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           FEB 1954                                                                                                 F.C. Xavier / André Luiz 
 

             ENTRE A TERRA E O CÉU 
 
 Desta história destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto 
incessante de serviço ao bem. Aqui, os quadros fundamentais da narrativa são: O coração aflito em prece. A mente 
paralisada na ilusão e na dor. O lar varrido de provações. O desvario do ciúme. O engano da posse. Embates do 
pensamento. Conflitos da emoção.  /  Paira, por ensinamento central, a necessidade de valorização dos recursos 
que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino.  /  Neste livro somos forçados a contemplar-nos 
por dentro. Dele surge a voz inarticulada do Plano Divino, exortando-nos: A Lei é viva e a Justiça não falha! 
Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia!... Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo! O 
tempo não pára, e, se agora encontras o teu “ontem”, não olvides que o teu “hoje” será a luz ou a treva do teu 
“amanhã” !... 
                      ( Emmanuel ) 
 
           1.  Em torno da Prece 
 No Templo do Socorro, o Ministro Clarêncio (C) comentava para mim [André Luiz (AL)] e Hilário (H) 
a sublimidade da prece: --‘Todo desejo é manancial de poder. A Lei, como representação de nosso Pai Celestial, 
manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. Em nome de Deus, as criaturas atendem 
às criaturas. Da luz suprema à treva total, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres 
incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, 
que modificam a energia divina, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram. 
A prece é ação provocando reação. Desejos banais encontram realização próxima, na própria esfera em que 
surgem. Ideais e petições de significação profunda remontam às alturas... Cada prece, como cada emissão de 
força, se caracteriza por determinado potencial de freqüência, e todos estamos cercados por Inteligências capazes 
de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. A Humanidade Universal, nos infinitos 
mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições... Quanto 
mais elevadas as qualidades de um Espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do Plano Divino.’  
/ Hilário perguntou: --‘E os propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também a 
serviço da prece?’ (C)‘Abstenhamo-nos de empregar a palavra “prece”, quando se trate do desequilíbrio; 
digamos “invocação”. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta está invocando forças inferiores e 
mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará: muitas vezes descemos às desvairadas vibrações da cólera e 
do ódio. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Estejamos convictos, 
porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o 
criam, de vez que o mal reage sobre os que o praticam.’  // Nesse instante, uma jovem dirigiu-se ao nosso 
orientador e falou, algo aflita: --‘Irmão Clarêncio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações sob suas 
diretrizes pede socorro com insistência...’ / ‘É um apelo individual urgente?’ / ‘É um assunto inquietante, mas 
numa prece refratada.’ // O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo. 
 
         2.  No Cenário Terrestre 
 Numa sala ampla, em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarêncio recebeu de uma  jovem 
um pequeno gráfico. (C)‘Temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano 
da matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há 15 anos. 
Permanece sob nossa orientação. O nascimento, no mundo, sob o ponto de vista físico, jaz confiado a leis 
biológicas a cargo de Inteligências especializadas; contudo, em suas características morais, subordina-se a certos 
ascendentes do espírito.’ (H)‘Mas, na encarnação há um programa de serviço a realizar...’ / ‘Sim, quase todos 
temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar, e somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso 
está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa; entretanto, a conduta é sempre nossa e, 
dentro dela, podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. O livre arbítrio, também 
relativo, é uma realidade inconteste... Não podemos olvidar, contudo, que, em todos os planos, marchamos em 
verdadeira interdependência.  [Hilário, como eu, fora médico e permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade 
de Clarêncio:] –‘Que vem a ser uma oração refratada?’ (C)‘É aquela cujo impulso luminoso teve sua direção 
desviada, passando a outro objetivo. Esperem com as perguntas. Reconhecerão comigo que nos achamos todos 
imanados uns aos outros.’ / E pediu à jovem que chamasse a irmã Eulália (E), que logo compareceu. (C)‘Irmã, 
este gráfico regista aflitivo apelo de Evelina (Ev).’ (E)‘Sim. O pai tem a saúde periclitante e a madrasta vem 
sofrendo obstinada perseguição, por parte de nossa desventurada Odila (O), a mãe de Evelina. Zulmira (Z), a 
segunda esposa de Amaro (A), desde a morte do pequeno Júlio caiu em profundo abatimento. O menino, filho 
caçula, desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. A madrasta, contudo, chegou a desejar-
lhe o desaparecimento, e crê-se culpada. Ainda ontem, pude ver Evelina, diante da fotografia da mãezinha, 
suplicando-lhe proteção. Odila, envolvida nas próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder; 
por isso, as rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui...’  / Clarêncio fixou Hilário e indagou: --
‘Compreendem agora o que é uma oração refratada? A solicitação não se perde. Varou os círculos inferiores em 
busca do apoio, que não faltará. Desejariam cooperar na tarefa assistencial?’ // Sem delongas, Clarêncio, Eulália, 
Hilário e eu encontramo-nos em residência modesta, no Rio de Janeiro. Clarêncio, apontando um homem de 35 
anos, informou: --‘É Amaro, o chefe da casa. Tem, no longo pretérito, complicados compromissos.’ / Em quarto 
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próximo, encantadora adolescente bordava. Ao contato das mãos do Ministro, revelou indefinível contentamento 
interior. (C)‘É Evelina, cuja encarnação foi por nós organizada, faz alguns anos. Acredita-se amparada pela 
mãezinha; entretanto, pelos méritos já acumulados, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno, 
ainda em luta...’  [Abracei, comovido, a mocinha, e meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração.] 
 
                  3.  Obsessão 
 Noutro aposento, uma senhora de aspecto juvenil repousava, abatida e insone. Moça de 25 anos, mostrava 
no semblante torturado harmoniosa beleza. Ao lado dela, outra mulher, sem o veículo físico, conservava a destra 
sobre a medula alongada da senhora vencida e doente; fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça envolviam o centro 
coronário da encarnada, obliterando-lhe os núcleos de força. (C)‘A jovem é Zulmira, e a irmã que a vampiriza é 
Odila, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu. (AL)‘Mas, por que não há reação por parte da 
perseguida?’  /  ‘Porque caiu no mesmo padrão vibratório. Ela também se devotou ao marido com egoísmo 
aviltante. Nunca suportou o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Chegou a desejar a morte de uma das 
crianças. Certa manhã, na praia, separou Evelina do irmão, permitindo ao petiz mais ampla incursão nas águas. 
Incapaz de equilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. E guardando 
consigo a responsabilidade indireta pelo desastre, caiu obsidiada pela rival que a subjuga no plano invisível. O 
sentimento de culpa é sempre um colapso de consciência e, através dele, sombrias forças se insinuam... Zulmira, 
pelo remorso destrutivo,  tombou no mesmo nível emocional de Odila e ambas se digladiam, num conflito de 
morte.’ // Qual se nos registasse a presença por intuição, Odila agarrou-se à pobre senhora com mais força e gritou: 
--‘Ninguém a libertará! Sou infeliz mãe espoliada... Farei justiça por minhas próprias mãos!... Assassina! Mataste 
meu filhinho! Morrerás também!’ / A doente abriu desmesuradamente os olhos e palidez cobriu-lhe a face: envolta 
na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Hilário e eu abeiramo-nos de Odila para afastá-la, mas o 
Instrutor generoso advertiu: --‘A violência não ajuda. Separá-las à força seria a dilaceração, de conseqüências 
imprevisíveis. A exasperação da desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira, podendo 
levá-la à paralisia e mesmo à morte.’ (H)‘Como extinguir essa união indébita?’ (C)‘Precisamos atuar na 
elaboração dos pensamentos da infortunada irmã. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela. Uma 
doutrinação seria cabível, mas a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. A 
intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura, para evitar choques. É necessário buscar 
alguém que já tenha amealhado bastante amor e entendimento para conversar com o poder criador da 
renovação. Contamos com a irmã Clara. Modificará Odila com o seu verbo coroado de luz.’ 
 
             4.  Senda de Provas 
 Zulmira ausentara-se do corpo, mas não desfrutava paz. Enlaçada por Odila, submissa, não nos 
identificava a presença. E a rival dizia: --‘Que fizeste com meu filhinho? Assassina!’ (Z)‘Não! Não o matei!’ / 
‘Hipócrita! Acompanhei teus pensamentos, teus desejos...’ // Zulmira desembaraçou-se, de inopino, e correram 
ambas na direção da praia. (H)‘Não compreendo por que a infeliz se declarou inocente.’ (AL)‘Por que tamanha 
provação se não é a autora do crime?’ (C)‘Não é propriamente a autora, segundo anotações de Eulália, mas 
desejou a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la. Amaro experimentava imensa devoção afetiva pelo 
filhinho. Quando Júlio adoecia, desvelava-se à cabeceira do petiz. Assemelhavam-se a dois velhos amigos, a se 
bastarem um ao outro.  A dedicação de Evelina para com o genitor não doía tanto a Zulmira: a filha mais velha era 
mais doce e reservada. Com a morte do pequeno, a segunda esposa, condenando-se a si mesma, resvalou em 
deplorável perturbação.’  / ‘Mas, à frente da Lei, Zulmira é culpada?’  / ‘Não. Todavia, quem não é culpado pelas 
idéias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. 
Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações. A forma de nosso pensamento dá 
feição ao nosso destino. Júlio era um suicida reencarnado... Zulmira sofre porém o resultado das infelizes 
deliberações que albergou no espírito. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do 
menino.’  / ‘E o pequeno, em toda a história?’  / ‘Júlio foi conduzido à região que lhe é própria.’ / ‘Mas Odila não 
poderia vê-lo, certificando-se de toda a verdade?’ / ‘Infelizmente, ela tem o centro genésico descontrolado e isso 
lhe impede visão mais ampla. Não consegue querer senão ao marido, em vista do apego enlouquecedor aos 
vínculos do sexo, que a paixão não faz senão desvirtuar. Odila tem admiráveis qualidades morais que jazem, por 
enquanto, eclipsadas... Desencarnou sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos. Semelhante estado, 
contudo, é transitório. Esperamos se submeta, de boa vontade ao tratamento de reajuste.’ 
 
         5.  Valiosos Apontamentos 
 Alcançáramos a orla do mar, em plena noite. Desencarnados reencontravam amigos que ainda se 
demoravam na Terra, desligados pela anestesia do sono. Dentre esses, grande número de enfermos. (C)‘O oceano 
é miraculoso reservatório de forças. Muitos companheiros nossos trazem irmãos doentes, ainda ligados ao corpo, 
de modo a receberem refazimento e repouso. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha 
permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza.’ // Vendo uma dama muito abatida, 
Clarêncio deixou-nos por momentos, conversou com um amigo e regressou,  informando: --‘Trata-se de irmã do 
nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico por hipnose, a fim de obter 
assistência.’ (AL)‘Mas esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? A doente 
conseguirá curar-se?’ (C)‘Realmente, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a 
realização de maravilhas. Atuando nos centros perispiríticos, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde 
dos pacientes, mormente quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé. O corpo físico é 
mantido pelo corpo espiritual a cujos moldes se ajusta e, desse modo,  a influência sobre o organismo sutil é 
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decisiva para o envoltório de carne. Nossa ação, porém, está subordinada à lei que nos rege. No presente caso, 
conseguiremos tão somente angariar reconforto à nossa irmã. A moléstia, em razão das provas que lhe assinalam 
o roteiro pessoal, atingiu insopitável extensão.’ (H)‘Quer dizer que ela apenas se habilita à morte calma?’ / 
‘Justamente. Com as excursões até aqui, habituar-se-á à idéia da partida, transmitindo aos familiares resignação 
e coragem; desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência. A enfermidade 
longa é uma bênção desconhecida entre os homens, precioso curso preparatório para a grande libertação.’ // 
Nesse instante, Zulmira e Odila, chegavam à praia, sem identificarem nossa presença. (O)‘Recorda o crime, 
infeliz!’ (Z)‘Não! Juro que não fui eu! Júlio foi tragado pelas ondas...’ / ‘Por que não velaste pela criança confiada 
às tuas mãos infiéis?’ /  ‘Sim, sim..., não matei, mas não fiz tudo que me competia para salvá-lo! Perdoa-me!’ / 
‘Nunca! Tua falta é imperdoável! Mataste!’  //  Zulmira rodou sobre os calcanhares e disparou de volta ao lar. 
Dando a idéia de que o corpo era poderoso magneto a atraí-la, despertou, alagada de suor, na impressão de 
terrível pesadelo... Tentou gritar, mas não conseguiu. Faleciam-lhe as forças em colapso nervoso insopitável. 
 
            6.  Num Lar Cristão 
 (C)‘Para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do drama. 
Visitaremos o pequeno Júlio, no domicílio espiritual em que estagia. Entretanto, não é aconselhável indagar por 
indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Amanhã, Eulália deve acompanhar duas de 
nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte. Poderemos 
substituir nossas colaboradoras no serviço a fazer.’ // Anotamos a preciosa lição de trabalho contida naquelas 
expressões e aguardamos a noite próxima. Então, descemos à matéria densa, em busca das irmãs que seguiriam 
conosco. Deixou-nos o Ministro numa casinha singela, depois de informar: --‘Aqui reside Antonina (An), com três 
dos filhos que o Senhor lhe confiou. O marido a abandonou há 4 anos, para comprometer-se em delituosas 
aventuras. Ela, porém, trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos com acendrado amor ao 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Perdeu, há meses, o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante 
pneumonia. Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Auxiliem nas orações e estudos, até que eu volte.’  
// Num recanto do compartimento humilde, triste velhinho desencarnado como que se colocava à escuta. Dona 
Antonina colocou sobre a toalha muito alva dois copos com água pura, tomou de um exemplar do Novo 
Testamento e sentou-se: --‘Se não me falha a memória, a prece de hoje deve ser feita por Lisbela.’ / A pequenita 
cerrou os olhos e recitou a oração dominical. A seguir, a genitora leu os versículos  21 e 22, do capítulo 18, das 
anotações do apóstolo Mateus: “Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará 
meu irmão contra mim e eu o perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas até setenta 
vezes sete.”  /  O pequeno Henrique perguntou: --‘Por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande?’  
(An)‘O Divino Mestre, nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de 
viver em paz.Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha com irritação permanente. Se 
vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa ruins.Uma pessoa que não 
sabe desculpar vive comumente isolada. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se a um vaso 
cheio de lama e fel.’ / Mas o primogênito perguntou: --‘Seria justo esquecer o mal que papai nos fez, 
abandonando-nos?’  / ‘Haroldo, por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo 
se não sabemos tudo que lhe aconteceu? Ele é credor do teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar 
senão com amor. Nossa dívida com os pais é dessa natureza... Um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao 
monte receber a revelação divina, uma das determinações ouvidas da Eterna Bondade foi: “Honrarás teu pai e 
tua mãe”. A Lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que 
nos cabe a obrigação de honrá-los com nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem.’ / Haroldo mostrou-se 
conformado; todavia, ainda ponderou: --‘Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez  Marcos não tivesse  
morrido...’  / Dona Antonina enxugou algumas lágrimas e continuou: --‘Marcos partiu, porque Jesus o chamava. 
Rogo a vocês não darmos curso a idéias tristes, em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos  
pensamentos acompanham no Além aqueles que amamos.’  / Lisbela inquiriu: --‘Mãezinha, Marcos nos vê? Sim, 
querida, e nos ajuda em espírito. Por nossa parte, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e as melhores 
recordações.’ // A dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices da água cristalina que Hilário e eu 
magnetizáramos, e logo se recolheram. 
 
               7.  Consciência em Desequilíbrio 
 Enquanto aguardávamos Antonina, reparamos o ancião desencarnado com mais atenção. Parecia 
inquieto, dementado. Não nos via. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo, pela 
concentração da vontade. / O velhinho precipitou-se para nós, exclamando: --‘São oficiais ou praças? Estão pró ou 
contra? Quem trouxe aqui a idéia de perdoar?’ / Alteraram-se-lhe as feições, parecia mais inconsciente. Continuou: 
--‘Tudo teria se modificado se houvessem facultado o meu encontro com o novo Generalíssimo... Sua Alteza 
compreender-me-ia a situação. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. 
Planejava furtar-me a mulher... Lola Ibarruri! O infame Esteves (E) agira sem descansar... Desviara a atenção de 
Lola... A formosa Ibarruri não mais me pertencia: surpreendi-os juntos... Aparentei ignorar a realidade e busquei-o, 
sorrindo... e, sorrindo, envenenei-o...’ / Fez breve pausa e, ajoelhando-se, prosseguiu: --‘Devotei-me à religião, 
casei-me e organizei grande família; entretanto, esse homem continua a perseguir-me por dentro!... Ó senhores, 
por quem são!... Tanto tempo de convívio com este monstro não me bastaria como expiação?’  / Afaguei-lhe a 
cabeça branca e falei: --‘Acalme-se, meu irmão! Quem de nós não terá desacertado nos caminhos da vida? As 
lágrimas de desesperação desajudam a alma... A que Generalíssimo se refere?’ / ‘Ao Príncipe D. Gastão de 
Orleães. Ah! Não posso continuar!... Ele, novamente, a crescer dentro de mim! Não! Tenho fé! Hei de libertar-me!’ 



 121
/ ‘Sim, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e 
assistência?’  / ‘Há alguns dias, fui à Igreja do Rosário e tive a felicidade de ver o Marechal. Estava mais moço... 
Roguei-lhe proteção e me respondeu que o meu caso seria tomado em apreço, pois ainda que nossos erros sejam 
grandes, maior é a compaixão de Deus...’ // Clarêncio chegou, com a outra pupila. Saudado pelo velhinho, 
colocou-lhe a destra sobre a cabeça e, em seguida, informou: --‘É Leonardo Pires (L), desencarnado há 20 anos. 
Vejo-o, na tela das recordações... É um domingo de festa, em Piraju, no Paraguai: 11 de Julho de 1869. O Conde 
d’Eu, com luzida oficialidade, está presente à missa. Nosso amigo, ainda moço, fita com impertinência um 
companheiro recém-chegado, José Esteves, de garboso porte... Terminada a festa, convida-o para uma refeição 
íntima e lhe ministra vinho envenenado... Regressa ao Brasil, casa-se, deixando vários descendentes... Desencarna, 
valetudinário. Olvida os demais episódios da existência, para centralizar-se nesse...  José Esteves já reencarnou, 
mas Leonardo vive com sua imagem, que se revitaliza cada dia... Como vemos, é a Lei de causa e efeito a 
cumprir-se...’ // Nesse instante, surgiu Antonina, em seu veículo sutil. 
 
 
       8.  Deliciosa Excursão 
 O velhinho bradou: --‘Antonina!... Socorre-me. Tenho medo!...’ /  A interpelada, muito mais bela que no 
corpo denso, inquiriu: --‘Vovô, que fazes?’ / ‘Ajuda-me! Todos me esqueceram, com exceção de ti. Não me 
abandones!...’ (C)‘Ouça, amigo. Vamos ajudá-lo; entretanto, nossa Antonina precisa ausentar-se. Guarde-lhe a 
casa. Amanhã receberá o socorro de que necessita.’ [Quem na Terra poderá imaginar as deliciosas sensações da 
alma livre? Entrelaçamos as mãos e, viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra 
noturna. Atingimos formosa paisagem, num parque acolhedor.] (An)‘Por que não transformar esta excursão em 
transferência definitiva?’ (C)‘Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir, sem jamais 
desmerecê-la. Achamo-nos ainda longe da redenção total e devemos abraçar as lutas da carne, de modo a solver 
com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, 
hoje nos cabe auxiliar...’ (An)‘Ah! Se morrêssemos hoje!... Se a carne não nos pesasse mais!...’  (C)‘Quem diz 
que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura, sem a perfeita sublimação pessoal? Haverá Céu sem a 
presença daqueles a quem amamos? Somos devedores, uns dos outros!... Laços mil nos jungem os corações. O 
amor é a força divina e o nosso melhor patrimônio é o trabalho, com que nos compete ajudar-nos mutuamente, 
despojando-nos das imperfeições. Aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação, através 
do serviço...’ / ‘Por que não guardamos a viva recordação das existências anteriores? Não seria felicidade o 
reencontro consciente com aqueles que mais amamos?’ / ‘Retomar o contato como os melhores, seria recuperar 
igualmente os piores; não possuímos até agora o amor equilibrado e puro, sem paixões. Sem o esquecimento, não 
saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o. A Lei é sábia.  Nosso 
Espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, para formar com eles o mapa do destino, de 
acordo com os princípios de causa e efeito. Somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a 
química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito em 
sua feição total. A Lei, contudo, é invariavelmente a Lei. Viveremos, em qualquer parte, com os resultados de 
nossas ações.’ //  Por abençoada colmeia de amor, harmonioso casario surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárrulas 
[tagarelas] crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. 
 
                        9.  No Lar da Bênção 
 (C)‘É o Lar da Bênção. Nesta hora, muitas irmãs da Terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. 
Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos.’ // Nossas 
companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam 
alegremente. Antonina abraçou um lindo menino, gritando feliz: --‘Marcos! Marcos!’  / E a criança, colando-se-lhe 
ao peito: --‘Mãezinha! Mãezinha!...’ (C)‘O pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ainda sofre anormalidades 
que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da Irmã Blandina (B). Rumemos para lá.’  
//  Blandina recebeu-nos sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática que lhe fora avó no mundo. Mariana 
(M), a nova amiga, cumprimentou-nos, bondosa. (B)‘Nosso Júlio ainda não se refez completamente. Ainda grita 
sob pesadelos inquietantes. Não conseguirá melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Lastimo que a 
mãezinha não esteja em condições de ampará-lo. O concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças.’ / De um 
berço largo, o menino exclamou:  --‘Mãezinha! Dói-me a garganta!...’ / A jovem benfeitora abraçou-o, osculando-
lhe os cabelos, e recomendou: --‘Não te aflijas. Como é que um moço de teu valor pode chorar, assim por nada?’ / 
Logo após, solicitou a colaboração de Clarêncio. Examinamos a fenda glótica da criança, que apresentava extensa 
chaga. O orientador doou ao enfermo energias anestesiantes e explicou: --‘Júlio envolveu-se em compromissos 
graves, no século passado. Confiou-se a extrema revolta, aniquilando o veículo físico. Rendendo-se à paixão, 
sorveu grande quantidade de corrosivo. Sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, em razão das úlceras que se 
lhe abriram na fenda glótica. Burlou a vigilância dos companheiros e arrojou-se a funda corrente de um rio, 
afogando-se. Na vida espiritual, sofreu muito, até que reencarnou junto das almas com as quais se mantém 
associado. A Bondade Divina nos assiste, de múltiplas maneiras, mas em todos os lugares viveremos jungidos às 
conseqüências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras.’ 
 
           10.  Preciosa Conversação 
 (B)‘A Lei é invariável, contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. Há processos 
de mente enfermiça que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar... Temos os absurdos de 
megalomania intelectual. Há pessoas que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia 



 122
e da vaidade o clima em que respiram. Não cuidam senão dos próprios interesses, não amam senão a si mesmas. 
Na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos. Mas, esse êxito é ilusório. Caem sob o guante 
da morte e, depois de longos períodos de purgação, voltam à carne necessitados de silêncio e solidão para se 
desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram. Há mulheres cujo coração ainda se encontra em 
plena sombra. Mais fêmeas que mães. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo.’ 
(AL)‘Mas uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para sua libertação?’ (C)‘Sem dúvida. Há um 
programa estruturado na Espiritualidade para as tarefas humanas; entretanto, pertence-nos a condução dos 
próprios impulsos dentro delas. A negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos 
filhinhos.’ (B)‘Temos irmãs que por nutrirem pensamentos infelizes envenenam o leite materno, casais que, através 
de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos. Nesses casos, ainda e 
sempre, a Lei é invariável. Aquilo que não se realiza num século, pode efetuar-se em outro. Quem persiste na 
direção do bem, mais cedo atinge a vitória. Não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e o 
trabalho que nos compete não será transferido a ninguém.’ (H)‘Antigamente, supúnhamos que os inocentes 
permaneciam recolhidos no limbo; e, em círculos espiritualistas, que a criança desencarnada retomasse, de 
imediato, a condição de adulto...’ (B)‘Pode acontecer, com Espíritos elevados cujo comando mental os liberta das 
imposições da forma. Conhecemos grandes almas que renasceram por brevíssimo tempo, recobrando logo a 
apresentação costumeira. Para a maioria, entretanto, ainda encarcerada no automatismo inconsciente, haverá 
necessidade de um período mais ou menos longo. E a variação desse tempo dependerá da aquisição de luz 
interior, pelo aperfeiçoamento moral.’ (H)‘Que dizer dos desastres que vitimam criancinhas?’ (B)‘As reparações 
martirizam a carne, mas, sem elas, não atingiríamos o reajustamento.’ (C)‘Cada qual renasce para exprimir na 
matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporou aos tecidos sutis da alma. Na Terra atraímos 
acontecimentos, agradáveis ou não, segundo os títulos de trabalho já conquistados ou conforme nossas 
necessidades de redenção.’ // Blandina explicou que na Terra não pudera acariciar um filhinho, porém agora sabia 
que precisava reeducar-se no amor de mãe: --‘Sinto grande afeição pelas crianças; contudo, tenho enormes dívidas 
morais para com elas...’ 
 
         11.  Novos Apontamentos. 
 (B)‘Temos cursos de alfabetização. Precisamos movimentar todas as medidas de despertamento espiritual 
ao nosso alcance. A cultura intelectual é imperativo de engrandecimento da alma. Quem não sabe ler, não sabe 
ver como deve. A evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. O 
serviço é a nossa bênção.’  //  Mariana, entendendo nossa curiosidade, esclareceu: --‘Quanto a mim, coopero com 
minha neta, mas a minha tarefa pessoal se verifica num templo católico. Não estranhem. Partilho com Blandina o 
estudo das leis divinas para renovar-me em espírito, com vistas ao grande futuro, mas o amor que ainda trago por 
velhos companheiros de luta constrange-me a serviço de cooperação, na antiga casa de fé religiosa a que me 
afeiçoei.’ (C)‘Aliás, o auxílio divino é como o Sol, irradiando-se para todos.’ (H)‘Em que base se fará o auxílio às 
igrejas?’ (M)‘O culto da oração é o meio mais seguro para nossa influência. A mente que se coloca em prece 
estabelece um fio de intercâmbio natural conosco... A intuição beneficia em toda parte, e, quanto maior é o teor 
de qualidades nobres da criatura, mais ampla é a zona lúcida para registar o socorro espiritual.    ....     Somos 
grandes falanges de aprendizes da fraternidade, em ação. Nossa obrigação é servir. Quando a missa obedece a 
pura convenção, nossa contribuição é nula. Há missas que são reais sacrilégios em nome do Cristo.’ 
(H)‘Imaginemos um templo erguido à memória de Gerardo Majela. Isso expressa uma obrigação para o grande 
místico?’ (M)‘Uma obrigação não escravizante, que lhe honra o nome e que lhe merecerá reconhecimento 
mesclado de responsabilidade.’  /  ‘Mas... e na hipótese de um santuário erguido a um falso herói da virtude?’  / 
‘Jesus responsabilizar-se-á pela instituição...’ / ‘E qual o tipo de assistência que presta?’ / ‘O trabalho é 
complexo, não se limitando à esfera da experiência física. É preciso corrigir aqui e ajudar além... , harmonizar 
circunstâncias... A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la.’ / ‘Consciente, hoje, 
da verdade, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno?’  / ‘As 
igrejas nascidas do Cristianismo caminham para grande transformação. Cabe-nos considerar as religiões que 
envelhecem como frutos fortemente amadurecidos: as sementes são indispensáveis à produção do futuro. 
Auxiliemos as igrejas antigas, em vez de acusá-las. Onde houver o mínimo gérmen do Cristianismo, aí surgirão 
recursos de recuperação do homem para o Cristo, Nosso Senhor.’ // Clarêncio sinalizou-nos a volta. 
 
 
                             12.  Estudando Sempre 
 Demandamos o ninho doméstico de Antonina, notando que ela aderia ao corpo denso como se fosse por 
ele sugada, à maneira de formosa mulher engulida por bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, 
perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Ouvimo-la pensar, vibrante: --‘Oh! Meu Deus, 
que alegria! Que sonho divino! Marcos, que saudades, meu filho!’ (C)‘Nossa amiga não poderá guardar positivas 
recordações. Raros Espíritos estão habilitados a viver na Terra, com as visões da vida eterna.’ // O ancião 
dormitava numa velha cadeira. (H)‘Será sono?’ (C)‘Sim. Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da 
existência vulgar. Seu veículo é semelhante ao nosso; contudo, mostra-se tão pesado e denso como a túnica de 
carne. O psicossoma [Do grego: psykhé = alma; soma = corpo.] ou perispírito não é idêntico em todos nós, 
como não existem dois corpos iguais. A lei da herança funciona do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão 
somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. A hereditariedade é regida por princípios de 
natureza espiritual.    ....    Conforme a vida de nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Nossas obras 
vivem conosco. Se ele tivesse conjugado o verbo servir não teria esse aspecto escuro e pastoso. O trabalho renova 
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qualquer posição mental. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, capaz de reter a luz dos melhores 
ideais, é imprescindível descondensá-lo, pela sublimação incessante de nossa mente, centralizada no esforço 
infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, únicos elementos reparadores, 
suscetíveis de produzir em nós os reajustes necessários.  ....  Retornaremos à noite, pois o socorro a Leonardo 
demandará a cooperação de encarnados, que não devem ser incomodados na paisagem diurna.’ 
 

                             13.  Análise Mental                        
 A casinha dormia, calma. Adensamo-nos e o velho nos reconheceu, pondo-se a gritar: --‘Ajudai-me, por 
amor de Deus! Estou preso!...’  / Clarêncio induziu-o à prece e começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo 
cerebral. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito. (C)‘A corrente de força arrancá-lo-á da amnésia; a memória dele 
regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta. A memória pode ser comparada a 
uma placa sensível. Cada existência é uma adição de experiência conservada em prodigioso arquivo de imagens, 
que jamais se confundem.  ....  A mente pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência 
humana evolverá em cirurgia psíquica, desentranhando labirintos mentais, como hoje extrai um apêndice...’ 
(H)‘Ah! Freud, como viste a verdade!...’ (C)‘Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz 
estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. Sem mão que ajude, a 
palavra erudita morre no ar.’ // O Ministro calou-se, pois o momento não comportava digressões filosóficas. 
Acariciou a cabeça do ancião e chamou-o, de manso: --‘Leonardo, recorda! Volta ao Paraguai, onde adquiriste o 
remorso! A dor é quase sempre culpa sepultada dentro de nós... Recorda!...’  / ‘O velhinho acordou de olhos 
transtornados; fizera-se mais jovem. (H)‘Que força mágica é esta?’ (C)‘Não nos esqueçamos de que o veículo 
espiritual é por excelência vibrátil. Modifica-se segundo o tipo de emoção que lhe flui no âmago. As moléculas do 
perispírito giram em mais alto padrão vibratório que as do corpo. A consciência expressa-se na matéria sutil com 
poderes plásticos mais avançados.’  // Leonardo erguera-se: --‘Lola! Estás aqui? Sinto-te a presença... Ouve-me!’ / 
Vimos Antonina, em corpo espiritual, avançar ao nosso encontro, surpreendida, e, vendo o avô transfigurado, 
estampou súbita alteração facial. Estava mais bela, porém menos espiritualizada. (C)‘Nossa irmã exige tão 
somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Basta-lhe a emotividade anormal do reencontro.’  
(An)‘Leonardo!...’ (L)‘Enfim!... Enfim!...’  (C)‘Antonina é Lola Ibarruri reencarnada. A mulher irresponsável de 
ontem, hoje é mãe amorosa e digna. Recebeu antigos associados de destino por filhos do coração, que conduz 
para o bem. Ajudemos! O momento determina auxiliar.’ 

             14.  Entendimento                       
 (L)‘Lola, donde vens?’ (An)‘Não me induzas a lembrar!’ / ‘Não lembrar? Que condenado, em expiação, 
será capaz de esquecer?’ / ‘Não me reconduzas ao passado!...’  /  ‘Para mim é como se o tempo fosse o mesmo. O 
inferno não tem horas diferentes... A dor paralisa a vida dentro de nós...’ / ‘É preciso olvidar...’ / ‘Nunca! O 
remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa... A consciência não dorme... Por ti, enredei-
me no crime... Amei-te e perdi-me. Trazias nos olhos a traição disfarçada... Oh! Lola, por quê?...’ / ‘Leonardo, 
perdoa-me!... Sofri muito... Enlouqueceste, é verdade! Mas, a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais 
amargosa... Refletiste, alguma vez, na desilusão e na fome da meretriz desprezada e doente?’ / ‘Matei, por tua 
causa...’ / ‘Acusas-me de infiel, quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades... 
Vi-me sozinha, enferma, aniquilada... Acordou-se-me a consciência, inculpando-me, desapiedada... A morte 
recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta.... Por muitos anos, 
vagueei aflita, como ave sem ninho. Ninguém se recordava de mim... Não me cabia recolher uma gratidão que eu 
não semeara... Até que um dia...  senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz... Chorei aliviada e 
adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a ventura de constituir...’  / ‘Desde que meu Espírito foi 
ocupado por “ele”, não consigo coordenar idéias...  Sim, sou culpado.  Tens razão... Podias ter recebido meu 
concurso...’  / ‘Perdoa-me! Não me move outro desejo senão o de renovar-me! Sofri e aprendi duramente!’  / 
(C)‘Encontram-se imobilizados em certo momento do pretérito, num encontro provocado por influência 
magnética. Em nosso plano, no tratamento de moléstias da alma, centros de memória se reavivam e outros 
empalidecem. O fenômeno, porém, é momentâneo.’ (L)‘Sim. Entendo-te... Foste suficientemente infeliz. Mas, por 
que trago comigo o fantasma “dele”?’ // Desequilibrado, ergueu para o teto os punhos e clamou: --‘Esteves, homem 
ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem!... Estou pronto! Acertemos a diferença!...’  
//  Alguns instantes decorreram e um homem de uns 35 anos, fora do vaso físico, se abeirou de nós. Deteve-se na 
contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os, estarrecido. (C)‘Sob a invocação de Leonardo, Esteves, 
parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos.’  / 
(L)‘Agora, sim! Vieste mesmo! Liquidemos nossas contas!’ (E)‘Conheço-te e odeio-te! Assassino!...’  //  
Engalfinhar-se-iam, sem dúvida, mas o orientador interferiu, imobilizando-os. Tocado pelo Ministro, Esteves 
enxergou-nos e aquietou-se. / Clarêncio confiou-o à nossa vigilância e dirigiu-se a Leonardo: --‘Extirpa da mente a 
idéia do crime. Achas-te cansado e enfermo. Receberás medicação.’ / Num átimo, ausentou-se e regressou com 
dois amigos, os quais transportaram Leonardo, semi-inconsciente, para um santuário de reajuste. Acomodou 
Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperar-nos. Restituímos Antonina a seu quarto. Parecia ela um 
trapo de sofrimento. Por duas horas, mereceu a nossa atenção para refazer-se. Vimo-la acordar, exausta, 
acreditando-se liberta de estranho pesadelo... 

             15.  Além do Sonho 
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 Tornamos a Esteves, que suplicou: --‘Não me prendam! Sou a vítima!...’ // O inimigo de Leonardo retirou-
se, retornando ao lar. Nós o seguimos. Logo, observamo-lo esforçando-se por reaver o corpo físico. O Ministro 
amparou-o e Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma habitual. O despertador tilintou, e o rapaz, despertando, 
guardava a impressão de um mau sonho. Vestindo-se, apressado, notamos que um cartão de visitas lhe caiu do 
bolso, ensejando a leitura de um nome: “Mário Silva, Enfermeiro”. (C)‘Nosso amigo, ontem Esteves, hoje é Mário 
Silva (M/E), prosseguindo na vocação para a enfermagem. Ouçamo-lo.’  // Após a higiene, o rapaz foi recebido em 
pequena sala por sua mãe, que indagou bem humorada: --‘Onde esteve esta noite, meu filho? Seu semblante não me 
engana.’ (M/E)‘Um sonho terrível, mamãe.’ / Entre goles de café, narrou o episódio: sonhara que alguém o 
chamava, vendo-se logo num cubículo de prisão, diante de um desafeto e de uma jovem por quem sentiu grande 
simpatia; o condenado parecia querer assassiná-lo, porém surgiram guardas que o arrastaram para fora; o delegado, 
então, conduziu a jovem para o interior do cárcere... Temendo o xadrez, fugira... / A velhinha comentou, calma: --
‘Meu filho, o sonho não terá relação com Zulmira? O seu “desafeto” não poderia ser o marido dela? Você não mais 
teve notícias da antiga companheira?’ / ‘Não. Sei apenas que o marido é ferroviário, viúvo com dois filhos... Mas 
evitemos recordações sem proveito. Meu sonho foi um simples pesadelo. Talvez uma intoxicação alimentar...’ / A 
senhora sorriu e aduziu: --‘Estou certa de que, à noite, no sono, nosso Espírito procura afetos ou desafetos do 
caminho para acertar contas...’ / ‘O relógio é inflexível. O sonho passou e, agora, é a realidade que me espera. 
Devo ir-me.’ (C)‘Nosso amigo foi noivo de Zulmira, a senhora obsidiada. Foi preterido no coração dela por 
Amaro. Acham-se enredados numa teia de compromissos que reclamam resgate. Reencontrar-se-ão para o 
desdobramento das lutas redentoras.’ // A dona da casa, mãe dedicada e sensível, orava pelo filho, rogando a Jesus 
que o abençoasse. Sabia quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida. O pensamento em prece escapava-
lhe da cabeça, como tênue esguicho de luz. Clarêncio transmitiu-lhe forças calmantes e no-la apresentou: --‘É 
Minervina, velha conhecida, coração abnegado, alma rica de fé.’ / De regresso, como desejássemos seguir Mário, 
o Ministro recomendou: --‘Não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas. Aguardemos 
a noite, porque enquanto o corpo se refaz a alma procura o lugar ou o objeto a que imanta o coração.’ / 
Ouvimos o orientador e aquietamo-nos. Cabia-nos esperar pelo desdobramento de nossas experiências. 
 
             16. Novas Experiências 
 Noite fechada, tornamos ao domicílio do enfermeiro, que debalde procurava dormir. O sonho da véspera 
castigava-lhe o pensamento. Permanecia convicto de que alguém o chamara, nitidamente...  Estaria Zulmira em 
apuros? Ela se recordaria dele?  A aversão pelo rival, Amaro, dominava-o.  Por que não voltar ao sonho da noite 
anterior, de modo a tentar uma solução? Se fora invocado em sonho, era lícito invocar quem quisesse: conseguiria 
rever o adversário e revidar... (C)‘A paixão cega sempre. Nossa vida mental é a nossa vida verdadeira. Qual 
acontece a Leonardo, Mário padece angustioso complexo de fixação, algo suavizado pelas lutas da carne; em se 
vendo espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado, desde muito, no coração. Observemo-lo!’  //  O 
enfermeiro desceu à rua, à maneira de louco, a gritar: --‘Amaro, ladrão! Amaro, usurpador! Aparece! Se tens 
dignidade, afronta-me a vingança!... Onde ocultaste a mulher que eu amo? Responde!...’ // Havíamos dobrado 
esquinas diversas, quando surge alguém, em corpo sutil, correspondendo ao estranho chamado. Era o esposo de 
Zulmira, que esboçou delicado recuo, como quem evita conflitos e aborrecimentos. (M/E)‘Não fujas! Temos contas 
a ajustar!...’ / O ferroviário, contudo, afastava-se, rápido, seguido pelo adversário. À entrada do abrigo doméstico, 
demonstrando-se interessado em defender a tranqüilidade familiar, Amaro dispôs-se a ajuste pacífico. (M/E)‘Então, 
é aqui o ninho das serpentes? Infame enganador, onde puseste a mulher que era a minha felicidade? Homem 
terrível, que fizeste de mim?’ (A)‘Eu não sabia! Nunca tive intenção de ofender-te!’ / ‘Maldito! Como sabes 
dissimular! Não me reconheces?’ / ‘Sim, és Mário Silva, a quem devoto consideração e respeito.’ / ‘Deslavado 
fingimento! Lobo disfarçado! Roubaste-me a felicidade...’ / ‘E acreditas que eu seja feliz? Nem ela e nem eu  
encontramos a ventura das afeições cor-de-rosa. Temos padecido muito, Mário, culminando com a morte do meu 
caçula... Se te fiz algum mal, inconscientemente, perdoa-me!’ / ‘Desculpar? Nunca! Meu ódio é inexorável!...’ // 
Amaro não mais respondeu. Curvou a cabeça em oração fervorosa. Suaves irradiações escapavam-lhe da fronte. 
As palavras inarticuladas de que se servia alcançavam-nos, como ondas caloríferas de humildade e confiança. 
(C)‘Respondamos à prece de Amaro, com o auxílio fraterno.’ 
 
 
 
              17.  Recuando no Tempo 
 Depois do nosso esforço de auto-condensação, para ajuste vibratório, Clarêncio abeirou-se dos dois, com 
o amoroso poder que lhe era característico. Reconhecendo-nos, Mário passou a clamar: --‘Meu caso não é com a 
polícia!...’ (C)‘Acalma-te, amigo! Não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres...’ / Situando a destra 
na fronte do enfermeiro, Mário se aquietou de repente. Seu semblante acusou estranha metamorfose: parecia mais 
elegante, mais jovem. Exclamou, semi-aterrado: --‘Ah! Agora me lembro!... Meu agressor de ontem é Leonardo 
Pires. Disputávamos a mesma mulher, Lola Ibarruri, a bailarina admirável! Arquitetava meus planos, quando 
encontrei Leonardo. Não hesitou, ministrando-me veneno... Ah! Bandido!...’ / Levou a mão à garganta e caiu, 
gemendo de dor.  / Aplicando-lhe recursos balsamizantes, o Ministro perguntou: --‘Por que não atendeste aos 
avisos da consciência e despertaste o ódio no companheiro?’ (M/E)‘Por que amei Lola? Ah! Sim!... Nos arredores 
da capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz! Lina era o tesouro de meu coração... Em janeiro de 1869, 
um sacerdote consagrou-nos a união. Porém, tive a desgraça de levar ao nosso templo doméstico dois 
companheiros, Armando (A/A) e Júlio, amigos ou abutres? Sei apenas que se fizeram amigos de Lina em pouco 
tempo... Até que, um dia, encontrei Lina e Júlio abraçados. Compreendem a dor da traição? Desesperado, transferi-
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me de Assunção. Viciei-me... Era um homem diferente; desci à condição de aventureiro infeliz... Encontrei Lola e 
Leonardo e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade... Depois, vim a saber que Júlio fora igualmente traído por 
Lina. Encontrando-a nos braços de Armando e cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Nada 
mais soube. A morte aguardava-me em Piraju...  Sou um poço de fel. Não posso modificar-me... Haverá paz sem 
justiça e haverá justiça sem vingança?’ (C)‘É necessário esquecer o mal. Sem aquela atitude de perdão, 
recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, 
não teremos olhos para a luz.’ // Amaro mostrava-se singularmente renovado. Seu perispírito parecia haver 
regredido no tempo. Buscou aproximar-se do enfermeiro, num gesto de cordialidade, porém o antagonista bradou, 
entre o ódio e a angústia: --‘Armando! Pois és tu? O Amaro que hoje detesto é o mesmo Armando de ontem? 
Enlouqueci, porventura?’ [Instruindo-nos, Clarêncio falou, rápido: --‘Não precisei despender grande esforço para 
que a memória de Amaro tornasse ao pretérito. O sofrimento reparador conferiu-lhe à mente recursos novos. 
Bastou-me tocá-lo de leve...’] (C)‘Tenhamos calma! Respeitemo-nos uns aos outros!’ / E, dirigindo-se ao 
enfermeiro: --‘Comentaste o pretérito à vontade. É indispensável que Amaro fale, por sua vez. A justiça, em 
qualquer solução, deve apreciar todas as partes envolvidas. ‘ 
 
      18.  Confissão 
 (A/A)‘Sim, recordo-me perfeitamente... A madrugada do Ano Bom de 1869 ficou marcada para sempre 
em nossa memória. / Éramos três amigos inseparáveis, ele, Júlio e eu... Esteves pedia-nos, na hipótese de perecer 
em combate, notificar sua morte à jovem Lina Flores, que conhecera em Vilheta... Referiu-se ao amor que os 
ligava. Revejo-lhe ainda a fisionomia risonha, quando se reconheceu são e salvo... Em breve, comunicava-nos o 
consórcio. Recordo-me que Júlio e eu fomos em visita ao lar de Esteves, em fevereiro; contudo, à frente de Lina, 
ambos nos sentimos ligados àquela jovem bela e simples... Júlio, impulsivo, veio a mim extravasando o coração. 
Calquei o sentimento e procurei o olvido necessário. A paixão de Júlio, porém, era demasiado forte para resignar-
se... Lina envolveu-se e lhe fez concessões. Depois, Esteves me procurou, desolado, comentando o golpe que 
recebera... Afastou-se, e nada mais soube dele, a não ser que havia morrido misteriosamente em Piraju...’ (M/E)‘E 
a tua participação no infortúnio de minha casa? Infames!...’ (A/A)‘Sim, minha confissão deve ser completa. 
Entendendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para a vida em comum, tentei distanciar-me. Lina, no entanto, 
como que me registava a inclinação imanifesta... A princípio, tentei evitá-la, mas, instado talvez pela companheira, 
Júlio constrangia-me a visitar-lhe a casa. Como possuía noiva no Brasil e não queria perturbar-lhes a harmonia 
doméstica, busquei isolar-me, de novo... Entretanto, a sós comigo, Lina confessou-se... Quem poderá explicar os 
enigmas do coração? Agarrou-se ao meu afeto com o vigor da hera numa construção sem defesa.  Júlio buscou a 
morte nas águas do Paraguai. Experimentando pesados remorsos,  fugi à mulher que nos atraíra, incorporando-me 
às tropas que combateriam Solano López, na Cordilheira... Terminada a luta, tornei à pátria por outros caminhos, 
decidido a jamais reencontrá-la... Dez anos correram, apressados. Novamente no Rio, casei-me e fui feliz. Numa 
noite chuvosa, minha esposa e eu tornávamos do teatro, quando os cavalos colheram pobre mulher embriagada. O 
cocheiro sofreou os animais e desci a socorrê-la. Era Lina, a esvair-se em sangue. Viera ao Rio à minha procura e 
morreu revoltada, amaldiçoando o mundo e as criaturas... Reencontrei-a na vida espiritual, unida a Júlio em 
sofrimento depurador... Compreendi a extensão do meu débito e procurei ressarci-lo... Ampará-los-ia... 
Lutaríamos, lado a lado, para conquistar a coroa da redenção... Sim, sim, o destino!... É preciso solver os 
compromissos do passado, conquistando o futuro!...’  // Calou-se o esposo de Zulmira, mas o enfermeiro 
começou a chamar por Júlio, em brados terríveis: 
 
                          19.  Dor e Surpresa 
 ‘Júlio! Comparece, covarde!... Comparece para desmascarar o patife que procura comover-nos!’  //  Júlio 
não respondeu à chamada, entretanto, alguém surgiu. A irmã Blandina estacou junto de nós e rogou, humilde: --
‘Irmãos, por amor de Jesus, atendei!... Temos Júlio, sob nossa guarda. Acha-se doente, aflito...’ [Compreendi que 
Júlio, o menino doente, era o companheiro que voltara na condição de filho do amigo com quem outrora se 
desaviera...] / Silva passou a reclamar, de novo: --‘Anjo ou mulher, não lutarei contra o sortilégio. Que Júlio 
permaneça no céu ou no inferno; todavia, exijo que a verdade surja, inteira!... Recorro ao testemunho de Lina! Que 
Lina compareça!’ (C)‘Ela encontra-se não longe de nós. Entremos.’ // Na penumbra do quarto que já conhecíamos, 
a segunda esposa de Amaro jazia subjugada pela outra. Clarêncio enlaçou Mário e esclareceu, generoso: --‘Amigo, 
acalma-te! Lina Flores padece, na forja da luta e do sacrifício. Apaga a labareda de ódio que te requeima o 
coração! Ajudemo-la com nossas vibrações de compreensão e carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo 
é a felicidade da criatura amada que nos interessa...’  (M/E)‘Zulmira! Zulmira, então é Lina que volta? Quer 
dizer, então, que Zulmira me traiu duas vezes?’ (C)‘Não te refiras à traição, é imprescindível compreender! 
Armando, ontem, escutou apelos inferiores. Hoje, é compelido a requisições de natureza edificante às quais não 
lhe será lícito fugir. Lina Flores reclama alguém que a recambie ao serviço renovador, para ajudar Júlio, 
devidamente. Todos somos devedores uns dos outros. As almas aprimoram-se, grupo a grupo, à maneira de 
pequenas constelações, gravitando em torno do Sol Magno, Jesus-Cristo!...  Leonardo e Lola aguardam-te a 
cooperação, de modo a se liberarem perante a Lei. Prepara-te na fé para congregá-los, de novo, na condição de 
filho e mãe...’ // Amaro dobrara a cerviz. Silva, no entanto, hipnotizado na contemplação da mulher querida, rugiu, 
desesperado: --‘Desgraçado de mim!... Odiarei o infame que voltou! Não posso perdoar!...’  / Nosso orientador 
libertou-o da influência magnética com que lhe tolhia as energias e Silva retrocedeu, exclamando: --‘Não suporto 
mais!’ / E correu para o meio da noite. Clarêncio recomendou-nos seguir-lhe os passos, enquanto prestaria 
assistência ao ferroviário e à esposa. O enfermeiro, decerto, retomaria o corpo em aflitivas condições. Passes 
anestesiantes deviam favorecê-lo. // Num átimo, Hilário e eu  achamo-nos ao lado de Silva, que aderia ao 
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envoltório de carne como limalha atraída pelo imã. O peito arfava e o coração acusava insopitável arritmia. 
Sossegamos-lhe o campo mental, quanto possível, através de sedativos magnéticos. Ainda assim, apesar dos 
passes, o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo. Semi-inconsciente, despendeu vários minutos para 
identificar-se. Buscou alinhar recordações e não pôde. Instintivamente orou, suplicando a Proteção Divina. 
Bastou essa atitude d’alma para ligar-se aos fluidos restauradores que lhe administrávamos. Pouco a pouco, 
readquiriu os movimentos e levantou-se, pensando: --‘Estou conturbado. Amanhã consultarei um psiquiatra. É a 
minha única solução.’ [E eu concordei, comigo mesmo: --‘Sim, o ódio gera a loucura. Quem se debate contra o 
bem, cai nas garras da perturbação e da morte.’] 
 
             20.  Conflitos da Alma 
     Voltando à residência de Amaro, ainda o observamos em conversação com Odila, sob amparo de nosso 
orientador. (O)‘Amaro, expulsa! Corre com esta mulher de nossa casa! Ela matou nosso filho!’ / O interpelado, 
perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio. Situado entre 
Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. Perguntei a Clarêncio se não levaria Odila a 
recapitulações do pretérito, mas ele informou: --‘Não convém. Nossa história cresceria demasiado no tempo...’ / 
Reparando que o ferroviário revelava-se aflito, o instrutor transportou-o para o leito. O dono da casa acordou, 
abatido. Deixando-o entregue à lembrança fragmentária, como simples sonho, partimos. A irmã Blandina 
solicitava-nos concurso em favor de Júlio.  / No trajeto, questionei Clarêncio quanto aos efeitos tão díspares que o 
envenenamento produzira em Esteves e Júlio. (C)‘Não tomaste em consideração o exame das causas. Esteves foi 
envenenado, enquanto Júlio se envenenou. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do 
remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-
se nos resultados dele, porque sofre os choques de retorno, no veículo em que se manifesta.’  // O choro de Júlio 
infundia compaixão. O Ministro examinou-o e notificou a Blandina: --‘Estejamos tranqüilos. Espero conduzi-lo à 
reencarnação em breves dias.’ /  O instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança, esclarecendo: --‘Nosso 
corpo de matéria rarefeita é regido por sete centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, 
vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem um veículo de células 
elétricas, um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental 
determina o peso específico do envoltório espiritual e, conseqüentemente, do “habitat” que lhe corresponde. Mero 
problema de padrão vibratório. Sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações 
conforme o tipo de pensamento que nos flui na vida íntima. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a 
desarmonia no centro de força que rege os influxos mentais. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos 
seus centros de força. Temos, por expressão máxima, o “centro coronário”, na filosofia hindu o lótus de mil 
pétalas, ligação com a mente, fulgurante sede da consciência; recebe os estímulos do espírito, comandando os 
demais; dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso; é o grande assimilador das energias solares 
e dos raios da Espiritualidade Superior. Logo após, anotamos o “centro cerebral”, contíguo ao coronário, que 
ordena as percepções de variada espécie, que constituem no corpo a visão, a audição, o tato,  e a vasta rede de 
processos da inteligência, que dizem respeito à Palavra, à Cultura, à Arte, ao Saber; nele possuímos o comando 
do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o “centro laríngeo”, que preside aos 
fenômenos vocais e às atividades do timo, da tiróide e das paratiróides. Logo após, identificamos o “centro 
cardíaco”, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio. Prosseguindo, o “centro esplênico”, regulando a 
circulação dos recursos vitais. Continuando, identificamos o “centro gástrico”, que se responsabiliza pela 
penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, o “centro genésico”, em que se localiza o 
santuário do sexo. Nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo. 
Quando nossa mente, por atos contrários à Lei Divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de 
força de nossa alma, se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se a reajuste. Júlio é autor de 
perturbação no centro laríngeo, a qual se expressa por enfermidade a acompanhá-lo na reencarnação. De 
atenção encadeada à dor da garganta, padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório 
do centro faríngeo. Renascerá num equipamento fisiológico deficitário que, de algum modo, lhe retratará a região 
lesada.’ //  Em seguida, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas, a benefício do pequeno enfermo. 
 
          21.  Conversação Edificante 
       (AL)‘Será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as eminências do 
Espírito Puro.’ (C)‘Ah! Sim. Nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de 
natureza gravitante, no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em 
derredor das vidas começantes às quais no imantamos.   ....  O perispírito do selvagem deve ser classificado como 
protoforma humana. Ainda se encontra pastoso, pois a vida moral está começando. O instinto e a inteligência 
pouco a pouco se transformam em conhecimento e responsabilidade, outorgando-lhe mais avançado equipamento 
de manifestação. E o delicado veículo do Espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído, célula a 
célula, na esteira dos milênios incessantes...  ...até que nos transfiramos de residência, aptos a deixar o caminho 
das formas, na direção das esferas do Espírito Puro. Um dia o homem compreenderá, conforme instruções do 
Divino Médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, luxúria, 
preguiça e crueldade são vícios da mente.’  / É por isso que temos os vales purgatoriais, depois do túmulo... a 
morte não é redenção...’ / ‘Nunca foi. O inferno é a criação de almas desequilibradas que se ajuntam. Quando 
perpetramos delitos no mundo, antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Lesamos nossa própria 
alma. A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. A dor é o grande e abençoado 
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remédio. Reeduca-nos a atividade mental. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de 
nossos pensamentos.’ 
 
                              22.  Irmã Clara 
 Clarêncio convidou-nos a visitar a Irmã Clara, a quem pediria socorro em favor de Odila. [Por que motivo 
rogaria ele o concurso de outrem, quando se dirigira com tanto êxito à mente de Esteves e Armando, 
reencarnados?] (C)‘Nem sempre doutrinar será transformar. Ainda não disponho de sentimento sublimado, 
suscetível de garantir a renovação da alma. Estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de 
redimir corações.’ // A residência de Clara figurou-se-nos gracioso internato de moças. Ela parecia uma jovem 
madona, entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Recebeu-nos em extenso salão, onde era ouvida por 
quatro dezenas de alunos: --‘Sentem-se. Achamo-nos num curso rápido acerca da importância da voz a serviço da 
palavra. Nossa aula é uma simples conversação.’ / E voltando-se, sem qualquer atitude professoral, disse aos 
aprendizes: --‘A palavra é dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A 
mente é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, 
produzindo o verbo, descarga eletromagnética regulada pela voz. .... É indispensável jamais nos encolerizarmos. 
A cólera é perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, arremessando raios destruidores, ao redor de nossos 
passos... Os pensamentos desvairados provocam a temporária cegueira de nossa mente. A criatura enfurecida é 
um dínamo sem controle.’ / Um moço argumentou: --‘E se substituíssemos o termo “cólera” pelo termo 
“indignação”?’ / ‘A indignação é estado d’alma por vezes necessário. Porém, é imprescindível fugir aos excessos. 
Não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Precisamos vigiar nossa indignação. É indispensável 
modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica... A serenidade será sempre a nossa melhor 
conselheira; a indignação é necessária para marcar a repulsa contra atos de rebelião às Leis do Senhor. Porém, 
nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade. Basta a nossa abstenção dos atos que 
reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética: quem simpatiza conosco geralmente 
faz aquilo que nos vê fazer. O exemplo é um fulcro de atração. Precisamos de cautela com a palavra, a fim de que 
nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou considerações cruéis.’  / Outro amigo perguntou: --‘Como 
interpretar perturbações da voz, como a gaguez e a diplofonia?’ / ‘Por intermédio da voz, praticamos delitos de 
tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-
nos ao trabalho de recuperação no silêncio, aprendendo a governar os próprios impulsos.’  //  Finda a aula, Clara 
convidou-nos a outra sala, onde o Ministro explicou que alguém, na Terra, precisava ouvi-la, a fim de modificar-se. 
Quando se inteirou de que amargurada mulher devia renunciar ao companheiro, vimos imensa compaixão se lhe 
estampar no rosto. Certamente, buscávamos reconforto para um coração infeliz num coração que talvez estivesse 
padecendo ainda mais... 
 
             23.  Apelo Maternal 
 Zulmira, vampirizada por Odila, jazia no leito, apática e desolada. Irmã Clara solicitou que nos 
mantivéssemos a pequena distância e alongou os braços em prece. O recinto foi invadido por vasto círculo de luz. 
Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à Terra. Cercava-se de halo dourado, como se 
ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma sublime... (C)‘Irmã Clara já atingiu o total equilíbrio dos 
centros de força, que irradiam ondulações luminosas e distintas. Em oração, emite as vibrações do seu sentimento 
purificado. Se partilhássemos a mesma posição evolutiva, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do 
coração. Reparem: ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe-á a presença.’ / A mensageira, 
transfigurada, avançou para a primeira esposa de Amaro e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial. A genitora de 
Evelina proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos, suplicando: --‘Anjo de Deus, socorre-
me!...’ / ‘Odila, que fazes?’ / ‘Estou aqui, vingando-me por amor...’ / ‘Haverá, porém, algum ponto de contato 
entre o amor e a vingança?’ / ‘Esta mulher tomou-me o marido e assassinou meu filhinho!... Quem ama faz justiça 
pelas próprias mãos!...’ / ‘Pobre filha! Quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. 
Odila, o ciúme que não destruímos, enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, transforma-
se em fogueira, a calcinar-nos o coração, depois da morte. Acalma-te! Todos os bens que desfrutávamos 
constituíam recursos do Senhor que no-los concedia a título precário. Começamos a obra de amor no lar, mas é 
necessário desenvolvê-la no rumo da Humanidade inteira. Somos todos irmãos, partes integrantes de uma família 
só...’ / ‘Odeio a infame que me roubou a felicidade...’ / ‘Odila, reflete! Esqueces-te de que a mulher é sempre mãe? 
Se desejas recuperar a ternura do companheiro, é preciso saber amá-lo com o Espírito. Modifica os impulsos do 
coração!’ / ‘Ela matou meu filho! Invejava-lhe a posição no carinho de Amaro.’ / ‘Zulmira é inexperiente ainda e a 
ignorância pode impedir-nos a visão, mas não deves atribuir-lhe a morte do pequenino. A Vontade Divina 
determinou seu afastamento... Por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu 
anjo e embalá-lo de novo?’  [Clara alcançara o ponto sensível daquela alma atribulada, porque Odila gritou, como 
fera jugulada pela dor:] –‘Meu filho!... Meu filho!...’ / A emissária do bem abraçou-a  com maternal carícia e falou-
lhe aos ouvidos: --‘Rejubila-te, irmã querida! Grande é a tua felicidade! Podes ajudar e isso representa a ventura 
maior! Basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a 
reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado!... Há 22 séculos espero por um minuto igual a 
este para o meu saudoso coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim!... Vamos, filha! 
Vamos à procura de nossa renovação com Jesus!...’  (C)‘Agora, Zulmira poderá recuperar-se. A adversária 
retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental.’ 
 
           24.  Carinho Reparador 
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       Odila foi internada numa instituição de tratamento e, durante sete noites consecutivas, visitamos Zulmira, a 
fim de auxiliar seu soerguimento. (C)‘Ela está liberta; contudo, reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. A 
própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação.’ // Transcorrida uma semana, Irmã Clara comunicou-nos que Odila 
revelava grande transformação. Submetida à sondagem magnética do passado, reconhecera o impositivo de 
colaboração com o marido, para alcançarem a vitória real nos planos do espírito. Combateria a repulsa que 
experimentava por Zulmira, a quem auxiliaria como irmã. / Clara recomendava trouxéssemos Amaro, pois do 
entendimento entre ambos resultariam decerto os melhores efeitos. Depois da meia-noite, guiamo-lo ao sítio 
indicado. Em reconhecendo a presença da mulher amada, cobrou a lucidez que lhe era possível: --‘Odila!...’  / 
‘Amaro! Sou eu! Sou eu quem te pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa a realizar!...’ / ‘Estou farto... 
Sinto-me entediado da vida... Nosso filho morreu num desastre. Tenho rogado a morte ao Céu para que nos 
reunamos...’ / ‘Sim. Compreendo! Também padeci muito, no entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada 
por nós mesmos... Por que não reconhecer a Majestade Suprema de Deus, na orientação de nossos destinos? 
Amaro, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la.’ / ‘Isto não impede a terrível 
realidade. Achamo-nos em dois mundos diferentes... Infortunado que sou!’ / ‘Achava-me igualmente assim, 
contudo, procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador.’ / ‘Que fazer de Zulmira, colocada como empecilho 
à nossa união?’ / ‘Se foi situada no templo do nosso amor, é que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade.  
Interpretemo-la por filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete encaminhar para o bem. O lar não é 
apenas o domicílio dos corpos... É o ninho das almas. Aceitemos a provação e a dor, como abençoadas instrutoras 
de nossa romagem para Deus... Renovemo-nos, Amaro! Nunca é tarde para recomeçar o bem!... Trabalhemos, 
valorizando o tempo e a vida!...’  // Clara deixou-os entregues um ao outro, para mais seguro ajuste espiritual, 
enquanto fascinava-nos com sua palavra brilhante. Com simplicidade encantadora comentava suas viagens a outras 
esferas de trabalho, exaltando o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Depois, retornamos à presença do casal, para 
devolver o companheiro ao lar terrestre. Clara guardou a pupila nos braços, seguindo conosco. Em casa, Amaro 
despediu-se de nós, risonho e calmo. A orientadora informou:  --‘Odila retomará hoje a tarefa.’ // Amaro levantou-
se, reparando que o dia começava alegre e lindo, sem se dar conta de que a alegria e a beleza haviam nascido 
nele próprio. Foi então que Odila o enlaçou, exclamando: --‘Vamos, querido! Estendamos a nossa felicidade! 
Zulmira espera por nosso amor...’ 
 
 
                  25.  Reconciliação 
 Amaro não registou o convite da companheira em forma de palavras, mas como silencioso apelo à vida 
mental. Pensou em Zulmira: --‘Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava?’ / 
Vimos que Odila tremeu um instante, ao lhe observar a restauração do carinho pela segunda mulher. Compreendi 
que a morte não exonera o Espírito da obrigação de renovar-se. Ela não podia sentir, de imediato, plena isenção 
de ciúme. Clara falou, maternal: --‘Prossigamos firmes. O bem que fizeres redundará em teu favor. Não 
esmoreças. A vontade à procura do bem realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira 
felicidade.’  / O tórax de Amaro emitia largo fluxo de energia radiante, quando exortou a esposa a reagir contra o 
sofrimento. (C)‘A sinceridade emite forças que não deixam margem para enganos. O sentimento puro é fator 
decisivo para a cura.’ (Z)‘Amaro, como te agradeço a alegria desta hora!... O remorso me persegue...’ 
(A/A)‘Esqueçamos. É imprescindível lutar, procurando a vitória. Não olvides que pertencemos aos compromissos 
morais que assumimos. Refaze-te! Vivamos nossa vida!...’ / Odila dirigiu-se ao quarto da filha e colocou a destra 
sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Evelina voltou ao aposento e, vendo a mãezinha, correu a 
abraçá-la. (O)‘Ajuda-nos, filha! Da saúde de Zulmira depende a continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne 
para a indiferença ou o egoísmo e sim para o serviço salutar. Sei que não te descuidas da prece, mas a súplica que 
não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando para contribuir em seu 
apostolado divino... Não te detenhas somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da 
harmonia. Aproveita as oportunidades e faze o melhor!...’ / Logo após, Evelina acordou deslumbrada. Depois, 
levou à madrasta leve refeição matinal. (Z)‘Meu Deus, tenho a impressão de que um anjo penetrou nossa casa...’ 
(Ev)‘Sonhei com Mãezinha! Vi-a tão nítida... Que felicidade! Ela ouviu minhas preces! Quero ser mais diligente e 
mais amiga... Seremos doravante mais felizes!...’ (Z)‘Sem dúvida, Odila deve ser o nosso anjo protetor...’ [Aquele 
testemunho de gratidão tocou  recônditas fibras de Odila, que chorou entre o reconhecimento e o regozijo...] Clara 
abraçou-a e falou, humilde: --‘Chora de júbilo, minha filha! Em verdade, quando o amor sublime penetra em nosso 
coração, a luz do Senhor passa a reger os passos de nossa vida.’ 
 
                             26.  Mãe e Filho 
 (O)‘Agi corretamente?’ / Clara conchegou-a de encontro ao coração e disse: --‘Venceste, valorosa; 
compreendeste o santo dever do amor. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e doação de ti 
mesma. Não te comovas tanto assim! Perdeste peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões 
inferiores imantam-nos à Terra... Vamos! Deste agora o amor puro e, por isso, o amor puro não te faltará. Serás 
aqui bem-aventurada mensageira; teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiões de nossos destinos. 
Adquiriste o merecimento para recuperar o filhinho, cujo futuro poderás orientar... Hoje mesmo, estarás ao lado de 
teu Júlio...’  // Blandina nos acolheu com a gentileza habitual. Atraída pelo grande berço, Odila precipitou-se: --
‘Meu filho! Júlio! Meu filho!...’ [Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos que, por 
enquanto, não podemos compreender. A criança doente transformou-se, de súbito, com indefinível expressão de 
felicidade:] –‘Mãe! Mãe!...’ (B)‘Sabíamos que a Divina Bondade não deixaria o nosso doentinho sem a ternura 
maternal. Odila poderá entregar-se com segurança à tarefa assistencial que Júlio exige.’ (O)‘Aflige-me encontrá-lo 
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assim; não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande, sem o corpo de carne...’ (C)‘Achamo-nos todos 
longe do Céu que fantasiávamos na Terra, e cada qual detém deficiências que será preciso superar. O passado 
reflete-se no presente.’ (O)‘Procurarei compreender. Sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que 
fomos trazidos pela renovação. É imperioso esforçar-me. Todos os que amamos virão ter conosco, mais cedo ou 
mais tarde... Um lar... a felicidade restaurada... a bênção do reencontro...’  // Despedimo-nos, felizes. (AL)‘Por 
que não esclarecer Odila, com respeito ao pretérito de Júlio?’ (C)‘Recordações do passado não devem ser 
totalmente despertadas, para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. A verdade para a alma é 
como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da quota de cada dia. Toda precipitação gera desastres. A 
própria Odila assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno. A vida é uma escola e 
cada criatura, dentro dela, deve dar a própria lição.’ 
 
             27.  Preparando a Volta 
 Quatro semanas correram céleres, quando fomos procurados por Odila, no Templo do Socorro. Vinha 
triste e preocupada. Júlio prosseguia apresentando na fenda glótica a mesma ferida. Daria tudo para vê-lo forte e 
feliz. Jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte. Os amigos repetiam sempre que os 
compromissos morais adquiridos conscientemente na carne somente na carne deviam ser resolvidos. A 
reencarnação para Júlio era o único caminho a seguir. O corpo funcionaria como abafador da moléstia da alma, 
sanando-a, pouco a pouco... (O)‘Que fizera o menino no pretérito para receber semelhante punição?’ (C)‘Odila, o 
passado agora não é o remédio próprio. Atendamos a hora que passa. A reencarnação do pequeno é urgente 
medida. Achamo-nos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Tens grande plantio de 
amizades puras na Terra? Tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne, não 
podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros.’ (O)‘Nunca pude cultivar afeições, como seria de desejar. 
Amaro, porém...’ / ‘Não podemos dispensar o concurso de Zulmira. Precisamos dela no trabalho maternal. Sem o 
lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona.’ / ‘Tudo farei por ajudá-la, ajudando-me a mim 
mesma. Muito erramos, disputando o amor dos outros; entretanto, corrigimo-nos e acertamos o passo, quando 
procuramos amar...’ / ‘Creio que tuas visitas afetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são a 
providência básica para que Júlio encontre um clima de confiança.’  //  Quando Odila se despediu, desfechamos 
perguntas: --‘A reencarnação como lei exigia o concurso da amizade para cumprir-se?’ (C)‘O renascimento 
funciona em condições idênticas para todos. A lei é sempre a lei. Nossas atitudes, porém, podem favorecer-lhe ou 
contrariar-lhe o curso. A plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. 
Quem cultiva a amizade somente na família consangüínea, dificilmente encontra meios para desempenhar missões 
fora dela... Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em 
nosso benefício. Toda antipatia conservada é perda de tempo, em muitas ocasiões acrescida de lamentáveis 
compromissos.’  //  Transcorridas algumas semanas, Clara nos convidou para uma visita ao Lar da Bênção. Odila 
conduziria Zulmira ao encontro de Júlio, como preliminar do trabalho reencarnatório. / Auxiliada por Clara, Odila 
trouxe a ex-obsidiada, que nos respondeu as saudações com a estranheza de quase todos os encarnados que 
alcançam esferas da vida espiritual.  / Identificando o pequeno, exclamou: --‘Será Júlio, meu Deus?’ (O)‘Para ele 
te rogamos socorro. Ele precisa renascer, Zulmira! Poderás auxiliá-lo, com o regaço de mãe?’ (Z)‘Estou pronta! 
Devo a Júlio cuidados que lhe neguei... Louvo a Deus por esta graça! Será meu filho, sim!... Conchegá-lo-ei de 
encontro ao peito!’ / Abraçou o menino e afigurou-se-nos, então, incapaz de sintonia conosco. Pareceu-nos cega e 
surda, sob o império de fixação mental, em inesperada introversão. (C)‘Convém seja restituída ao lar terrestre. O 
choque repetido será prejuízo grave. Amanhã reconduziremos o pequeno ao santuário doméstico de onde veio, 
para a tarefa do recomeço.’ / A sugestão foi obedecida. 
 
                   28.  Retorno 
 (C)‘O problema é doloroso, mas simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio, suicida 
que foi, com duas tentativas de auto-aniquilamento, por duas vezes deverá experimentar a frustração para 
valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Já passou pelo afogamento e agora enfrentará a 
intoxicação. É lastimável... Mas, quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento?’  / Hilário considerou: --
‘Penso no martírio dos pais...’ (C)‘Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira, no pretérito, Júlio arrojou-
se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a colaboração deles.’ // 
Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente. Penetramos a sala humilde. O menino emudeceu, como por 
anestésico. (C)‘O doentinho encontra grande alívio nos fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente 
familiar constitui base para o êxito da reencarnação.’ / Zulmira em espírito estendeu-lhe os braços, bela, radiante 
de alegria... Aconchegando-o ao peito, pareceu-me sublimada madona, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila 
chorava. Clarêncio orou, em voz comovedora: “Senhor, abençoa-nos! Sustenta-nos na estrada redentora; 
fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade, e modera-nos o coração para que saibamos servir-Te em qualquer 
circunstância!... Sobretudo, rogamos pela irmã que investe sagradas aspirações no apostolado maternal! 
Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias para que ela honre a divina tarefa de criar!...” / Zulmira 
avançou com o menino colado ao regaço e ajoelhou-se. Lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim, 
com o filho morto aos pés do Cristo, e não pude conter o pranto que me vertia do coração. O Ministro voltou-se 
para ela e afagou-lhe a cabeça, transfigurado. Jorro estelar descia da Altura, inflamando-lhe a fronte, e da destra 
projetavam-se raios de safirina luz... Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho. 
Júlio dormira placidamente, enfim. Parecia fundir-se no colo materno. Eu acompanhara trabalhos de 
reencarnação que exigiam concurso ativo de técnicos e benfeitores, mas ali o fenômeno era simples. O corpo sutil 
do menino como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgaçando-se 
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gradativamente.  // Depois, o Ministro esclareceu: --‘A reencarnação de Júlio não reclama cuidados especiais. É 
uma descida experimental no campo da matéria densa. Se estivesse destinado a influenciar a comunidade, se fosse 
detentor de méritos indiscutíveis, o problema seria outro...’ (H)‘Se o reencarnante fosse um homem de larga 
intelectualidade?’ (C)‘Merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral. Contudo, em milhares de 
renascimentos os princípios embriogênicos funcionam automáticos, cada dia.’ / ‘O seio maternal, desse modo...’ / 
‘...é um vaso anímico de elevado poder magnético ou um molde vivo, destinado à fundição e refundição das 
formas, ao sopro criador da Bondade Divina.’ 
 
           29.  Ante a Reencarnação 
 Na noite imediata, observamos que o corpo sutil do menino adelgaçara-se de maneira surpreendente. 
Tive a idéia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um no outro. A transfusão fluídica era evidente. O 
organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para 
restituí-las, de certo, a ele mesmo, na formação do novo envoltório. (C)‘A reencarnação, tanto quanto a 
desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora, o perispírito sofre a 
influência de correntes eletromagnéticas, que lhe impõem a redução automática. Constituído à base de 
princípios químicos semelhantes ao hidrogênio, experimenta contração, pela diminuição dos espaços inter-
moleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental da refundição da forma é devolvida ao plano 
etereal. Os princípios organogênicos do perispírito de Júlio se encontram reduzidos no altar materno, e, à 
maneira de um imã, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne.’ (H)‘E a forma 
a rarefazer-se sob nossos olhos?’ / ‘Está em ativo processo de dissolução.’ / ‘Os princípios que analisamos 
funcionam para os animais?’ / ‘Como não? Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a 
imortalidade. Preocupemo-nos, porém, com os serviços da hora presente, para que o dever de solidariedade seja 
bem cumprido.’  / ‘Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na esfera física sem a 
moléstia, por herdar fatalmente os característicos biológicos do pais?’ / ‘A hereditariedade tem seus limites. No 
fundo somos herdeiros de nós mesmos. Júlio transportará consigo a enfermidade. O problema é de natureza 
espiritual. Renascerá com as deficiência de que ainda é portador. Na mente reside o comando. A consciência 
traça o destino, o corpo reflete a alma.’ 
 
             30.  Luta para Renascer 
 Um mês correra célere, quando Odila nos procurou, suplicando ajuda. Zulmira havia contraído perigosa 
amigdalite. Sofria muito. // Era noite, quando demandamos o ninho doméstico, que se nos fizera familiar. Zulmira 
demorava-se em aflitiva prostação. A supuração das amígdalas poluíra-lhe o hálito. Gemia, semi-sufocada, 
exausta... Nosso instrutor aplicou-lhe recursos magnéticos na região do cérebro e na fenda glótica. As melhoras 
foram imediatas. Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa. (C)‘A questão é sutil. A mulher grávida é 
constrangida a suportar o contato espiritual da entidade que reencarna. Sofre verdadeira enxertia mental. Se o 
filho é senhor de larga evolução, prodigaliza ao campo materno sublimes emoções. No processo de Júlio, 
observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Influenciam-se 
mutuamente. Os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal. Os pensamentos 
de Zulmira guardam força sobre Júlio, tanto quanto os dele revelam poder sobre a mãezinha. De semelhante 
associação, procedem os chamados “sinais de nascença”.’ (H)‘É comum a verificação de exagerada sensibilidade 
na mulher que engravida, muitas vezes com rematada extravagância...’ (C)‘A explicação é muito clara. A gestante 
é uma criatura hipnotizada a longo prazo. A mente maternal é suscetível aos mais estranhos desequilíbrios.’ 
(H)‘Afligia-me observar a inopinada aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos...’   / ‘...sempre que 
um inimigo volta à carne, a fim de resgatar débitos com o futuro pai.’ (AL)‘Vemos filhas que foram evidentemente 
fortes desafetos das mães; em tais ocorrências, são muito mais afins com os pais. Nesse caso, surgirão obstáculos 
à reencarnação?’ / ‘De modo algum. A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente às necessidades 
da alma que volta para fins regeneradores.’  //  Depois de alguns dias, Zulmira passou a apresentar estarrecedora 
crise orgânica. Vômitos incoercíveis. Não tolerava alimentação. Clarêncio submeteu-a a tratamento e, a seguir, 
esclareceu: --‘No fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo materno, absorvendo as emanações 
do reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração, o que nem sempre é facilmente 
suportável pela sensibilidade feminina.’  //  O tempo desdobrou-se, semana a semana, até que, certa manhã, Odila 
veio até nós, feliz, anunciando que o menino tornara à luz terrestre. Chamar-se-ia novamente Júlio. Com a 
solidariedade de amigos sinceros, voltamos a abraçá-lo. 
 
                  31.  Nova Luta 
 O pequeno Júlio desenvolvia-se como flor de esperança no jardim do lar, todavia, sempre mirrado, 
enfermiço. Trazia doloroso estigma na garganta. Assaltado por teimosa amigdalite, jazia prostrado, febril. O 
médico efetuava meticuloso exame. O instrutor colocou a destra na fronte do facultativo, compelindo-o a refletir 
com maior atenção. O clínico, após longo silêncio, afirmou: --‘Devemos procurar um pediatra, imediatamente, 
enquanto a senhora chama seu marido.’ (C)‘A difteria está caracterizada. A deficiência congenial da glote 
favoreceu a implantação dos bacilos.’  // O ferroviário, desolado, ingressou no aposento. O médico regressou com 
o pediatra que, logo após, manifestou suspeita de crupe, recolhendo material para exame de laboratório. O Ministro 
recomendou-nos acompanhar o pediatra e prestar-lhe colaboração.  // Chegados a estreito recinto de um hospital, 
uma surpresa nos aguardava: Mário Silva palestrava com Antonina, que trouxera Lisbela, pálida, à consulta. Silva, 
francamente atraído para a simpática visitante, conduziu-as a um gabinete, onde o médico diagnosticou pneumonia 
e recomendou que a penicilina fosse administrada sem tardança. Mário se prontificou, carinhoso, a assistir à 
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criança. O chefe aquiesceu, ressalvando: --‘Preciso de seu concurso em bairro distante, às 22 horas.’  // Tornando 
ao quarto de Júlio, relatamos o ocorrido a Clarêncio, que ponderou: --‘Dirijamo-nos à casa de Antonina. A lei está 
reaproximando nossos amigos e Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão.’ / No domicílio de nossa 
amiga, constatamos a simpatia com que o enfermeiro fora recebido: sentia-se como que no lar. Às 8 horas, 
Antonina convidou-o a partilhar do culto evangélico. Mário concordou, de pronto. A reunião se realizou ao redor 
do leito de Lisbela. Um copo d’água foi trazido; Henrique recitou o “Pai Nosso” e pediu pela irmãzinha. Antonina 
passou o Novo Testamento ao enfermeiro, rogando-lhe que o abrisse. Com a ajuda do instrutor, Mário, 
emocionado, abriu o volume e o devolveu à dona da casa, que leu, pausadamente: “Concilia-te depressa com teu 
adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao 
juiz e o juiz te entregue ao oficial para que sejas encerrado na prisão.” [Mateus, c.5 / v.25] (An)‘Haroldo, como 
devemos interpretar um inimigo, em nossa vida?’ / ‘A senhora nos ensinou que conservar um inimigo é o mesmo 
que manter uma ferida perigosa em nosso corpo.’ / ‘Sim. Sem a compreensão fraterna, o culto da gentileza  e o 
perdão, que olvida todo o mal, a existência na Terra seria uma aventura intolerável. Mais vale acordo pacífico 
que a demanda mais preciosa. Coração que conserva rancor é coração doente.’ / Silva estava pálido. Lembrou os 
desafetos, que não conseguia desculpar. Porém, em nenhum ambiente encontrara aquele calor de fé pura 
necessário às conquistas de ordem mora. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade impeliam-no para aquela 
mulher... (M/E)‘Devemos procurar conciliação com qualquer espécie de inimigo?’ (An)‘Sim, e quando sua 
aproximação nos provoca sofrimentos morais, a oração será o remédio eficaz para nossas moléstias íntimas... 
Não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo  
desculpa facilmente...’ // O primogênito fez a prece de encerramento. Antonina serviu o café reconfortante e, logo, 
Mário se despediu pedindo para voltar no dia imediato. 
  
              32.  Recapitulação 
 De volta ao hospital, Mário muniu-se de um endereço e do material necessário a um caso de crupe, e 
seguiu para a casa de Amaro. Acolhido pelo ferroviário, não ocultou a perplexidade e a decepção [‘Então, era 
aquela a casa que lhe cabia atender? Abominava o homem que lhe furtara a noiva. Por que salvar-lhe o filho?’]. 
Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Na tela mental, parecia-lhe ouvir a palavra meiga de Antonina: “As 
mãos que curam não podem ferir... Um enfermeiro diligente será o irmão de todos... A vida não termina neste 
mundo... Precisamos desculpar os outros para sermos desculpados...” (A/A)‘Entre, Mário! Conforta-me 
reconhecer que receberemos o concurso de um amigo... Zulmira está lá dentro com o nosso filhinho.’ / O 
enfermeiro varou a câmara, perturbado. A volúpia da vingança enceguecia-o... Zulmira pagar-lhe-ia caro a 
deserção. Tinha a impressão de odiá-la, de longa data... Contudo, as afirmações da mãe de Lisbela regressavam-
lhe aos ouvidos: “Vale sempre o acordo pacífico... Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão... Quem 
ajuda é ajudado... Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com o endurecimento espiritual... Nunca 
sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores... O perdão é a vitória da luz...” (Z)‘Mário, 
compadeça-se de nós! Ajude-nos! Esperei meu filhinho, suportando sacrifícios... Será crível deva vê-lo morrer?’  //  
Silva aplicou o soro anti-diftérico, desejoso de vê-lo transformar-se em veneno. Suas mãos expeliam escura 
substância, mas Clarêncio dela mantinha isolado o menino. (C)‘São fluidos deletérios do ódio com que Mário, 
inconscientemente, procura envolver a criança. Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo 
em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente...’ // O médico auscultou a criança e anunciou: --
‘Surgiu o colapso. Infelizmente, é o fim.’ / Júlio, em coma, respirava com dificuldade. Observando Amaro, o 
enfermeiro meditava: --‘Por que lutara contra semelhante inimigo? Ele assemelha-se a uma estátua de martírio 
silencioso.’ / E concluiu, enfim, que o Evangelho estribava-se nas melhores razões: --‘Mais valia conciliar-se 
depressa com o adversário, que enterrar um espinho de remorso no próprio peito...’ // Amaro, amparado por 
Odila, orou em voz alta: “Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas!... Tenho meu Espírito frágil para lidar 
com a morte! Dá-nos força e compreensão... Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los, quando tua 
vontade no-los reclama de volta!... Dá-no resignação, fé, esperança!... Auxilia-nos a entender-te os propósitos e 
que a tua vontade se cumpra hoje e sempre!...”  // Júlio afastou-se do corpo, abrigando-se no braços de Odila, 
como quem busca tépido ninho de carícias. / Silva experimentou violenta comoção. Correndo para a rua, voz 
inarticulada gritava-lhe na consciência: --‘Assassino! Assassino!...’ 
 
                33.  Aprendizado 
 Clarêncio informou, prestimoso: --‘Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que 
lhe compete. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos 
delicados tecidos da alma. A carne é como um filtro, que detém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o 
de certos males.’ (AL)‘Então, moléstias complicadas e longas guardam funções específicas...’ (C)‘Sim. Por vezes é 
tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio, que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à 
normalidade. O tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada.  Com os milênios, o 
espírito transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. Nossa dignificação espiritual é serviço 
intransferível.  Júlio, após o suicídio, amargou nos círculos vizinhos da Terra as torturas do envenenamento, a se 
lhe repetirem no campo mental. Não podemos trair o tempo, e a existência planificada subordina-se a 
determinada quota de tempo, que nos compete esgotar em trabalho justo. O homem terá o seu tesouro onde 
guarde o coração e nos imantamos às pessoas, lugares e objetos aos quais se liguem nossos sentimentos.’ / ‘Mas, 
Júlio estava em contato com Zulmira e Amaro?’ / ‘Partilhava-lhes a vida, simplesmente. E, por detestar Amaro 
mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre ele. Entre o credor e o devedor há sempre o fio 
espiritual do compromisso.’ / ‘Há casamentos prematuros, em que jovens se amarram a compromissos, como 
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impulsionados por molas invisíveis.’ / ‘Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado. 
A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda...’ / ‘E os anjos da guarda, estão em nossa 
esfera?’ / Clarêncio, encarou-me, admirado, e sentenciou: --‘Os Espíritos tutelares estão em todas as esferas, 
seguem-nos a longa estrada evolutiva. Contudo, a idéia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente a nosso 
lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Por que haveria 
de obrigar-se um arcanjo a seguir, passo a passo, um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige 
lógica, bom-senso. Anjo significa mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições. A família espiritual é 
uma constelação de Inteligências, cujos membros estão na Terra e nos Céus. Todos possuímos, não longe de nós, 
alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. A orfandade real não existe. Há Espíritos familiares que nos 
protegem, mas singularmente distanciados da angelitude. Por isso, há lógica nas observações: “Façamos uma 
oração aos anjos da guarda”, ou “Nossos anjos da guarda não combinam”.’ / Blandina perguntou, sensibilizada: --
‘Júlio devia desencarnar agora?’ (C)‘Perfeitamente. A Lei funcionou, exata.’ / ‘E os jatos escuros que partiram do 
enfermeiro?’ / ‘Se não estivéssemos aqui, teriam abreviado a morte; porém, ainda assim, a Lei ter-se-ia cumprido. 
Aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. Emitiu-os, com o propósito de matar, por isso 
experimenta remorsos de assassino. Em qualquer lugar e em qualquer tempo, receberemos da vida, de acordo 
com nossas próprias obras.’ 
 
                    34.  Em Tarefa de Socorro 
 Na noite seguinte, Odila nos pedia socorro. Arrojara-se Zulmira a profundo abatimento e enfraquecia 
assustadoramente.  //  Meia-noite, estávamos de volta à casa do ferroviário. Zulmira julgava-se punida pela justiça 
divina: pensava sofrer dolorosa pena, devido a suas faltas para com o enteado. (C)‘O remédio de Zulmira é 
daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança, o gosto de viver.’ / 
Clarêncio aplicou-lhe recursos magnéticos, porém apenas conseguiu sossegá-la. Odila tomava-a a seus cuidados, 
quando algo imprevisto aconteceu: Mário Silva, desligado do corpo, penetrou no quarto à maneira de um louco, 
contemplou a doente e afastou-se. (C)‘É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso 
é uma força que nos algema à retaguarda. Aguardemos. Mário voltará.’ / Com efeito, Silva regressou ao aposento 
e ajoelhou-se, exclamando: --‘Perdão! Sou um assassino!...’ / Tocado por nossa influência magnética de auxílio, 
como por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora.  (C)‘Infortunado amigo! Sofre muito. Ajudemo-lo a 
soerguer-se.’  //  Num átimo, ganhamos o domicílio de Mário, onde, com surpresa, vimos que uma freira rezava, 
junto dele. Recebeu-nos com simpatia e disse: --‘Sabia que Nosso Senhor enviaria socorro justo. A posição de 
nosso amigo é anormal, e temo a intromissão de Espíritos diabólicos. É um colaborador devotado às crianças 
doentes, a quem muito devemos. Muitas almas benditas têm descido do Céu para testemunhar-lhe agradecimentos. 
Trabalho sob a direção de Madre Paula, para resgatar meus pecados. Ela costuma dizer-nos que os ouvidos de 
Deus vivem no coração das grandes almas. Acredito, desse modo, que devo confiar-vos nosso doente.’  / Clarêncio 
esclareceu que nossa passagem visava apenas ministrar o socorro preciso e, a sós conosco, explicou: --‘Nossa irmã 
pertence à organização espiritual de servidores católicos, dedicados à caridade evangélica.’ (H)‘Sob a direção de 
autoridades ainda ligadas à Igreja Católica?’ / ‘Como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes 
valores na vida espiritual. Achamo-nos em evolução e cada um respira no degrau em que se colocou. Cada 
Inteligência só recebe da verdade a porção que pode reter.’ / ‘Mas essa freira sabe que deixou o mundo, e 
prossegue como se via antes?’ / ‘Sim.’ / ‘Perceberá que o céu e o inferno começam em nós mesmos?’ / ‘Isso não. 
Mentalmente revela-se adstrita às concepções que elegeu na Terra. Cada Espírito tem uma a senda a percorrer. A 
maior lição, aqui, é a da semeadura, que produz, inevitável. Mário Silva, não obstante a ruinosa impulsividade, 
tem sido prestimoso e humano. Sente-se criminoso... Entretanto, é correto cumpridor dos deveres, granjeou a 
simpatia de muitos, e encontramo-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida... Pobre amigo! Deve 
ser atingido na mente, a fim de melhorar-se. Requisita idéias renovadoras e, no momento, Antonina é a única 
pessoa capaz de reerguê-lo. Tudo na vida tem sua razão de ser. Os que se associam na leviandade acabam 
esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Porém, cessemos a conversação. A imposição 
do serviço nos condiciona ao minuto que passa.’ 
 
                      35.  Reerguimento Moral 
 Regressamos ao lar de Zulmira, cuja posição orgânica era a mais aflitiva. O médico cercara-a de drogas 
valiosas, mas ela demorava-se em profunda exaustão. (C)‘Aguardemos. Numa equipe, a melhora de um 
companheiro pode auxiliar a outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará nossa amiga na defesa 
contra a morte.’ / Não se delongou no auxílio magnético. Sem detença, procuramos o domicílio do enfermeiro, 
onde as religiosas nos acolheram com carinho, comunicando que o doente prosseguia em desespero. Clarêncio 
assegurou-lhes que Mário passearia conosco e voltaria melhor. Orou sem alarde e Silva aquietou-se. Acariciou a 
fronte do enfermo e acentuou: --‘Experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina, mas hesita, 
envergonhado. O desabafo descarregar-lhe-á a esfera mental.’  / Abraçou o amigo, envolvendo-o em amorosa 
solicitude.  Ignorando como explicar a súbita resolução, Mário desceu para a rua e tomou o carro que o levaria à 
residência amiga. / Antonina e os filhos o acolheram alegremente e Lisbela dependurou-se-lhe ao pescoço. Porém, 
a dona da casa notou-lhe o abatimento e, logo, o enfermeiro não vacilava em descerrar-lhe o espírito desolado, 
expondo a convicção de haver contribuído para a morte de uma criancinha... Antonina sentiu a piedade amorosa 
com que as mães se dispõem ao soerguimento espiritual dos filhos, deixou de sublinhar a palavra “senhor” e disse: 
--‘Mário, quando caímos é preciso que nos levantemos, a fim de que o carro da vida não nos esmague. 
Compreendo seu drama, entretanto, se posso pedir-lhe algo, rogar-lhe-ia bom ânimo. Também eu tenho lutado 
muito. Meu marido, que há poucas semanas encontrou a morte num acidente, relegou-nos a dolorosa penúria. 
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Todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria, sem o auxílio da dor. O sofrimento é uma 
espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter.’  (M/E)‘Mas, estou certo de sou um assassino...’ (An)‘Quem 
poderá afirmá-lo? O pequeno Júlio estava sob as asas da morte... Você acredita na reencarnação da alma? Somos 
viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo 
os fios do próprio destino. Amor e ódio não se improvisam. Resultam de nossas construções nos milênios. O 
presente está refletindo o passado. Ofereço-me para cooperar de algum modo.’ / ‘Mas, é impossível... O menino 
está morto...’ / ‘E quem diz que não possa voltar à Terra?’ / ‘Como?’ / ‘Escute. O egoísmo não se revela feroz 
somente em nossas alegrias. Muitas vezes, comparece, também, quando em nossas mágoas pensamos apenas em 
nós. Concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade. Enquanto lastimamos nossa 
imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa melhoria.’ / E, envolta nas irradiações de 
Clarêncio, Antonina prosseguiu: --‘A volta de Júlio pode efetuar-se, porém será necessário reerguer o ânimo 
materno...’ / ‘Não tenho coragem!’ / ‘Não, Mário! Em ocasiões dessas, não é a coragem que nos falha e sim a 
humildade...’  / ‘Antonina, creio em sua amizade e compreensão. Ajude-me! Dê-me um plano. Tenho sido um 
homem sem fé...’ / A jovem viúva acariciou-lhe as mãos e convidou-o a visitarem juntos o casal sofredor. 
 
                    36.  Corações Renovados 
 Zulmira, em perigosa situação orgânica, recebia a assistência de Clarêncio, quando Mário, Antonina e 
Haroldo deram entrada em sala próxima. O ferroviário e a filha os recebiam, dando Amaro, embora triste, provas 
de alívio por ver terminar velha desavença. Mário parecia constrangido, enquanto Antonina irradiava simpatia e 
bondade, cativando os anfitriões. O enfermeiro apresentou-a por amiga e pediu escusas por não haver reaparecido, 
como seria do seu dever. Disse que a ocorrência desnorteara-o. (A/A)‘Percebi a dor que o envolveu, quando nosso 
anjinho foi arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu.’ / Mário sentiu balsamizante desafogo, e falou da 
tortura moral que o assaltara: --‘Teria seguido com segurança a indicação do especialista?’ / ‘Não havia motivo 
para isso. Nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. Não é a primeira vez que passo por 
provação dessa ordem. Sofri, há tempos, a morte do caçula de meu primeiro matrimônio. Apeguei-me à religião e 
hoje compreendo que nos compete acatar os desígnios de Deus.’ (An)‘A morte do corpo nem sempre é o pior. 
Quantos pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, no crime ou na viciação?’ / ‘Que prazer 
ouvi-la! É também católica?’ / ‘Aceito a interpretação evangélica do Espiritismo; entretanto, estamos procurando o 
mesmo Mestre.’ / ‘Ah! Jesus é o nosso porto. Não entendo religião por elemento separatista. Possuímos uma só 
linguagem na fé que nos identifica. Creio que a Providência Divina, como o Sol, brilha para todos.’  //  O médico 
chegou e, enquanto examinava a enferma, a conversação passou a desdobrar-se em torno dela. Amaro relacionou 
os desajustes psíquicos da companheira, dizendo que a maternidade como que a renovara, mas que, com a 
desencarnação da criança, nova crise invadira-lhe a casa... / Mário percebeu que o antagonista era um homem 
comum, tanto quanto ele necessitado de paz e compreensão. // O médico tornou à sala e declarou: --‘Amaro, a 
providência é quase impossível quando a previdência não funciona. Creio indispensável uma transfusão de 
sangue, ainda esta noite.’  / Amaro empalideceu, e Antonina voltou-se para Silva, como a dizer-lhe: “Não hesite. É 
a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade.” / Mário levantou-se e explicou ao médico: --‘Sou doador no 
hospital em que trabalho. Amaro, permita-me! quero auxiliar de algum modo!...’ (A/A)‘Obrigado, Silva!’ //  Mário 
e o médico partiram em busca do material necessário e, logo, a câmara da doente se iluminava para  o serviço a 
fazer. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente, 
auxiliou o clínico, colaborou com Evelina nas medida alusivas à higiene. / Realizada a transfusão, Silva acusou 
profundo abatimento, porém em seus olhos brilhava uma luz diferente... Sentia-se reabilitado perante a própria 
consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna. / O médico, mais 
animado, ministrou-lhe os recursos recomendáveis e despediu-se. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar, 
dizendo que poderia dispor de dois dias. E, num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a despedida. 
 
             37.  Reajuste 
 A injeção de sangue renovador fizera grande bem a Zulmira. Desfrutava acentuado repouso. Nosso 
instrutor recomendou a Odila preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. E falou, otimista: --
‘Um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria.’ / A doente levantou-se em espírito, contemplando-nos, 
surpresa. O olhar dela falava-nos de sua ansiedade maternal. Amparada em nossos braços, volitou sem perceber. // 
O Lar da Bênção mostrava-se maravilhoso, porém Zulmira parecia insensível, obrigando-me a reconhecer que o 
paraíso da alma reside onde se lhe situa o amor. Quando penetramos o berçário, ela tentou arrojar-se sobre a 
criança, mas foi advertida por nosso orientador a não perturbar o pequenino: --‘Não admitas que o egoísmo te 
ensombre a alma!... Acalma-te! Pede ao Senhor que o teu devotamento seja um auxílio ao filho necessitado!’ / 
Enlaçada por Odila, Zulmira exclamou: --‘Perdoa-me! Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me do 
teu filhinho... Ajuda-me, querida irmã!’ (O)‘Enxuga as lágrimas. A serenidade é o nosso caminho de 
reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado... Vivamos o presente, fazendo o melhor ao nosso alcance. 
Ouve! Meu filhinho é também o teu. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Teve a existência frustrada, a fim de 
valorizar a bênção da escola terrestre. Como vemos, somos duas mães, partilhando o mesmo amor.’ / Zulmira 
passou a ver em Odila não mais a rival, mas a benfeitora. Clarêncio aconselhou fosse mantida no berçário mais 
algumas horas, para que o corpo fosse amplamente beneficiado pelo sono reparador.  // Ao despertar, sentia-se 
leve, quase feliz. E, chamando Evelina, que se fez acompanhar de Antonina e Lisbela, disse: --‘Estou convicta de 
que vi Júlio e o abracei... Onde e como? não saberia dizer.’  (Ev)‘Felizmente, a transfusão foi coroada de pleno 
êxito!’ (An)‘Sim, e estou certa de que dona Zulmira reencontrou o filhinho no plano espiritual, readquirindo novo 
ânimo para a luta.’ (Z)‘Julga isso possível?’ / ‘Como não? A morte não existe como a entendemos. Do Além, 
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nossos amados estendem-nos os braços.’ / A enferma demonstrou invulgar interesse na conversação. Há 
momentos em que somos castigados pela fome de fé e Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza 
moral. 
 
             38.  Casamento Feliz 
 A tempestade de sentimentos, no grupo de almas sob nossa observação, amainou, pouco a pouco... Mário 
Silva, transformado pela orientação da jovem viúva, afeiçoara-se a ela, profundamente. O templo doméstico de 
Amaro transfigurara-se. Passeios domingueiros começavam a surgir. Lisbela se apegara ao enfermeiro com 
extremado carinho e ele perdera a taciturnidade característica dos solteirões. Certa manhã, observamos todo o 
grupo familiar, que combinara um almoço ao ar livre, em parque próximo. / O Ministro comentou: --‘Graças a 
Jesus, vemos nosso Mário modificado. O amor é uma força que transforma o destino. Pude consultar o programa 
traçado para a reencarnação de Antonina e sei que ela se comprometeu a colaborar com Leonardo, para que ele 
obtenha novo corpo na Terra. Acariciará por filho do coração quem lhe foi companheiro de aventuras...’ 
(H)‘Silva, desse modo...’ / ‘...Silva e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas, cultivaram o espinheiro da 
aversão recíproca. Na teia da consangüinidade, esperamos se reeduquem. Da Lei ninguém foge...’  // Como se o 
ferroviário nos sorvesse as palavras, vimo-lo bater de leve no ombro do companheiro e dizer: --‘Escuta, Mário. 
Sinto-te por meu irmão, por isso digo...  não te parece que Antonina seja a mulher digna do teu ideal de homem de 
bem?’ / ‘Tenho examinado a possibilidade... No entanto, não sou mais uma criança...’ / ‘Por isso mesmo: um pouso 
doméstico é investimento precioso para o futuro. E a felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas da 
mocidade... O matrimônio, acima de tudo, é união de alma com alma. A amizade pura é a verdadeira garantia da 
ventura conjugal.’ // Mário ouvia as reflexões do companheiro, entre enlevado e surpreso: --‘Sim! Antonina era a 
mulher capaz de entender-lhe o coração.’ / Como se despertasse de longa fuga mental, revivendo o passado, 
encarou o amigo: --‘Amaro, tens razão. Não posso desobedecer ao comando da vida.’ / (C)‘O tempo é como a 
onda. Flui e reflui. Da nossa sementeira havemos de colher.’ // Transcorridos alguns dias, trouxeram-nos as boas-
novas: --‘Mário e a viúva efetuariam matrimônio em breves dias.’  /  Muitos companheiros de nosso plano 
acorreram à residência do ferroviário, onde se realizou o ato civil, inclusive as freiras desencarnadas que 
consagravam ao enfermeiro particular estima. A felicidade transparecia de todos os semblantes. Lágrimas serenas 
velavam-nos o olhar, quando nos acercamos dos nubentes para as despedidas. (C)‘Tudo é amor no caminho da 
vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção.’ 
 
                39.  Ponderações 
 Decorrido um mês sobre os esponsais, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina 
para uma reunião íntima no Lar da Bênção. Antonina, mais lúcida que a companheira, indagou pela razão do favor 
de que se viam aquinhoadas. Clara afagou-a de leve e explicou: --‘Filhas, em nossa romagem pela vida, 
atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Vocês venceram árduos conflitos: agora, asserenou-se-lhes 
a estrada, e o tempo de semear ressurge alvissareiro. A vida reduz-se a triste montão de treva, quando não se faz 
plena de trabalho. É imprescindível banhar o espírito, cada dia, na fonte viva do amor que recompensa a si 
mesmo com a alegria de dar! O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há 
sublimação sem renúncia no castelo da alma.   ....   Zulmira está consciente de que a maternidade a espera, em 
breve, pois compreende o santo dever de abrigar Júlio no santuário materno. E você? Recorda-se das razões que 
lhe inspiraram o segundo matrimônio?’  / Clara acariciou-lhe a fronte e disse: --‘Lembre-se! Lembre-se!’ / 
Antonina fez-se pálida e exclamou: --‘Sim, sou eu a cantora! Revejo os quadros que se foram!... Os conflitos do 
Paraguai... Uma chácara em Luque... José Esteves, hoje Mário... E Leonardo? Onde está Leonardo, o infeliz?’ / E 
Clara prosseguiu: --‘Em breve, você restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado no destino, o tesouro do 
corpo terrestre. Ninguém avança sem saldar as contas com o passado. Amemos, aperfeiçoando-nos! E, no 
tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida, acima de tudo! É imprescindível 
entender-lhes o psiquismo diferente do nosso. Saibamos prepará-los, sem egoísmo, para o destino que lhes 
compete! Que nossa afetividade seja uma bênção, com a possibilidade de educar os que nos cercam, na escola do 
trabalho salutar!... Façamos da amizade o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera, movimenta e 
ajuda, na extensão do Sumo Bem. Não temam. A prece é o fio invisível de nossa comunhão com o Plano Divino e, 
à luz da oração, viveremos todos juntos. Não nos esqueçamos do privilégio de servir.’ / Logo após, o pequeno 
Júlio foi trazido ao recinto por vasto cortejo de gárrulas crianças. 
 
                   40.  Em Prece 
 Um ano após o casamento de Antonina, dirigimo-nos à residência do ferroviário. A vida marchara como 
sempre... Júlio e Leonardo haviam  renascido em paz, quase que ao mesmo tempo. Evelina casava-se e Odila, 
transformada em sacerdotisa do lar, em muda oração, coroava-se de luz. Amaro rogou a  Antonina pronunciasse o 
agradecimento a Jesus. A esposa de Silva não vacilou. Clarêncio abeirou-se dela, tocando-lhe a fronte, e nossa 
amiga orou com sentida inflexão de voz: “Amado Jesus, abençoa a nossa hora festiva, que te oferecemos em sinal 
de carinho e gratidão. Faze-nos compreender, no campo em que lutamos, a rica sementeira de renovação e 
fraternidade em que nos cabe aprender e servir. Que possamos ser mais irmãos uns dos outros, no cultivo da paz, 
pelo esforço no bem. Transforma a água viva de nossos sentimentos em dons inefáveis de trabalho e alegria. 
Reflete o teu amor na simplicidade de nossa existência, como o Sol se retrata no fio d’água humilde. Guia-nos, 
Mestre, para o teu coração que anelamos eterno e soberano sobre os nossos destinos. Que a tua bondade 
comande a nossa vida é o nosso voto ardente, agora e para sempre. Assim seja.” / Calara-se Antonina. Doce 
exaltação emotiva pairava em todos os semblantes. Perguntei, reverente, ao instrutor: --‘Nossa história terminará 
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assim, com um casamento risonho, à moda de um filme bem acabado?’ / ‘Não, André. A história não acabou. O 
que passou foi a crise que nos ofereceu motivo a tantas lições. Movamos a mente no serviço e adquiriremos a 
chave de todos os enigmas. Nossos amigos dispõem agora de alguns anos de paz relativa, nos quais poderão 
replantar o campo do destino. Mais tarde, voltarão por aqui a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo 
o aproveitamento de cada um.’ // Chegados ao Lar da Bênção, notamos que Odila chorava copiosamente. Não 
parecia satisfeita, apesar de Clara ter-lhe conseguido brilhante posição de trabalho. O Ministro abraçou-a e falou: --
‘Odila, enquanto celebramos a tua vitória, dize que céu procuras!’ / ‘Devotado benfeitor, meu lar terrestre é o meu 
paraíso. Deus sabe que hoje amo sem o propósito de ser amada, que me proponho oferecer-me sem retribuição, a 
fim de aprender com Jesus a dar sem receber...’ / Clarêncio afagou-lhe os cabelos e exclamou: --‘Onde permanece 
o nosso amor, aí fulgura o céu que sonhamos. Mereces o paraíso que procuras. Retorna ao lar quando quiseres. 
Sê para o teu esposo e os que o seguem o astro de cada noite e a bênção de cada dia! O amor puro outorga-te esse 
direito. Volta e ama...’ / Odila ajoelhou-se e beijou-lhe as mãos veneráveis. / Nesse instante, funda saudade 
assomou-me à alma opressa. Demandei o jardim próximo e fitei o firmamento pintalgado de estrelas. O vento que 
soprava célere parecia dizer-me: “Confia!... Não te detenhas! Luta e aperfeiçoa-te! A plenitude do teu amor 
brilhará também um dia!...” 
 
 
 
 
 
 
     `  Fim de “Entre a Terra e o Céu” 
  

  

 

 

 

 
 


