentar  dificuldades e aflições. Operário em rude serviço braçal, meu 
filho não conseguia sustentar a casa, definhando-se-lhe a mãezinha, quando ocorreram roubo e assassínio na 
organização em que trabalhava, e toda a culpa caiu sobre ele. Acompanhei-lhe a prisão imerecida e tudo fiz para 
inocentá-lo. Identifiquei o verdadeiro criminoso que, ainda hoje, desfruta posição social invejável. Jorge sofreu 
todo gênero de atrocidades morais e físicas, castigado por um delito que não cometeu. O magistrado, porém, longe 
de aceitar-me a inspiração, que o convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de amigos influentes, na 
ânsia de exculpar o verdadeiro criminoso. Descrever minha dor foge à capacidade verbal. Irene, minha nora, 
conturbada, esqueceu as obrigações de mãe e suicidou-se, para imantar-se ao meu pobre filho. E, torturada pela 
aflição, minha esposa desencarnou num catre de indigência, reunindo-se também ao desventurado casal. Minha 
neta, hoje menina e moça, ameaçada por incerto porvir, atende a serviço doméstico nesta casa, onde tresloucado 
irmão de Margarida procura arrastá-la a grave desvio moral. O juiz, recebendo-me em sonho as promessas de 
vingança, buscou assisti-la materialmente; apesar disso, meu desforço não será menos enérgico.’ //  Surpreendido, 
notei que nosso orientador não ensaiava qualquer doutrinação. Murmurou, apenas: ‘Realmente, a sementeira da 
dor é das que mais nos afligem...’ (S)‘Muita gente convida-me à transformação espiritual, ao perdão estéril. Não 
aceito alvitre desse jaez... Acredita possa meu cérebro meditar em compaixão que não recebi de ninguém? Foi 
assim que o sacerdote Gregório me encontrou.  Necessitava de alguém com alma endurecida, para presidir à 
retirada técnica desta moça que ele deseja arrebatar, devagarinho, à existência, e louvou-me o ânimo firme. 
Todos aqui pagarão! Todos!’  // Admirado, fitei Gúbio que se mantinha imperturbável, silencioso. Sorriu, mudo, 
buscando disfarçar a tristeza...  Pelo meio-dia, passos se fizeram ouvir. (S)‘É o médico; debalde, porém, procurará 
lesões e micróbios...’  /  Um cavalheiro penetrou o recinto, com Gabriel, o esposo da vítima. Afagou-a gentil. 
Margarida em vão buscou sorrir. Enquanto conversavam, uma entidade bem intencionada compareceu, 
compreendeu-nos a posição, acercou-se do médico qual dedicado enfermeiro e pousou-lhe a destra na fronte. O 
médico relutou, mas ao cabo de alguns minutos, lembrou a Gabriel: --‘Por que não tenta o Espiritismo? Conheço 
casos intrincados resolvidos pela psicoterapia... A sugestão é também uma força poderosa.’  / E dispôs-se a sair, 
sob o riso escarninho de Saldanha.  (G)‘André, deves seguir o médico, para observações.’ // Acompanhei o 
especialista em moléstias nervosas e entabulei amistoso diálogo com a personalidade que o assistia. Chamava-se 
Maurício (Ma) e fora enfermeiro do esculápio, recebendo a tarefa de ampará-lo. (Ma)‘Todos os médicos contam 
com amigos espirituais que que os auxiliam. A saúde é dos mais preciosos dons divinos. Entretanto, nossa 
colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo. Ah! Se os médicos orassem! Temos tentado enfronhá-lo nas 
questões da alma, mas aqui preponderam os preconceitos da classe médica e a influência perniciosa de sua 



 109
segunda esposa.’  / O clima doméstico no lar do companheiro encarnado era perturbador. A primeira esposa 
deixara dois rapazes e permanecia ligada à casa. (Ma)‘O duelo mental é enorme. Ninguém cede ou desculpa e o 
combate espiritual transforma o lar numa arena de trevas.’ / A ex-dona da casa ali se achava abraçada a um dos 
filhos, que fumava nervosamente. O jovem tinha o olhar absorto, maquinando planos diabólicos. Ambos se 
mostravam insuscetíveis à nossa influenciação. O rapaz recriminou o genitor por haver demorado para o almoço. A 
ex-esposa agrediu-o no rosto, sentindo o médico o sangue concentrar-se-lhe nas têmporas. Murmurou palavras de 
indignação e perdeu qualquer contato espiritual conosco. (Ma)‘É muito difícil aproximarmo-nos daqueles a quem 
nos propomos auxiliar. As criaturas buscam a satisfação egoística do corpo até o desgaste completo.’ // Nesse 
ínterim, a família se reuniu ao redor de uma mesa bem posta, impressionando-me a segunda esposa pelo apuro da 
apresentação: traje elegante, jóias discretas; entretanto, halo plúmbeo denunciava-lhe a inferioridade. / Depois de 
uma discussão com o marido, a jovem mulher buscou o sono da sesta, num largo divã. Com enorme surpresa, não 
lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual. Estampava no semblante os sinais das bruxas 
dos contos infantis. A própria desencarnada, em clamorosa revolta, não ousou enfrentá-la. Lembrei-me, então, de 
Oscar Wilde e a história do retrato de Dorian Gray...  (Ma)‘Sim, Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com 
seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam, no íntimo, a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. 
Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma. Há criaturas belas na carne e que 
são verdadeiros monstros mentais. Esta irmã desventurada permanece sob o império de Espíritos gozadores e 
animalizados. Sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos 
perigos que corre. Poderá se afastar, em definitivo, da carne, na condição de autêntica bruxa.’ 
 
 
           11.  Valiosa Experiência 
 No dia imediato, Gabriel dispôs-se a conduzir a esposa a um afamado professor de ciências psíquicas. 
Gúbio mostrou desagrado, asseverando que tudo faria por impedir a providência, que somente seria aconselhável 
através de autoridade diferente no assunto. O professor indicado possuía dons mediúnicos apreciáveis, mas 
guardava a mente presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. (G)‘Fazer psiquismo é atividade comum. 
O essencial é desenvolver trabalho santificante.’ // Entretanto, o esposo da obsidiada não oferecia receptividade 
mental à nossa influenciação. Esforço sutil para colocá-lo noutro caminho redundou em fracasso. Gabriel não 
sabia cultivar a meditação. (G)‘Como nos achamos aqui para ajudar e servir, acompanharemos o casal nessa nova 
aventura.’  /  Saldanha acompanhou as providências, sem desagarrar-se da jovem senhora. Logo, encontrávamo-nos 
todos em vasto salão de espera, aguardando a chamada. Os presentes se faziam seguir de desencarnados.  / Gúbio 
observou atentamente um senhor com evidente moléstia nervosa, ladeado por dois rapazes: --‘Vejamos a que 
calamidades fisiológicas podem os distúrbios da mente conduzir um homem. Temos sob nosso olhar um 
investigador de polícia em graves perturbações. Muito humilhou e feriu, conseguindo manter o remorso a 
distância. Chegado, porém, o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, aos primeiros sintomas da 
senectude, o remorso abriu grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava, quebrando-se-lhe a resistência 
orgânica. No fundo, está perseguido por si mesmo. Só a extrema modificação para o bem poderá conservá-lo no 
vaso físico. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em escuros gabinetes, pelo gosto de 
espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Por 
intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos.’  //  Respeitável senhora se sentava ao 
lado de jovem clorótica [mirrada], que dois Espíritos sinistros cercavam, quais guardas tirânicos. A moça proferia 
disparates, mas não falava por si: fios tênues ligavam sua cabeça à de uma das entidades infelizes. 
(G)‘Encontramos aqui doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma 
existência carnal. Abrange a eternidade, infinita nos séculos infinitos. Esta menina desposou um homem e 
desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro suicidou-se e o segundo asilou-se no fundo vale da loucura. 
Ei-los, ao lado dela, para deplorável vindita.’  / Elói perguntou: --‘Encontrará remédio adequado?’ (G)‘Não me 
parece bem encaminhada. O caso exige renovação interior e não obterá aqui senão ligeiro paliativo. Em casos de 
obsessão, como este, faz-se indispensável o curso pessoal de resistência.’  // Uma entidade, de humilde aspecto, 
dirigiu-se a Gúbio: --‘Dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior. Assalariou 
desencarnados que lhe absorvem as emanações e trabalham, sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o 
mal. Nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista e, sim, pela assistência espiritual edificante de que 
possa desfrutar.’ // Saldanha, assumindo ares de super-inteligente, comunicou ao nosso Instrutor que resolvera 
solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Asseverou que era necessário evitar a 
piedade do médium e confundir-lhe as observações. Prometeu  remuneração, em regalo e prazeres, na colônia não 
distante, ao colaborador mais influente, o qual  assegurou que o médium não perceberia patavina. O professor 
pôs-se a combinar o preço do trabalho com Gabriel, e logo reconheci que, se o médium podia controlar os 
Espíritos que se alimentavam de seu esforço, era também facilmente controlado por eles.  / Colocou-se o vidente 
em profunda concentração e notei o fluxo de energias a se emanarem de seus poros, boca, narinas, ouvidos, e do 
peito. Aquela força, semelhante a vapor fino e sutil, era absorvida a longos haustos pelas individualidades 
primárias que coadjuvavam o médium. (G)‘Esta força não é patrimônio de privilegiados. É propriedade de todas 
as criaturas, mas só a utilizam os que a exercitam em acuradas meditações. É o “spiritus subtilissimus” de 
Newton, o “fluido magnético” de Mesmer e a “emanação ódica” de Reichenbach, energia plástica da mente que 
a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal, em que todas as correntes da vida se banham e se 
refazem. Cada ser vivo é um transformador dessa força. O homem nasce centenas de vezes para aprender a usá-
la, enriquecê-la, sublimá-la. Mas, em geral, foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é 
inestimável recurso de auto-aprimoramento. Adia a própria santificação, caminho único de aproximação com o 
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Criador.’ / ‘Mas este vidente é vigoroso na instrumentalidade...’ / ‘Porém não vemos aqui qualquer sinal de 
sublimação na ordem moral. Ela é imperativa, para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos, 
porque, se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos.’ // Nesse ínterim, o médium ouvia a palavra do 
assalariado mais inteligente: --‘Volte e diga-lhes que o caso dela é simples e orgânico, que bastará o socorro 
médico.’ / ‘Não é uma obsidiada?’ / ‘Não! Esqueça o problema! O enigma é de medicina comum.’ // Saldanha 
endereçou-lhe um sorriso, fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos, quando o homem apenas confia 
na estreiteza  da sua própria observação.  (AL)‘Não nos achamos diante de uma autêntica manifestação 
espiritista?’ (G)‘Sim, como fenômeno mediúnico. Entretanto, os companheiros de ideal cristão vão 
compreendendo que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo. Jamais 
endossaremos um Espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da 
renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora constitua a nota fundamental das atividades do 
psiquismo transformador. O caminho da oração e do sacrifício é indispensável a quantos se propõem dignificar a 
vida. Não basta, portanto, exteriorizar a força mental; cumpre imprimir-lhe direção divina. É por esta razão que 
pugnamos pelo Espiritismo com Jesus.’ // O vidente retomou a gaiola física, abriu os olhos e informou a Gabriel 
que o problema seria contornado pela psiquiatria. Recomendou à enferma resistência e cautela, ante os estados 
mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com desencanto e partiu. Saldanha abraçou os 
cooperadores da deplorável tarefa e nos disse: --‘Vamos, amigos! Quem começa a vingança deve marchar seguro 
até ao fim.’ 
 
              12.  Missão de Amor 
 À noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que 
nosso Instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos: --‘Quem sabe poderemos ser úteis?’ // A posição 
de Jorge era de lamentar. Encontramo-lo de bruços, no cimento gelado de cela primitiva. Agarradas a ele, 
inspirando compaixão, a mãezinha e a esposa desencarnadas, letárgicas, absorviam-lhe os recursos orgânicos. 
Irene, a suicida, trazia a destra jungida à garganta. Ambas tinham o cérebro coberto por fluidos semelhantes a 
massa viscosa. (S)‘Estão loucas. Não me compreendem, nem reconhecem. Raras mulheres sabem conservar a 
fortaleza nas guerras de revide. Em geral sucumbem, vencidas pela ternura inoperante...’ (G)‘Demoram-se em 
profunda hipnose. Não conseguiram ultrapassar o pesadelo do sofrimento, no transe da morte. Mostram-se 
esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. E o doente, drenado nas reservas psíquicas, hipnotizado por ambas, 
vive entre alucinações e desesperos, incompreensíveis para os que o rodeiam.’  // Gúbio sentou-se no piso;  num 
gesto de bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das três personagens e, endereçando olhar amigo ao 
algoz da mulher que pretendia salvar, e que o observava espantadiço, indagou: --‘Saldanha, permite-me algo fazer 
em benefício dos nossos?’ [O gesto de nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando-o nas fibras mais 
íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante, pois respondeu, quase gentil:]  --‘Como não? É o que 
procuro realizar, inutilmente...’  [Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor. Os 
impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. A atmosfera se fizera 
sufocante. Por que motivo não operara nosso orientador no quarto daquela que amava por filha espiritual, para 
entregar-se ali, sem reservas, ao trabalho de assistência cristã? Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do 
problema que atormentava o adversário, entendi, pouco a pouco, a beleza sublime do ensinamento evangélico: 
“Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa setenta vezes sete”.]  / Gúbio afagava 
a fronte das três entidades sofredoras, em operação magnética de estímulo. Decorrida meia hora, dirigiu-se ao 
verdugo de Margarida: --‘Não te agastarias se eu orasse em voz alta?’ (S)‘Oh!... acreditas em semelhante panacéia? 
Sim...  sim...  se querem...’ // Nosso Instrutor, alçando o pensamento ao Alto, suplicou, humilde: “Senhor Jesus! 
Nosso Divino Amigo! Há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os 
perseguidores!   Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e o que é ferido. Não julgas pelo padrão 
de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito...    ....    Acende em nós a claridade dum 
entendimento novo! Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Misericordioso 
amigo, não nos deixes sem rumo, relegados às limitações dos nossos sentimentos... Ensina-nos que não existe 
outra lei, fora do sacrifício! Ajuda-nos a converter o ódio em amor! Infunde-nos o dom de nos ampararmos 
mutuamente! Beneficiaste os que não creram em Ti. Por que razão recearíamos estender dadivosas mãos aos que 
não nos entendem ainda?!...”  //  Elói e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que 
recuara, aterrado, para um ângulo da cela triste. Gúbio transformara-se, gradualmente, e sublimada luz brilhava-
lhe agora no semblante. Fez incidir a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que asilava no regaço e 
exorou: “É para eles, Senhor, que te suplicamos a bênção. Desata-os, Mestre da caridade e da compaixão, 
liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam... Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções e no amor 
santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre!”  // Jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados 
por mãos invisíveis aos nossos olhos. Gúbio aplicou passes nos três infelizes e falou ao rapaz: --‘Jorge, levanta-te! 
Estás livre para o necessário reajustamento.’ / O interpelado arregalou os olhos, parecendo acordar de pesadelo 
angustioso, quebrados os elos que o prendiam às parentas desencarnadas.  /  Saldanha gritou, em lágrimas: --
‘Meu filho! Meu filho!’ / Vencido, nos melhores sentimentos de que era detentor, aproximou-se como criança que 
reconhece a superioridade do mestre, para talvez oscular-lhe as mãos, mas Gúbio pediu-lhe: --‘Saldanha, acalma-te. 
Nossas amigas despertarão agora.’ / Afagou a cabeça de Iracema, que voltou a si, gemendo: --‘Onde estou?!...’ E 
notando a presença do marido, nomeou-o por um apelido carinhoso e bradou: --‘Socorre-me!’ / Saldanha, tangido 
nas fibras mais recônditas, buscava o olhar de Gúbio, rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas.  / E 
Iracema prosseguia: --‘Em que mau mundo me demorei? Que cela imunda é esta? Temo o demônio! Ó Deus meu! 
Salva-me!...’ // Nosso Instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras, indicou-lhe o filho que descansava ao lado, e 
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ela, recompondo-se, perguntou ao marido por que emudecera... (S)‘Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil... Não 
sei confortar ninguém.’ / A sofredora mãe passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, apelando aflita: --
‘Irene! Irene!’ // Interveio Gúbio, com o poder de despertamento que lhe era peculiar, e a nora de Saldanha 
ergueu-se num grito terrível, sentindo dificuldade em articular a voz. A suicida não mostrava consciência de si 
mesma. Era o tipo da sonâmbula perfeita, acordando de súbito: --‘Jorge! Ainda bem que o veneno não me matou! 
Perdoa-me! Curar-me-ei para vingar-te! Assassinarei o juiz que te condenou!’  (G)‘Aquieta-te, minha filha!’ / 
‘Sossegar-me, eu? Sinto a garganta carcomida pelo veneno; meu esposo não me escuta... Quero minha filha e um 
médico!’  /  ‘Filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se, com os olhos do corpo que perdeste.’ / ‘Então, 
morri? A morte é uma tragédia pior que a vida?’ /  ‘A morte é simples mudança de veste. Depois do sepulcro, não 
encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Por que atiraste fora o remédio salvador, 
esfacelando o vaso sagrado que o continha? Jamais te inclinaste para registar as aflições que vinham de mais 
fundo?’ / ‘A revolta consumiu-me...’ / ‘Sim, um momento de rebeldia põe um destino em perigo. Onde te 
encontravas a ponto de te esqueceres de Deus? Cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia 
divina. Por algum tempo, experimentarás a conseqüência do ato impensado. Não percas porém a esperança e 
dirige os passos na direção do bem. Vencerás, Irene; vencerás.’  // Todavia, a companheira de Jorge, dominado o 
temor infantil, regressou à intemperança mental e inquiriu do sogro: --‘Sombra ou fantasma, que procuras aqui? 
Por que não vingaste o filho infeliz? Cessa, então, com a morte o devotamento do pais?’  // As perguntas 
semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida recebia as vergastadas sem saber que 
atitude assumir, mas, reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, pelo olhar rogou-lhe cooperação. 
(G)‘Irene, a certeza da vida vitoriosa, acima da morte, não te infunde respeito ao coração? Onde se encontra a 
felicidade na vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos 
abriram nos corações...’  // Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito. Gúbio 
convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, as senhoras exigiam socorro urgente. Explicou que 
poderíamos abrigá-las numa organização socorrista, mas não nos cabia esquecer sua permissão. Saldanha aceitou 
contente e agradeceu.  Sentia-se estimulado ao bem. // Depois de alguns minutos, conduzimos as enfermas a 
recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes. Cabisbaixo, o 
perseguidor de Margarida perguntou, timidamente, quais eram as armas num serviço de salvação. (G)‘Um grande 
amor pode socorrer o amor menor, impelindo-o para o Alto. A grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé 
pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida.’ // E fizemos a maior parte do caminho de volta em 
significativo silêncio. 
 
 
                                                             13.  Convocação Familiar 
               Na residência de Margarida, Gúbio conversou com Saldanha, examinando a oportunidade de uma 
entrevista com o juiz, para analisar a situação da filhinha de Jorge, ali refugiada: --‘É possível promovermos 
benéfica reunião.’  // O sono do magistrado não era calmo, em virtude do grande número de entidades sofredoras 
que lhe batiam às portas internas. A maioria reclamava justiça. Dispúnhamo-nos a visitá-lo, quando Saldanha 
indicou um rapaz que tentava forçar a porta de Lia, sua neta: --‘É Alencar, irmão de Margarida, que procura 
abusar de nossa pobre menina. Ainda não atingiu seus fins indignos, porque permaneço a postos, agindo com a 
brutalidade que me é característica...’ (G)‘Este rapaz está possuído de forças degradantes e precisa de 
colaboração enérgica que o auxilie a buscar higiene mental.’ / Ministrou-lhe passes magnéticos nos olhos e 
Alencar retirou-se, algo cambaleante, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva ajudaria o rapaz 
a meditar nos deveres do homem de bem. Em seu apartamento, o juiz repousava em colchão macio; contudo, trazia 
a mente inquieta, flagelada. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte. / O encanecido cavalheiro meditava: --
‘Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida?  Onde a ambicionada paz que não conquistara? 
Experimentava intraduzível fome de Deus. Ele, que esclarecera muitos, quanto às elevadas normas de conduta, 
como elucidaria a si mesmo?’ / O Instrutor colocou-lhe as mãos sobre a fronte, preparando-o para a conversação 
próxima. // Eu e Elói trouxemos Jorge, fora do veículo carnal, já encontrando o dono da casa e a neta de Saldanha 
libertos das teias fisiológicas, ao lado de Gúbio, que recebeu o filho de Iracema com desvelado carinho. Nosso 
mentor emprestou-lhes forças à mente, notando eu que o despertamento não era análogo para os três: variava de 
acordo com a posição evolutiva e as condições mentais de cada um: mais lúcido no magistrado, depois em Lia, e 
menos em Jorge, dado o esgotamento em que se encontrava.  / Gúbio orava em silêncio; formosa luz se lhe 
irradiou do tórax e do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele irmanados em 
claridade celeste. Depois, exclamou para o assombrado interlocutor: --‘Juiz, o lar do mundo não é tão somente um 
asilo de corpos. É, igualmente, o ninho das almas. O homem encarnado é uma alma eterna usando um corpo 
perecível, alma que procede de milenários caminhos para integração com a verdade divina. Somos todos atores do 
drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor... Se nos desviamos da rota adequada, é razoável 
o apelo do amor para que a dor diminua.’ / O magistrado ligou os conceitos à presença de Jorge e inquiriu aflito: -
-‘Apelam em favor deste condenado? Mas, o caso dele permanece liquidado.’ (G)‘Compreendo-te a negativa. Os 
fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que não se afeiçoam ao contato 
da espiritualidade superior; entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos de tua elevada 
missão. Terás agido imparcialmente em todas as decisões? O Justo Juiz foi crucificado num madeiro de linhas 
retas por devotar-se no mundo à suprema retidão. Todos nós muita vez colocamos o desejo acima do dever e o 
capricho a cavaleiro dos princípios redentores. Juiz, teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. 
Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo...’ / O 
magistrado caiu de joelhos e rogou: --‘Benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho!  Que devo fazer a benefício do 
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acusado?’ / ‘Facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade.’ / ‘Ele é, então, inocente?’ / ‘Ninguém 
sofre sem necessidade à frente da Justiça Celeste e tão grande harmonia rege o Universo que os nossos próprios 
males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo. Não te circunscreverás à mencionada medida. Amparar-
lhe-ás a filha, em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação.’  /  ‘Mas ela não é minha 
filha.’ / ‘Crês que o dinheiro deva satisfazer tão somente às exigências dos laços consangüíneos? Liberta o 
coração, meu amigo! Aprende a semear amor no chão em que pisas. No Céu, a Harmonia descerra santuários, 
apreciando-nos a bondade e a virtude. Faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta, que te 
afague, um dia, os cabelos brancos.’ / ‘Como agir, porém?’ / ‘Amanhã te erguerás do leito sem a lembrança 
integral do nosso entendimento, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a 
carga de duas vidas, mas idéias novas surgir-te-ão, formosas e claras, com respeito ao bem que precisas praticar. 
Não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta 
contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida.’  //  O magistrado contemplou-o, pensativo, 
notando-se-lhe o propósito de novas interpelações; dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se, 
resignado e humilde.  / Gúbio tocou-lhe a fronte de leve e falou: --‘Gostarias que me expressasse a respeito da 
culpabilidade do réu. Quanto ao delito de que é acusado, Jorge tem as mãos limpas. Entretanto, a existência 
humana é como precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Nos sofrimentos de hoje, 
solvemos os débitos de ontem. Em todas as horas, criamos causas e conseqüências com os nossos atos 
cotidianos. Juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência  de maneira particular não constituem objeto 
vulgar, na marcha reveladora da vida.  Jorge de hoje era ontem teu escravo. Era teu servidor e irmão 
consangüíneo. Teu filho, de ontem e de hoje, lhe transviou a filha do pretérito e de agora, tendo Jorge, semi-louco, 
roubado a vida do rapaz e se suicidado, em circunstâncias dramáticas. Todavia, nem a dor, nem a morte apagam as 
aflições da responsabilidade, que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. Trabalha, 
meu amigo! Vale-te dos anos, porque Alencar e tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Age enquanto 
podes. Todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do 
entendimento construtivo, da bondade ativa, do perdão redentor. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o 
desvario deplorável, suportando inominável martírio moral. Não te dispões, por tua vez, aos testemunhos 
salvadores?’  // Abalo salutar certamente sulcava fundo o espírito do magistrado, que vimos levantar-se, em 
lágrimas. Abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou em 
pranto, acercou-se da jovem com os braços abertos e exclamou, comovido: --‘Serás minha filha, doravante, para 
sempre!...’ / Indescritível contentamento marcou-nos o inolvidável minuto. Saldanha, plenamente modificado por 
uma alegria misteriosa que lhe refundia a expressão fisionômica, avançou para o nosso Instrutor e, tentando 
oscular-lhe as mãos, murmurou: --‘Nunca pensei encontrar noite tão gloriosa quanto esta!’ /  Ia desmanchar-se em 
palavras de agradecimento, mas Gúbio obrigou-o a reajustar-se, acrescentando: --‘Saldanha, nenhum júbilo, depois 
do amor de Deus, é tão grande quanto aquele que  recolhemos no amor espontâneo de um amigo.’ / E um abraço 
coroou a inesquecível cena. 
 
 
          14. Singular Episódio 
 No aposento de Margarida, Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto: --
‘Meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Releva-me a identificação, talvez tardia, com relação aos meus 
objetivos: esta senhora doente é filha do meu coração, desde outras eras. Também guardo sentimentos de pai.’ / O 
perseguidor da enferma contemplou o nosso Instrutor com o olhar dum filho arrependido. Parecia inabilitado a 
responder. Gúbio, enlaçando-o fraternalmente, acrescentou: --‘Passamos horas sublimes de trabalho, entendimento 
e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito? Chega 
sempre um instante no mundo, em que nos entediamos dos próprios erros. Noutro tempo, persegui e humilhei, por 
minha vez. Entretanto, o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é, hoje, o único de que me orgulho. 
Dize-me se o ódio, igualmente, está morto em teu Espírito; fala-me se devo contar com o abençoado concurso de 
tuas mãos!’ /  Saldanha enxugou os olhos e asseverou, comovendo-nos: --‘Ninguém me falou ainda como tu... 
Tuas palavras são consagradas por uma força divina, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro 
confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotaste, nesta noite, por filhos do coração 
todos os parentes em cuja memória vivo... Como não colaborar na salvação daquela que amas por filha? Ainda 
que ela me houvesse apunhalado mil vezes, teu pedido redimi-la-ia ao meu olhar... Poderoso Espírito e bom amigo, 
que me procuraste na condição de servo apagado para acordar-me as forças enrijecidas na vingança, estou pronto a 
servir-te! Sou teu de ora em diante!’ (G)‘Seremos de Jesus para sempre!’ // Após a construtiva palestra, o ex-
obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente: --‘Leôncio (L), nosso projeto mudou e conto com a 
tua colaboração.’ (L)‘Que houve?’  / ‘Um grande acontecimento. Temos aqui um mago da luz divina. Poderemos 
contar contigo?’ / ‘Sim, sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. É indispensável, porém, cuidado 
com Gaspar, que não se acha em condições de aderir.’ / ‘Tranqüiliza-te. Providenciaremos tudo.’ / ‘Saldanha, não 
desconheces que sou pai, apesar de criminoso...  Se eu pudesse livrar meu filhinho da revolta e da sepultura, ficaria 
imensamente feliz...’ / ‘Procura o benfeitor Gúbio e expõe-lhe o caso.’ // Leôncio não se fez de rogado. Acercou-se 
respeitoso e explicou, sem rebuços: --‘Há sete, anos deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nato. 
Avelina passou a ouvir as fantasiosas propostas de um enfermeiro, que a assediou e passou a envenenar meu 
pequeno, vendo nele um concorrente aos bens que amontoei... Envergonho-me de suplicar um favor que não 
mereço. Benfeitor, por piedade! Meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo... Já fiz tudo, porém sou 
parte integrante de uma falange de seres malvados, e o mal não salva nem melhora ninguém.’ / Elói adiantou-se: -
-‘E o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida?’  / ‘É Felício (F) de...’ /  ‘É meu irmão! meu irmão!’  // 
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Gúbio, com serenidade sublime, abraçou Elói e inquiriu, calmo: --‘Onde está o infeliz  que não seja nosso irmão 
necessitado?’ / A frase, inteligente e bondosa, sossegou o colega deprimido e ofegante.  (G)‘Deixaremos Gaspar 
sozinho, por algumas horas. Aliás, precisamos, pelo menos, de um dia, a fim de fortificarmos a defensiva. A 
falange de Gregório não nos perdoará.’ // Em confortável vivenda, conduzidos por Leôncio, deparamos com um 
menino em comovedora prostração, que falava baixinho: --‘Papai, onde está o senhor? Tenho muito medo...’ / 
Gúbio ausentou-se e regressou trazendo Felício, cujo corpo repousava noutro aposento. Elói adiantou-se, mas 
nosso Instrutor, afagando-o, avisou: --‘Não interfiras. A indignação afetiva denunciar-te-ia a inabilidade 
provisória. Atuarás no fim.’ / Em seguida, aplicou passes de despertamento em Felício, que, espantadiço e 
amedrontado, vendo Leôncio a chorar sobre o filho, exclamou: --‘Quê? pois este monstro chora?’ (G)‘Não 
concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho perseguido e doente?’ (F)‘Sei, apenas, que é um 
inimigo implacável, que me flagela nas horas de sono...’ / ‘Felício, por que insistes no condenável enredo, com que 
preparas tão calculado crime? Como interpretar o enfermeiro que se vale do dom de curar para perturbar e ferir? 
A experiência humana, confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é simples sonho ou 
pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias?    ....    
Aproxima-te. Vem a nós. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão.’ / ‘Quero ser bom e 
não posso... Tento melhorar-me e não consigo... E o dinheiro? Sem o casamento, como resgatarei meus débitos?’ / 
‘E acreditas solver compromissos financeiros provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo 
indeterminado? Nossos atos arquitetam nossos destinos. Não podemos interferir em teu livre arbítrio, mas te 
pedimos concurso em benefício desta vida frágil que deve continuar... A fortuna é uma coroa pesada demais para 
a cabeça que não sabe sustentá-la e costuma arrojar à desilusão os que a senhoreiam, sem horizontes de trabalho 
e benemerência. A felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. Casa-te, esbanja as reservas 
preciosas deste lar se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro; sem embargo, ajuda o 
pequenino a restabelecer-se. Não é bem isto, Leôncio, quanto desejamos?’ (L)‘Sim. O dinheiro não importa e 
Avelina é livre. Se meu filhinho continuar na Terra, tenho esperanças em minha regeneração.’  //  O enfermeiro, 
vencido, ajoelhou-se e jurou: --‘Em nome da Justiça Divina, prometo amparar esta criança como verdadeiro pai!’ 
/ Felício abraçou-se a mim e Elói e, logo, acordou no leito em copiosas lágrimas. Mas o lance não terminou aí. 
Forçando a situação de algum modo, Elói inoculou-lhe intensa energia magnética aos olhos, e o irmão, 
apalermado, viu-nos por alguns segundos.  Meu companheiro acercou-se dele e, com benéfica indignação, 
exortou-o: --‘Se assassinares este menino, eu mesmo te punirei!’ / O enfermeiro proferiu grito terrível e desmaiou. 
Nesse instante, acreditei que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. 
 
 
          15.  Finalmente, o Socorro 
 Saldanha e Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco. Solicitaram continuidade no quadro 
ambiente, para não acordarmos a fúria das entidades ignorantes, que poderiam organizar-se em legião e estragar-
nos os projetos. / Indaguei de Gúbio quanto a Gaspar: Que significava aquela máscara psicológica? / ‘Há 
obsessores que se petrificam, sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e perversos que eles mesmos. 
Gaspar, hipnotizado, perdeu a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Passes contrários à ação 
paralisante restituí-lo-ão à normalidade.’ // Tendo Saldanha manifestado preocupação, quanto ao caminho a 
seguir, Gúbio anuiu: --‘Sim, estamos fracos para a batalha. É indispensável que Margarida alcance melhoras, 
antes de tudo. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal.’ // Aproximando-se Gabriel, nosso Instrutor 
inspirou-o paternalmente. Logo, dirigia-se ele à esposa: --‘Uma súbita idéia me brotou no pensamento. Consentes 
que eu peça ajuda de algum amigo interessado em Espiritismo Cristão?’ (Mar)‘Estou pronta. Aceitarei qualquer 
recurso justo e digno.’  // A sós com Saldanha, perguntei: ‘Como explicar tamanho temor perante companheiros 
retardados?’  / ‘Nos círculos inferiores a maldade é força dominante, contando com intérpretes que nos vigiam. 
Não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. Eu 
mesmo tudo fiz para fugir ao mal, mas em vão. Se a alma, liberta do corpo, não se encontra amparada em 
princípios robustos de virtude santificante, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. 
Os que vivem no campo da inferioridade manobram contra o bem mil armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, 
mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Veja meu caso. Inteligência não me falta. Leitura, idem. 
Faltava-me alguém que mostrasse a eficiência e a segurança do bem, no meio de tantos males. Imagina um 
esfomeado, ouvindo discursos. Acreditas que palavras satisfaçam as exigências do estômago? Não havia “espaço 
mental” em minha cabeça para louvar teorias salvadoras.  Sei quem são os revoltados para quem trabalhei até 
ontem. Perseguir-me-ão sem tréguas. Espero que nosso Instrutor não me abandone. Ainda que sofra, a ele 
acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido.’  / Leôncio, que nos ouvia, asseverou: 
--‘Eu também não mais posso servir nas fileiras da vingança. Estou farto...’  // Gúbio voltou, dizendo que o casal 
compareceria, à noite, a uma reunião familiar de socorro mediúnico, que beneficiaria igualmente Gaspar. //  
Saldanha despistara os companheiros perturbadores. Alcançamos confortadora vivenda. Enquanto o Sr. Silva, dono 
da casa, acolhia Gabriel e a esposa, Sidônio (S), o diretor espiritual dos trabalhos, nos estendia braços fraternais. 
As sete pessoas que compunham o grupo dirigiram palavras de estímulo ao casal e Sidônio esclareceu: --‘Nosso 
agrupamento produz satisfatoriamente, porém carecemos de maior número de companheiros que correspondam 
aos objetivos na ação santificante, pois a instrumentalidade é essencial em qualquer trabalho. A maioria espera a 
mediunidade espetacular, dada graciosamente. Esquecem-se que é uma energia peculiar a todos, subordinada 
aos princípios de direção e à lei do uso. Não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente de fé 
positiva. Basta que Espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem e lá se vão os germens superiores que lhes 
confiamos. Enquanto conosco, envolvem-se em irradiações de paz e alegria. Todavia, a pequena distância, 
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aceitam ou provocam sugestões diferentes das nossas. Raros se capacitam de que a fé é bênção suscetível de ser 
aumentada indefinidamente, e fogem ao serviço.’  //  Gúbio e Sidônio efetuaram operações magnéticas ao redor 
de Margarida, desligando os “corpos ovóides”, que foram conduzidos a postos socorristas. Força nêurica foi 
extraída dos assistentes e aplicada sobre Margarida e Gaspar, no intuito de restaurar-lhes as energias 
perispiríticas. Nosso orientador preparou Dona Isaura (I), senhora daquele santuário doméstico e médium de 
incorporação, para que Gaspar pudesse receber algum benefício; seus sentidos ganharam inesperada percepção. 
Apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos dela, em visível processo de “enxertia psíquica”, o 
hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Margarida estava, enfim, aliviada. (G)‘O triunfo essencial ainda 
não veio. Recebeu amparo imediato, mas precisamos socorrer-lhe a casa, até que ela incorpore em caráter 
definitivo os benefícios aqui recolhidos.’  // Entendendo-se com Sidônio, Gúbio aceitou a colaboração, por dez 
dias, de doze companheiros, para reforçar as defesas na moradia de Gabriel. 
 
 
                 16.  Encantamento Pernicioso 
 Finda a reunião, reparei que Isaura Silva apresentava sensível transfiguração. Indaguei  quanto à causa, e 
Sidônio esclareceu: --‘A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos, 
desfechados por entidades com as quais sintonizou pelos fios negros do ciúme. E, porque não a abandonamos, 
ainda não sucumbiu. Reclama-nos concurso ativo, nesta noite, pois cada servo, quando se projeta em determinada 
faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal, para a noite, com os seres 
que a povoam. Enquanto a criatura é vulgar, sem aspirações superiores, as inteligências pervertidas não se 
preocupam com ela; logo demonstre propósitos de sublimação, é perseguida por quem se refugia na inveja ou na 
rebelião. Este domicílio está sob nossa guarda; entidades perturbadoras não têm acesso até aqui. Mas, nossa 
amiga, transtornada pelo ciúme, vai, ela mesma, ao encalço dos maus conselheiros.’ //  Decorridas duas horas, 
vimos o senhor  Silva, já desligado do corpo, que nos acenava de porta próxima. Sidônio recomendou a um 
auxiliar que acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. Mais alguns minutos e Isaura 
surgiu, revelando o perispírito intensamente obscuro. Sidônio endereçou-lhe palavras amigas, que não foram 
ouvidas. (S)‘Poderia constrangê-la a ouvir-nos, mas Isaura é senhora do próprio destino e, na experiência íntima, 
tem direito de errar para melhor aprender. Educação não vem por imposição. O ciúme tresloucado só poderia 
conduzi-la a perigosa situação espiritual.’ // A médium encontrou dois malfeitores, inimigos sagazes do serviço de 
libertação espiritual, dizendo-lhe um deles: --‘Sou um dos Espíritos que a “protegem” e sei que seu esposo lhe tem 
sido desalmado verdugo. A fim de “ajudá-la”, tenho seguido o infeliz.’ (I)‘Sim, é verdade! Sofro infinitamente...’ 
(S)‘O ciúme e o egoísmo constituem portas de acesso à obsessão arrasadora do bem.’ / E a conversa prosseguia: -
-‘Não é justo que se submeta a um marido infiel. Assim, é um perigo entregar-se às práticas mediúnicas. Tome 
cuidado!...’ (I)‘Aconselhe-me, generoso amigo!’  // Espantado com a passividade de Sidônio, perguntei respeitoso, 
porém intranqüilo: --‘Não será razoável defendê-la?’  / ‘Todavia, que fizemos, há poucas horas, através de 
formosa pregação evangélica, senão prepará-la à própria defensiva?’  / ‘Mas não podemos afastar semelhantes 
malfeitores?’ / ‘Que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? Enquanto um trabalhador da 
mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhe lisonjeiem a esfera pessoal, ainda estima o personalismo 
inferior e o fenômeno, acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Desde que Isaura se projetou na zona 
sombria do ciúme, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condição de compreender-me. Mas 
podemos socorrê-la de outro modo.’ / Fomos em busca de Silva, que, alertado, logo regressou ao corpo e 
despertou a esposa, que se contorcia em indizível pesadelo... Ainda acompanhamos algo da conversa que 
encetaram:  (I)‘As mensagens que recebo são produto da minha imaginação...’  /  ‘Já sei. Caíste nas malhas de 
infelizes irmãos...’ 
 
 
 
                      17.  Assistência Fraternal   
 A casa de Gabriel transformara-se. Gúbio começou a traçar expressivas fronteiras ao redor dela, a serem 
mantidas pelos colaboradores de Sidônio. // Vozes ásperas se fizeram ouvir. Elementos da falange gregoriana 
gritavam por Saldanha, que compareceu aflito, junto de nós. (G)‘Vai e mostra-lhes o novo rumo. Tem coragem e 
resiste ao venenoso fluido da cólera. Usa a serenidade.’ // Uma entidade de horrível semblante, ao vê-lo, bradou, 
irreverente: --‘Então? Traindo o comando? Deixa-me entrar!’ (S)‘Não posso. A casa segue noutra direção.’ / ‘Onde 
tens a cabeça?’ / ‘No lugar próprio.’ / ‘Gregório saberá!’  //  Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, 
indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, e logo Espíritos sofredores e perseguidos apareceram em 
grande número. A primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora: --‘Benfeitores de Cima, livrai-nos da aflição! 
Piedade! Piedade!’ / O nosso Instrutor, imediatamente, permitiu-lhe a passagem. Logo após, surgiram dois velhos. 
Haviam desencarnado em extrema indigência e se revelavam possuídos de imenso pavor.  Não se conformavam 
com a morte e mendigavam elucidações. / Começaram a surgir elementos da falange de Gregório, afirmando-se 
dispostos à renovação de caminho: --‘Salvem-me dos juizes cruéis! Não suporto mais as atrocidades que sou 
constrangido a praticar! Ajudem-me! Aspiro à nova estrada, com o bem.’ / O Instrutor recomendou que Elói e eu 
nos colocássemos à disposição de todos eles, ouvindo-os com paciência e preparando-os para orações da noite. 
Aconselhou  fosse a entrada privativa dos Espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. [De 
há muito eu compreendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor e limitava-me a pronunciar frases 
curtas, para que os infelizes encontrassem reconforto, uns com os outros. Assim, pedi a uma das irmãs, em 
deploráveis condições perispiríticas, expor-nos sua experiência:] –‘Ai de mim! A paixão me cegou,  levando-me ao 
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suicídio...  Mãe de dois filhos, não suportei a solidão que o mundo me impusera com a morte de meu marido. 
Olvidei o lar e os filhos. Despertei sob intenso nevoeiro de lama e cinza. Há 15 anos vagueio sem pouso...  
Tornando ao lar, vi que o toque de meu carinho provocava enfermidade nos filhos amados. Compreendi que a 
minha presença lhes inoculava pavoroso “vírus fluídico”, e fugi aterrada...’ / ‘Convença-se de que receberá os 
recursos que pleiteia, por intermédio da prece.’ // Um dos presentes indagou: --‘Que é o pensamento?’ / ‘É força 
criadora de nossa alma, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos, 
estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal.’ / ‘Nossas idéias criam imagens tão vivas quanto 
desejamos?’ / ‘Sim, sem dúvida.’ / ‘Fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida.  Certas 
formas estranhas me apoquentam o mundo interior. Assemelham-se a personalidades autônomas, visíveis somente 
aos meus olhos. São imagens vivas de tudo que o meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar 
a dignidade de meus semelhantes. Como entender os pesadelos que me possuem? Ei-lo! É uma de minhas 
personagens na literatura fescenina. Ai de mim! Acusa-me! Vai enforcar-me!...’ / Gúbio compareceu e convocou 
Leôncio. Indicou-lhe o doente e falou, peremptório mas bondoso: --‘Opera, aliviando.’  /  ‘Eu? Merecerei a graça 
de transmitir alívio?’  / ‘Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. Começa, aqui 
e agora, com o Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se o segredo da felicidade própria.’ / Leôncio 
não mais vacilou. // Jovem dama de triste figura disse em voz súplice: --‘Adotarei novo rumo. Promete-me, porém, 
a bênção do olvido na “esfera do recomeço” [a Terra]. Meu marido esqueceu promessas e entregou meus dois 
anjos a madrasta sem entranhas, com quem luto há 20 meses, em incoercível revolta... Tenho sede de 
esquecimento. Ajuda-me, por piedade!’ / Abracei-a, comovido, e refletindo nas dificuldades de quantos 
empreendem a viagem da morte, sem bases de verdadeiro amor e entendimento nos corações que permanecem à 
retaguarda, exclamei: --‘Tudo farei para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus e doce esquecimento do campo terrestre te 
balsamizará o Espírito. Serei teu amigo e desvelado irmão.’ 
 
 
                    18.  Palavras de Benfeitora 
 A reunião noturna guardava-nos surpreendente alegria. Gúbio assumiu a direção dos trabalhos, 
recomendando o esquecimento de velhos erros e atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em 
otimismo renovador. Ali nos encontrávamos para receber a bênção do Plano Superior e tornava-se imperioso 
guardar inequívoca posição de superioridade moral, porque o pensamento punha em jogo forças individuais de 
suma importância no êxito ou no fracasso do tentame. Ergueu a voz e rogou humilde: “Senhor Jesus, digna-te 
abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do Reino Celeste! Aqui nos congregamos, aprendizes de 
boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Confiamos em Ti, cuja influência santificante regenera 
e salva sempre. Ó Senhor! Livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma! Abre-nos, por 
piedade, o caminho salvador que nos faça dignos de tua compaixão divina. Envia-nos, magnânimo, os 
mensageiros de tua bondade infinita, para que possamos abandonar antigas ilusões!”  / Verdadeira chuva de 
raios diamantinos começou a jorrar do Alto sobre ele. Chamou-me num sopro e informou: --‘André, dirige os 
trabalhos, enquanto forneço recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde.’ [Tremi, perante a ordem, mas 
não hesitei.  Luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, semelhando matéria estelar. Mais alguns 
instantes e Matilde surgiu, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se 
fizera, prodigioso aos nossos olhos, análogo ao dos círculos carnais. Nós nos sentíamos em contato direto com um 
anjo glorioso, em forma de mulher. Após um gesto de bênção, falou em voz emocionante:] –‘Meus amigos, 
aguardais a hora feliz de retorno à “esfera do recomeço”; entretanto, não busqueis essa dádiva divina tão 
somente pela ânsia do olvido. É imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Nosso coração é um 
templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre. A aquisição das virtudes iluminativas, no 
entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de momento para outro. Todos nós 
exteriorizamos energias, com as quais nos revestimos, e que nos definem muito mais que as palavras. Muitas 
almas formulam precipitadas promessas e, voltando à carne, agravam seus débitos. Inconseqüentes, repetem no 
estágio bendito, na Região da Neblina [Esfera Carnal], as mesmas faltas de outra época... Reconheceis os vossos 
erros, a ponto de aceitar a necessária retificação? Já auxiliastes companheiros de caminho com a intensidade e a 
eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Que boas obras já efetuastes a fim de 
rogardes novos recursos do Céu? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade 
e da maternidade, em vosso favor?   ....  Cada criatura encarnada permanece só, no reino de si mesma, e faz-se 
indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente, até ao Calvário da suprema 
redenção.’ / Matilde acercou-se de Gúbio e o afagou, com palavras de agradecimento. Depois, disse aos ouvintes 
que se pronunciassem acerca dos projetos que acalentavam. / Um cavalheiro destacou-se: --‘Grande benfeitora, fui 
duplamente homicida e ludibriei quantos de mim se acercavam, através da máscara da hipocrisia. Supus que após o 
túmulo tremendas acusações me esperariam. Contudo, não encontrei senão o desprezo, com aviltamento de mim 
próprio. Como iniciar o esforço de minha restauração?’  (M)‘Outros irmãos, suportando as mesmas culpas, 
peregrinam entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Abre teu coração para eles, ajudando-os a enxergar a senda 
regenerativa. Sofrer-lhes-ás injúrias, remoques, incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com 
brandura. Espírito que ensina com amor, embora delituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis 
lições.’  //  Chorosa mulher exclamou, humilhada: --‘Possuí um lar que não honrei, esposo e filhos que esqueci, 
para gozar à saciedade. A morte me fez experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei para retornar à paz?’ 
/ ‘Milhares de seres estertoram, em zona próxima, sob o guante cruel das paixões a que se algemaram. Encetarás 
teu próprio reajustamento, dedicando-te  ao levantamento dos sofredores. Plantarás na mente deles novos 
princípios e novas luzes. Esta é a lei, minha filha! Para nos reerguermos com segurança, depois da queda no 
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precipício, é imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando, ante as dores alheias, a noção da 
responsabilidade que nos deve presidir às ações. E que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos. 
Espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo!’ 
 
 
      19.  Precioso Entendimento 
 A nobre mensageira recomendou a Elói trouxesse Margarida àquele plenário amoroso. Logo, a esposa de 
Gabriel compareceu no cenáculo. Mostrava passo vacilante e alheamento no olhar. Maquinalmente, se asilou nos 
braços maternos que Matilde lhe oferecia. A protetora começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro. Mais 
tarde, o Instrutor esclareceu que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado à hipnose profunda ou à 
anestesia temporária, a que desce a mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos 
inferiores. / Fenômenos de metabolismo, na organização perispirítica, fizeram-se patentes, porque Margarida 
expelia fluidos cinzentos-escuros. Logo após semelhante “operação de limpeza”, as zonas do sistema endocrínico 
emitiam radiações diamantinas. Do peito de Matilde ondas luminosas partiam ininterruptas e tudo nos fazia crer 
que a tutelada de Gúbio se achava num banho de essências divinas. A certa altura do processo de 
despertamento, ela abriu os olhos como criança espantada. Matilde osculou-a, enternecida, e, ao contato 
daqueles lábios sublimes, Margarida abraçou-lhe o busto, em ânsia suprema de integração espiritual: --‘Mãe! 
Querida mãezinha!’ / ‘Sim, minha filha, sou eu; o amor jamais desaparece! A união das almas vence o tempo e a 
morte.’ / ‘Por que me abandonaste?’ / ‘Nunca te esqueci.’ / ‘Mãezinha querida, estou cansada e infeliz!’ / ‘Quando 
a boa luta apenas começa?’ / ‘Sinto-me cercada de inimigos sem entranhas.’ / ‘Margarida, viver no corpo terrestre, 
entendendo  os deveres divinos que nos cabem, não é fácil. Todos possuímos culposo pretérito a redimir. Modifica 
as mais íntimas disposições, com referência aos adversários. É necessário sabermos utilizar o inimigo, nele 
situando nossa lição benfeitora. Enche as tuas horas de trabalho salutar, com a possível harmonia. A vida, para a 
alma que triunfa no carreiro áspero, é serviço, movimento, ascensão.’ / ‘Mãezinha, ensina-me a continuar. Desejo 
honrar a bendita oportunidade que recebi!’  / ‘Não procures ser atendida em todos os teus desejos, mas procura 
servir, fraternalmente. Ajuda, antes de procurares auxílio. Compreende, sem exigir compreensão imediata. 
Desculpa os outros, sem desculpar a ti mesma. Ampara, sem intenção de ser amparada. Dá, sem o propósito de 
receber. Busca a bênção divina na aprovação da própria consciência. Aperfeiçoa teus sentimentos, sem 
propaganda de tuas virtudes. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência 
contumaz. Produze o bem, em nome do Senhor, onde estiveres. Lembra-te de que a experiência na carne é 
demasiado breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de idéias santificantes, quanto as mãos de 
trabalho salutar. Abre o coração ao sol renovador do Sumo Bem. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da 
paz que desejas. Esses são os princípios da vida radiante. No insulamento, ninguém recolherá a suprema alegria. 
É indispensável aprenderes a sair de ti mesma, auscultando as necessidades e a dor daqueles que te cercam.’  //  A 
esposa de Gabriel indagou, embriagada de ventura: --‘Ó Deus! Pai Misericordioso, a que devo a graça desta hora?’  
/ Matilde, abraçada à filha espiritual, caminhou ao nosso encontro e apresentou-nos, por particulares amigos. 
Depois, falou-lhe, resoluta: --‘Margarida, não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te. A 
finalidade da vida há de ser a alma de nossa ação. O tempo é valioso e não podemos menoscabá-lo, sem grave 
prejuízo para nós mesmos. Em breves anos, voltarei também ao círculo de lutas em que te debates.’ / ‘Tu? Por que 
te seria imposta semelhante pena?’ / ‘A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo. Todos temos 
doces laços do coração, retidos, por muitos séculos, ao fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas 
perdidas. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Espero não 
desconheças a santidade do ministério maternal. Carinho, quase sempre, não falta no santuário familiar; 
entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. As leis fisiológicas, que dominam na 
Crosta, não fazem exceção. O esquecimento temporário me acompanhará, nos abafadores das células físicas. 
Regressando ao corpo, olvidarás, igualmente, nossa conversa. Entretanto, saúde e otimismo persistirão em teu 
espírito. Defende teu corpo, como quem preserva um recipiente sagrado. Viveremos juntas. Seremos mãe e filha. 
Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima 
ao coração. A luta é bênção sublime, através da qual realizamos a superação de nossos velhos obstáculos. Logo 
que me sintas nos braços, não me relegues à garridice e à inutilidade, a pretexto de proteção maternal.’ /  
Margarida, em copioso pranto, prometeu quanto lhe era solicitado.  /  Matilde, depois de reajustar-lhe os centros 
perispiríticos, pediu o auxílio de Elói para devolvê-la ao envoltório carnal. Despedindo-se, disse ainda, bondosa: --
‘Foge dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar, nas questões pequeninas. Estás 
livre dos males exteriores, mas ainda não te libertaste dos males próprios. Confia no Divino Poder e não 
desfaleças, quando a tempestade te açoite o coração.’ // Encaminhando-se para Gúbio, Matilde explicou, discreta, 
o trabalho que planejara para as horas seguintes. Em seguida, ausentou-se. Gúbio, então, retomou as rédeas do 
trabalho e notificou que, à exceção de 4 companheiros que montariam guarda fraterna junto ao lar de Gabriel, 
partiríamos todos, na direção de círculos mais altos, com escala em um dos “campos de saída” da esfera carnal. 
 
 
                 20.  Reencontro 
 A noite ia avançada. Nosso Instrutor fitou, enternecido, a filha espiritual que passara a convalecer em 
brando repouso. Orou, junto dela, e veio anunciar-nos o instante da partida. Aves tornando ao ninho da esperança e 
da paz, deveríamos transportar conosco outros pássaros de asas semimutiladas, que a tormenta das paixões 
ameaçava. As entidades sofredoras tinham lágrimas de alegria e reconhecimento. Cravavam o olhar inquieto e 
jubiloso em nosso orientador, como a lhe devorarem as palavras. (G)‘Os companheiros incorporados à nossa 
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missão destes dias, desde que se mantenham perseverantes no propósito de auto-restauração, seguem ao nosso 
lado, com acesso a círculos de trabalho condigno. Não aguardem milagres na esfera próxima. O trabalho de 
reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável, em todos os ângulos do Universo. Ninguém suplique 
protecionismo a que não fez jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou. Somos livros vivos de 
quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da Justiça Divina nos lêem, em toda parte. Possuímos o que 
ajuntamos e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. Emendar é sempre mais difícil que 
fazer. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço 
próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Felicidade, paz, alegria, não se improvisam;  
representam conquistas da alma no serviço. Felizmente, desde agora estamos abrigados no santuário da boa 
vontade. Não esqueçamos a promessa evangélica: “Quem perseverar até ao fim  será salvo”. A Graça Celestial é 
um sol permanente. Urge, porém, a criação de qualidades para fixar-lhe os raios e recebê-los.’  // Doce intervalo 
mostrou-nos o júbilo reinante. Algumas irmãs entoaram formoso hino de louvor à bondade do Cristo. Terminado o 
cântico, que recordava o inolvidável Salmo de David [No. 90], o Instrutor retomou a palavra e informou que a 
batalha não estava finda. Gregório, ciente das novidades, dispunha-se a um ajuste de contas. Não devíamos 
receber seus insultos por ofensas pessoais. O pensamento é uma força poderosa. Emissões de mágoa ou revide 
colocar-nos-iam em trabalho contraproducente. / Saldanha perguntou se não devíamos organizar pelo menos um 
movimento coordenado de repulsão enérgica. (G)‘Não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. 
Quem pretende o Reinado do Cristo entrega-se a ele. Somos servos. A defesa pertence ao Senhor.’ / O ex-
perseguidor calou-se, humilde. Nosso Instrutor fez-nos sentar em círculo, informando que Gregório e os dele já 
estavam em nosso encalço e que a fuga era impraticável. Cabia-nos a atitude de oração e expectativa amorosa. 
Assumiu a mesma atitude de instrumento mediúnico e me entregou a direção, que aceitei com preocupação 
extrema, embora sem hesitar. Alguns minutos, e Gregório, com dezenas de assalariados, surgiu em campo, 
acompanhados de animais, em maioria monstruosos. (Gr)‘Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se 
alinham tuas armas para o duelo? Covarde, não te levantas para ouvir-me a acusação justa e digna?   ....   Não há 
um Deus misericordioso e, sim, uma Causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. O “querer”, o 
“mandar” e o “poder” estão em minhas mãos.  Levantar-te-ei, por mim mesmo, usando os sopapos que mereces.’ / 
Antes, porém, que agisse, delicado aparelho surgiu no alto e a voz cristalina e terna de Matilde ressoou: --
‘Gregório, não enregeles o coração quando o Senhor te chama ao trabalho renovador! A ignorância pode muito, 
mas é simples nada, quando a sabedoria espalha seus avisos.’ / O temível perseguidor mantinha-se confundido. 
(M)‘Acreditas que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supuseste que eu te pudesse esquecer? Lembra-te! 
Deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana distante? Incensaste a grandeza dos 
poderosos em desfavor dos humildes. Durante séculos tens sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e 
perturbadas, que o túmulo encontrou na imprudência do vício. Aprendeste, por fim, que os tesouros divinos não 
repousam em frias arcas de valores amoedados, e que Jesus dispõe de escasso tempo para freqüentar basílicas 
suntuosas...  Aderiste aos Dragões do Mal; entretanto, o Divino Amigo jamais descreu das nossas promessas de 
serviço e espera por nós, com a mesma abnegação do princípio. Vamos! Sou Matilde, alma de tua alma, que um 
dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual...’ (Gr)‘Não creio! Estou só! 
Consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Vim para combater, não para argumentar. 
Não temo sortilégios. Não admito a presença de minha mãe de outras eras. Anjo ou demônio, aparece e combate! 
Aceitas meu desafio?’ / ‘Sim...’ / ‘Tua espada?’ / ‘Vê-la-ás dentro em breve.’  // Compreendi que a valorosa 
emissária se materializaria, ali mesmo. Em poucos instantes, erguia-se Matilde, de rosto velado por véu de gaze 
tenuíssima, túnica alva e luminescente, qual madona da Idade Média. (Gr)‘Às armas! Às armas!...’  (M)‘Eu não 
tenho outra espada, senão a do amor com que sempre te amei!’  /  E, de súbito, desvendou o semblante vestalino, 
revelando-lhe a individualidade num dilúvio de luz. Sentindo-lhe as irradiações, Gregório deixou cair a lâmina 
acerada e de joelhos se prosternou, bradando: --‘Mãe! Minha mãe!...’ / ‘Meu filho! Deus te abençoe! Quero-te mais 
que nunca!’  // Verificara-se, ali, espantoso choque entre a luz e a treva, e a treva não resistiu... Gregório 
regressara à fragilidade infantil. Finalmente iniciara sua libertação. A benfeitora, enlevada, o recolheu nos 
braços, enquanto membros da falange sombria fugiam espavoridos.  /  Matilde agradeceu, em palavras que nos 
fizeram vibrar fibras recônditas, e confiou aos nossos cuidados o filho vencido. Abraçou-nos, generosa, 
desmaterializando-se ao nosso coro de hosanas. / Reintegrado ao nosso grupo, edificado, feliz, Gúbio sustentou 
Gregório, inerte, nos braços, à maneira do cristão fiel que se orgulha de suportar companheiro menos feliz. Orou, 
cercado de claridade santificante, e deu por finda a nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea coletividade 
até à importante e abençoada colônia de trabalho regenerativo.  ///  Surgira para mim a despedida. Tinha os olhos 
úmidos de pranto. O Instrutor abraçou-me e, retendo-me junto do coração, falou, bondoso: --‘Jesus te recompense, 
meu filho, pelo papel que desempenhaste nesta jornada de libertação. Nunca te esqueças de que o amor vence todo 
ódio e de que o bem aniquila todo mal.’ / Quis responder que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever de 
gratidão; todavia, incoercível emotividade prendeu-me a voz. Gúbio, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos 
mais profundos e sorriu, em retirada. Elói, também, rumou para longe, em busca de outros setores. E voltando, 
sozinho, ao meu domicílio espiritual, roguei, chorando: --‘Mestre de Bondade Infinita, não me abandones! 
Ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel!’ 
 
 
 
 
       Fim de “Libertação” 
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