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           FEB 1957                                                                                                  F.C.Xavier / André Luiz 
 

            AÇÃO E REAÇÃO 
 
                       Ante o Centenário 
 A 18 de Abril de 1957, a Codificação Kardequiana, sob a égide do Cristo de Deus, celebrará o seu 
primeiro centenário de valiosos serviços à Humanidade Terrestre. Como homenagem ao memorável 
acontecimento, grafou André Luiz  (AL) as páginas deste livro. Desvelou uma nesga das regiões inferiores a que 
se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal, a fim de 
que nos adaptemos ao mecanismo da Justiça Indefectível. Descreve círculos de purgação, onde se demoram os 
que se acumpliciaram na delinqüência, criando, pelos desvarios da própria conduta, o inferno exterior, que 
nada mais é que o reflexo de nós mesmos quando nos entregamos à prática de ações deprimentes. Von Liszt, 
eminente criminalista, observa que o Estado não prescinde da pena, a fim de sustentar a ordem jurídica. A 
tendência a punir é congenial ao homem comum, à face da necessidade de manter a intangibilidade da ordem no 
plano coletivo. André Luiz, contudo, faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais 
ampla. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue aos arestos da própria consciência. 
O Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. Reconhecemos em seus postulados não 
somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidades definidas. A 
reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências e a Doutrina Espírita, revivendo o 
Evangelho do Senhor, é facho resplendente na estrada evolutiva, ajudando-nos a regenerar o próprio destino, 
para a edificação da felicidade real. Nossas possibilidades de hoje vinculam-nos às sombras de ontem, exigindo-
nos trabalho infatigável no bem, para a construção do Amanhã, sobre as bases redentoras do Cristo.                         
                                                                             
         (Emmanuel) 
  
           1.  Luz nas Sombras 
 Afirmava-nos o Instrutor Druso (D): --‘O estudo da situação espiritual da criatura humana, após a morte 
do corpo, não pode ser relegado a plano secundário.’  / A conversação fascinava-nos. Hilário (H) e eu 
visitávamos a “Mansão da Paz”, notável escola de reajuste de que Druso era o diretor e abnegado amigo. O 
estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de ‘mosteiro São Bernardo’, em zona 
castigada por natureza hostil, com a neve substituída por sombra espessa e ventania incessante. O pouso 
acolhedor, fundado há mais de três séculos, dedica-se a receber Espíritos infelizes ou enfermos, decididos a 
trabalhar pela própria regeneração. O casario, semelhante a vasta cidadela instalada com todos os recursos de 
segurança, mantém setores de assistência e cursos de instrução, com médicos e sacerdotes, enfermeiros e 
instrutores. Pretendíamos, recomendados pelo Ministério do Auxílio, efetuar algumas observações, com referência 
às leis de causa e efeito, o carma dos hindus. / (D)‘A Terra é valiosa arena de serviço espiritual, assim como um 
filtro em que a alma se purifica, pouco a pouco. Há que sustentar a luz do amor e do conhecimento, no seio das 
trevas.’ / Víamos, lá fora, ventania ululante, carreando consigo uma substância escura, semelhante a lama 
aeriforme, em torvelinho estranho, como treva encachoeirada... E do corpo monstruoso do turbilhão terrível 
rostos humanos surgiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Hilário interrogou: --‘Por que 
não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um posto de salvação?’ (D)‘Sim, mas a salvação só é 
realmente importante para os que desejam salvar-se. Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi 
essa, o encontro com feras humanas, que habitavam o templo de carne, à feição de pessoas comuns. Se recolhidas 
aqui, sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto. Não podemos esquecer que a ordem é a base da 
caridade. Somos hoje defrontados por grande tempestade magnética, e muitos caminheiros das regiões inferiores 
são arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval.’ (H)‘E guardam consciência disso?’ / ‘Raros. As 
criaturas assim desabrigadas são as que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. 
Odeiam e aniquilam, mordem e ferem.’ / ‘Mas conservam-se interminavelmente nesse terrível desajuste?’ / ‘Não. A 
fase de inconsciência e desvario passa também. Refunde-se a alma, pouco a pouco, para abraçar, por fim, as 
responsabilidades que criou para si mesma.’ (AL)‘Então, não basta a romagem de purgação do Espírito depois da 
morte, nos lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos...’ / 
‘Perfeitamente. O desespero vale por demência, não serve como pagamento nos tribunais divinos. Cessada a 
febre de loucura e rebelião, o Espírito culpado volve ao remorso e à penitência.    ....    A existência humana, por 
mais longa, é simples aprendizado. Usando nova máquina fisiológica, deve o Espírito atender à renovação e isso 
exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena a que transitoriamente se afeiçoa.’ (AL)‘Qual 
a procedência dos que penam nesse torvelinho de horror? Encontraríamos aí seres primitivos como os indígenas, 
por exemplo?’ / ‘Às densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes 
deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nestas regiões inferiores não transitam as almas simples. 
Ali, nas zonas infernais, apenas residem as mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes 
competiam, delas se ausentaram deliberadamente. O inferno pode ser definido como vasto campo de 
desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. 
Estes lugares funcionam como crivos necessários para todos os Espíritos que escorregaram nas deserções, almas 
já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, responsáveis pela edificação do bem, e que, resvalando em 
delitos, estagiam nestes sítios por dias, meses ou muitos anos... Desse modo, os gênios infernais que supõem 
governar esta região aqui vivem por tempo indeterminado. As almas transviadas na delinqüência e no vício, com 
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possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o 
preço das paixões é demasiado terrível. Para as que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração 
e a dor, as casas de fraternidade e assistência, como esta, funcionam acolhendo-as e habilitando-as para o retorno 
às experiências de natureza expiatória na carne. Se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o inferno, 
como região de sofrimento e desarmonia, representa um estabelecimento de filtragem do Espírito, a caminho da 
Vida Superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera 
semelhantes criações da alma humana, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos filhos e se vale delas 
para ajudá-los a valorizar a saúde. As Inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, 
não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o 
próprio mal. Tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo.’ / Druso ia prosseguir, no entanto, 
invisível campainha vibrou no ar. (D)‘Amigos, chegou o instante de conversar com os internados que já se revelam 
pacíficos e lúcidos.’ 
 
         2.  Comentários do Instrutor 
 O recinto era confortável e amplo. Ao clarão de vários lampadários, podíamos observar os semblantes 
disformes da maioria dos que ali se congregavam. Calculei em duas centenas os enfermos à nossa frente. Druso 
informou que a quietude ambiente, a despeito da tempestade, era devida aos abafadores de som que revestiam o 
salão. E apresentou-nos os Assistentes Silas (S) e Honório e a irmã Celestina, destacados assessores na condução 
da morada socorrista.  E, após indicar um dos enfermos para proferir a oração inicial, tomou a palavra: --‘Irmãos, 
não me creiam separado de vocês por virtudes que não possuo. Também sou aqui um companheiro à espera da 
volta. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. É que o propósito da vida trabalha em nós para guiar-
nos à perfeição. No plano físico, muitos de nós supúnhamos que a morte seria o ponto final de nossos problemas. 
A viagem ao sepulcro, no entanto, ensinou-nos que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossa próprias 
obras. A ninguém devemos o destino senão a nós mesmos. O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente. 
Ressuscitamos no corpo sutil de agora com os males que alimentamos em nosso ser. Nutrindo propósitos de 
regeneração e melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o Inferno e a Terra, que se afinam tão 
estranhamente um com o outro, como nós e nossos feitos. Em derredor de nosso ponto de trabalho e esperança, 
alongam-se flagelos infernais... Em verdade, por muito tempo ainda sofreremos os efeitos das ligações com os 
nossos cúmplices e associados de intemperança e desregramento, mas, dispondo de novas oportunidades de 
trabalho no campo físico, é possível refazer o destino, solvendo escuros compromissos e promovendo novas 
sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Somos Espíritos endividados, com a obrigação de 
dar tudo em favor de nossa renovação. Comecemos a articular idéias redentoras e edificantes desde agora, 
favorecendo a reconstrução do futuro. Disponhamo-nos a desculpar os que nos ofenderam, com o sincero 
propósito de rogar perdão às nossas vítimas. Cultivando a oração com serviço ao próximo, reconheçamos na 
dificuldade o gênio bom que nos auxilia, a desafiar-nos ao maior esforço. Espalhemos, nas províncias de treva e 
dor, o socorro da prece e o concurso do abraço fraternal. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera 
das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Superando nossas enfermidades morais e 
extinguindo antigas viciações, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, 
possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Supliquemos ao Senhor nos conceda forças 
para a vitória. [Nimbado de doce claridade, o Instrutor não falava como quem ensinasse, teorizando. Trazia na 
voz a inflexão de uma dor imensamente sofrida. / Uma senhora triste dirigiu-se a ele:] –‘Releve-me a intromissão. 
Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas... Não me vê, nem 
me escuta. Ah! Como pode o amor contrair tanto débito?’  (D)‘O amor é a força divina que freqüentemente 
aviltamos. Quase sempre, é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos perante a Lei... amor mal 
interpretado... mal conduzido... Esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz, na valiosa empresa do 
resgate.’ / E ponderou, para nós: --‘Nossa irmã instilou no filho idéias de superioridade malsã, favorecendo-lhe 
acessos de rebeldia e brutalidade. Amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto e voltará 
à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo o filho que ela própria complicou nas fantasias de mulher 
rica.’ (H)‘E se perderem a batalha projetada?’ / ‘Decerto regressarão em piores condições aos precipícios que 
nos circundam... Cada um de nós, Espíritos endividados, em renascendo, transporta consigo para o ambiente dos 
homens uma réstea do céu que sonha conquistar e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo.’ // Um 
velhinho cambaleante disse-lhe humildemente: --‘Estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui!... Quando terei 
meu corpo na Terra para descansar no esquecimento, aos pés dos meus?’  / ‘Não desfaleça! Console-se! Também 
nós, faz muitos anos, estamos presos a esta casa, por injunções do dever. Sirvamos com alegria. O dia será 
determinado pelo Senhor.’  //  Um moço simpático abeirou-se: --‘Fico a cismar nos enigmas da memória... Por que 
este olvido para cá da morte física? Por que não me lembro de outras existências?’  / ‘Os Espíritos que na vida 
física atendem aos deveres com exatidão, retomam pacificamente os domínios da memória, tão logo se 
desenfaixam do corpo denso. Para nós, consciências intranqüilas, a morte não exprime libertação. Prosseguimos 
atados ao pelourinho de nossas culpas; e a culpa é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Somos 
aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual. Observe a si mesmo. Seu 
pensamento vive preso aos sítios de que a morte supostamente o desvencilhou. Tudo isso é lastro, inclinando a 
mente para o mundo físico.’ / ‘É verdade...’ / ‘Sob hipnose nossa memória pode regredir, porém isso é um 
fenômeno de compulsão... Libertemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, da penitência e 
da culpa, e esse espelho refletirá o Sol com todo esplendor de sua pureza.’ 
 
                  3.  A Intervenção na Memória 
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 Novo colaborador, o Assistente Barreto, comunicou: --‘Na Enfermaria Cinco, três dos recém-recolhidos 
entraram em crise de angústia e rebeldia.’ (D)‘É a loucura por telepatia alucinatória. Retire os enfermos normais 
e aplique os raios de choque.’ // Outro funcionário notificou: --‘A tela de aviso que não funcionava, devido à 
tormenta, transmitiu aflitiva mensagem: duas das nossas expedições de pesquisa estão em dificuldade nos 
desfiladeiros das Grandes Trevas...’ (D)‘Informe o diretor de operações urgentes. O auxílio deve ser enviado o 
mais cedo possível.’ // Outro colaborador pediu: --‘Rogo-lhe providências no caso Jonas. A reencarnação dele 
talvez seja frustrada em definitivo. Cecina, a futura mãezinha, sentindo-lhe os fluidos grosseiros, nega-se a 
recebê-lo.’ (D)‘Aceitá-lo-á, segundo os compromissos dela própria. Tragam Cecina até aqui, logo se entregue ao 
sono, para que possamos auxiliá-la com intervenção magnética.’  //  Procurei o Assistente Silas, a quem crivei de 
indagações: --‘Seria justo que o diretor da casa fosse molestado assim?’ (S)‘Assistentes e Assessores somente 
demandam a presença da Druso depois de movimentarem todas as providências cabíveis.’ / ‘E o caso de 
reencarnação pendente?’ /’ Se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos as que se enraízam 
diretamente nos planos infernais. Valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos tenebrosos. Em 
muitas ocasiões são planejadas e executadas daqui mesmo.’ / ‘Druso dispõe de delegação de competência para 
resolver casos assim?’ / ‘Funciona como autoridade intermediária. Duas vezes por semana, reunimo-nos no 
Cenáculo da Mansão e os mensageiros da luz determinam no assunto, apreciando os processos. São prepostos das 
Inteligências Angélicas que não perdem de vista as plagas infernais. Assim como o doente exige remédio, 
reclamamos a purgação espiritual, a afim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores. O inferno 
para a alma que o erigiu em si mesma é aquilo que a bigorna ardente constitui para o ferro bruto. Purifica e 
modela...’  // Um emissário anunciou: --‘Instrutor, depois de amainada a tormenta, voltou o assalto dos raios 
desintegrantes...’ (D)‘Liguem as baterias de exaustão. Observaremos a defensiva, instalados na Agulha de 
Vigilância.’  / Silas, Hilário e eu seguimo-lo sem hesitar. A Agulha de Vigilância era uma torre, servida por 
escadaria circular, algumas dezenas de metros acima do grande edifício. Aparelhos nos facultavam a 
contemplação da paisagem exterior. Como telescópios diminutos, permitiam observar criaturas exóticas que 
fugiam, espavoridas, ante vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas à guisa de canhonetes. 
(AL)‘Estaremos assediados por um exército atacante?’ (D)‘Isso mesmo. Pretendem deslocar nossa casa e levar-
nos à inércia, a fim de senhorearem a região.’ (H)‘E os equipamentos? Que vêm a ser?’ / ‘Canhões de 
bombardeio eletrônico. Se suas descargas nos alcançassem, produziriam fenômenos de desintegração. Porém, 
nossas barreiras de proteção movem-se com eficiência: observem a muralha de hastes metálicas. Os conflitos aqui 
são incessantes. A paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no Poder Divino e a 
confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem.’ // ‘Um servidor penetrou no recinto e disse: --
‘Instrutor Druso, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético. Continua 
apenas com gemidos periódicos. Não traz qualquer indício de identificação.’ / Seguimos o mentor infatigável. Em 
mesa desmontável, um homem disforme estirava-se em decúbito dorsal, respirando apenas. Braços e pernas 
enormes, em inqualificável hipertrofia; na máscara fisionômica, os traços se confundiam, qual se estivéssemos à 
frente de uma esfera estranha, à guisa de cabeça. (D)‘É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo 
carnal sob o império de terrível obsessão, tão terrível que não recolheu o amparo espiritual das caridosas legiões 
que operam nos túmulos. Largou o corpo denso sob absoluta fascinação mental.’ (H)‘Mas, por que semelhante 
calamidade?’ / ‘Não será melhor sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos escabrosos? As 
regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a 
compaixão para atender com segurança. O fenômeno é de natureza espiritual. A dor, no veículo físico, é um 
acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la. A mente, viciada 
por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que 
os delicados tecidos do perispírito se perturbem. A alma pode cair sob o cativeiro de Inteligências perversas e daí 
procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animalização por efeito hipnótico. 
Nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose provocada. Adversários temíveis, para torturá-lo, 
fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação.’ (AL)‘Mas semelhante martírio poderia ocorrer sem razão 
justa?’ / ‘Com exceção do caminho glorioso das grandes almas, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as 
raízes da culpa. Desintegremos as forças magnéticas que lhe constringem os centros vitais e ajudemo-lhe a 
memória, para que se liberte e fale. Não seria lícito agir à base de hipóteses. É indispensável ouvir os delinqüentes 
e as vítimas.’ // Mantivemo-nos em corrente de oração, enquanto o Instrutor passou a aplicar passes no 
companheiro prostrado. Logo reagiu, com movimentação gradativa. (D)‘Não lhe convém o imediato retorno à 
realidade. Poderia sofrer crise de loucura. Conversará conosco com a mente enovelada à idéia fixa, a fim de que 
lhe venhamos a conhecer o problema crucial.’ // Depois de nova intervenção sobre a glote, o infeliz começou a 
bramir: --‘Socorro! Sou culpado... Perdão! Perdão! Sou Antônio Olímpio, o criminoso... Pequei, pequei... Que eu 
sofra no inferno!... É o remorso, bem sei... não resisti à ambição... Depois da morte de meu pai... vi-me obrigado a 
partilhar a fazenda com meus irmãos mais novos... Clarindo (C) e Leonel (L)... Admiti que somente poderia ser 
feliz, aniquilando meus irmãos... Convidei-os a passear de barco no grande lago de nosso sítio... dei-lhes licor 
entorpecente... desequilibrei a embarcação... Ah! Que calamidade inesquecível!... Ainda escuto-lhes os brados 
arrepiantes de horror, implorando socorro... encontraram a morte... Assim me apossei da fazenda inteira, legando-a 
mais tarde a Luís... o meu filho único. Em companhia de Alzira (A)... a esposa inolvidável... procurava distrações 
e passeios que me tomassem a atenção... Nunca pude ser feliz. Minha mulher adoeceu... passou à loucura... e 
afogou-se no lago... numa noite de horror. Busquei gozar a fortuna... mas... ai de mim! Diante do sepulcro não me 
valeram as preces pagas...  porque meus irmãos que eu supunha mortos... se fizeram visíveis, transformados em 
vingadores... Flagelaram-me sem compaixão... até que cansados de me espancarem... conduziram-me a tenebrosa 
furna... onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro... ouvindo os brados de minhas vítimas... Quem me fará 
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dormir ou morrer?...’  (D)‘Já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Que 
Jesus nos ampare.’ 
 
                 4.  Alguns recém-desencarnados 
 Atingíramos largo recinto construído à feição de um pátio interior, como enorme átrio de certas estações 
ferroviárias terrestres. Druso confiou-nos aos cuidados de Silas. Pela sombra reinante, não poderíamos saber se 
era dia ou noite. A caravana-comboio chegaria em alguns minutos. Perguntei que espécie de criaturas 
aguardávamos. O companheiro informou que se tratava de dezenove recém-desencarnados em posição de 
desequilíbrio, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação, nem se haviam 
comprometido com as forças dominantes nas trevas. Logo, a expedição penetrava o átrio. Os recolhidos, exceção 
de cinco que vinham de maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações e mesmo loucura, se bem que 
pacífica. Traziam os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação. Dama simpática abeirara-se 
de uma jovem senhora e, abraçando-a, chorava sem palavras. A moça recém-liberta rogava, comovente: --‘Não me 
deixem morrer!...’ / Avançou para Silas, exclamando: --‘Padre! A ingratidão praticada com minha mãe fala muito 
alto em minha consciência infeliz! Como pude condená-la à miséria? Pobrezinha, meu padre! Quando me vi 
senhora de vultoso dote, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera brancas asas e 
expulsei-a de nossa casa!... Atirei-lhe ao rosto frases cruéis. Pretendendo elevar-me no conceito do homem que 
desposara, menti que ela não era minha mãe! Lembro o olhar de compaixão que me lançou ao despedir-se... Não se 
queixou, nem reagiu...’ / A dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos, e a jovem exclamou, sem vê-la: --‘Oh! 
Dir-se-ia que ela se encontra junto de mim... Ó Deus, não me deixes encontrá-la, sem que pague meus débitos!...’ 
(S)‘A dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha. Acompanhá-la-á sem 
identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. Ela sofre de um fenômeno comum: 
suas faculdades mentais estagnaram-se no remorso, em razão do delito máximo da existência última. Ainda se 
julga diante do sacerdote, acusando-se pela falta... [O espetáculo ferira-me fundo. Não havia, então, males ocultos 
na Terra!... Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia, em algum lugar!...]  
Sim. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós 
mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação...  A estas plagas de inquietação aportam aqueles 
que trouxeram mais amplas faixas de inferno em si mesmos. A Bondade Infinita permite que as vítimas edificadas 
no entendimento e no perdão se transformem, felizes, em abnegados cireneus dos antigos verdugos.’ // Pobre 
mulher reclamava, infeliz: --‘Quem me libertará de Satã? Socorrei-me contra o temível Belfegor!’ / Silas 
convocou-nos ao amparo magnético. Invocando o socorro divino, procurei fazê-la aquietar-se; depois, em análise 
mental, verifiquei que a pobre amiga trazia enraizada no cérebro a figura animalesca de um homem agigantado, 
com a fisionomia de um caprino degenerado. (S)‘É um clichê mental, criado e nutrido por ela mesma. As idéias 
macabras da magia aviltante, da bruxaria e do demonismo, geram imagens como esta. As inteligências 
desencarnadas, entregues à perversão, valem-se desses quadros e imprimem-lhes temporária vitalidade. Observem 
o duelo íntimo entre a enferma e a forma-pensamento que se lhe superpõe à cabeça. É o demônio Belfegor, 
segundo as anotações de Jean Weier, que imprevidentes autoridades da Igreja permitiram se espalhasse nos círculos 
católicos. Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as 
próprias obras. Assim, temos conosco os diabos que desejamos. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer 
todo o poder criador e aglutinante do pensamento puro e simples.  Tudo que nos escravize à ignorância e à 
miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno 
contra o Céu. O pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, emitido por nós, volta 
inevitavelmente a nós mesmos e nos compele a viver em sua onda de formas criadoras, que se nos fixam no 
espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos 
ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. Eis 
porque a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, pode permanecer 
longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e 
ilusão.’  
 
             5.  Almas Enfermiças 
 Findo o repouso, Silas veio convidar-nos a rápido passeio pelos arredores. Atendia-nos ao propósito de 
estudar os princípios de causa e efeito, nas criaturas recém-desencarnadas. Sabíamos que a morte era sempre o 
primeiro passo para a colheita da vida e que o imenso Umbral, à saída do campo terrestre, vive repleto de homens 
e mulheres que vararam a grande fronteira, em plena conexão com a experiência carnal. (S)‘As províncias 
infernais, muito mais do que as celestes, são adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito, de vez 
que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor fazem parte de nossos conhecimentos mais simples nas lides 
quotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélicos transcendem a nossa compreensão. Estamos 
psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento.’ // À medida que nos afastávamos, mais penetrávamos na 
sombra densa. Compreendemos que o terreno sob nosso exame localizava-se à retaguarda da instituição, à maneira 
de enorme povoação extra-muros. (S)‘Achamo-nos na zona posterior ao instituto, em larga faixa superlotada de 
Espíritos conturbados e sofredores.’ (H)‘Toda essa gente parece relegada à intempérie...’ / ‘Este imenso 
conglomerado de criaturas começou num grupo de desencarnados que clamavam pelo socorro da Mansão sem os 
necessários requisitos para recolher-lhe a assistência. Nossa casa não podia abrir-lhes as portas, à face do 
desespero e da revolta em que se comprazem, mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhes a ajuda 
possível. Iniciou-se, dessa forma, a presente organização, que, contra a nossa vontade, é um abismo de 
sofrimento. Aqui se reúnem entidades vítimas de pensamentos desvairados. Quando superam a crise de 
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perturbação, por dias, meses ou anos, são trazidas à instituição, que evita abrir-se às consciências encravadas na 
revolta sistemática. Entre os beneficiados, vocês viram Espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e 
rebelados.’ (H)‘Entretanto, tão infortunada colônia de almas em desajuste não sofrerá o domínio das Inteligências 
perversas, quais as que vimos ontem?’ / ‘Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis. As vítimas 
de semelhantes feras humanas padecem inenarráveis suplícios. São fenômenos de flagelação compreensível, que 
alguns místicos do mundo, em desdobramento mediúnico, classificaram como vastação purificadora. Tanta dor 
reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Quem 
acalenta a urtiga recolhe a urtiga que fere, e quem protege o jardim tem a flor que perfuma. Não encontraremos 
aqui almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder, e que, surdas à 
prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão.’ // Paramos em 
frente a pequena casa a confundir-se com o nevoeiro. Cães enormes ganiam, sentindo-nos a presença. Silas 
apresentou-nos a um companheiro de alto e rude aspecto: Orzil (O), um dos guardas da Mansão, em serviço nas 
sombras. Era de constituição agigantada, como um urso em forma humana. Tive a nítida idéia de que éramos 
defrontados por um penitenciário confesso, a caminho de segura regeneração. (S)‘É um amigo de cultura ainda 
escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários. 
Vem prestando valioso concurso nesta região em que o desespero se refugia. É ajudado, ajudando.’ / ‘Vive só?’ / 
‘Dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal. Tem consigo  algumas celas ocupadas por entidades em 
tratamento.’  // Orzil voltou até nós e o Assistente perguntou, com bondade: --‘Como passamos de serviço?’ / 
‘Muito trabalho, chefe. A tempestade trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos.’ 
(H) ‘E não se pode atingir esses lugares para aliviar a quem padece?’ / Orzil esboçou dolorosa carantonha e 
respondeu: --‘Impossível...’ (S)‘Os que se agitam nessas furnas jazem extremamente revoltados, fazem-se 
demônios de insensatez... Quantos doentes internados?’ (O)‘Temos três amigos em franca situação de 
inconsciência.’ // As acomodações dos enfermos jaziam ao fundo, à maneira de boxes de confortável cavalariça. À 
medida que nos acercávamos do refúgio, desagradável odor nos afetava as narinas. (S)‘Todas as criaturas vivem 
cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser, a se irradiarem por todos os lados. Cada 
entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar.’ (O)‘Temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento 
continua enrodilhado ao corpo sepulto.’  //  Atingimos o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava 
contemplar um homem envelhecido, a clamar: --‘Chamem meus filhos!...’ (O)‘É o nosso irmão Veiga. Mantém 
fixa a idéia na herança que perdeu ao desencarnar.’ / Silas recomendou-nos observar a psicosfera do enfermo. 
Anotei quadros que surgiam e desapareciam, fugazes. Compreendi que registrávamos as formas-pensamentos, 
criadas pelas reminiscências do nosso amigo que, decerto, não podia  senão viver o seu drama íntimo, tal a 
insistência da fixação mental em que se encarcerava. Amparado pelas vibrações  que o Assistente lhe enviava, 
assinalou-nos a presença: --‘Quem sois? Juízes?...  Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte 
de meus avós... E, quando a vi nas mãos, a morte  me arrebatou sem piedade... Meus rapazes começaram a 
perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhe tóxicos... À frente de tal 
injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os 
fiéis executores da grande vingança... Nunca perdoarei!...’ // Fitamos o novo enfermo, um homem profundamente 
triste, sentado ao fundo da prisão. Seguindo-lhe a atenção no ponto em que concentrava os raios visuais, a modo 
de espelho retratando-lhe os pensamentos, conseguimos distingui-lo ao volante de um carro, perseguindo um 
transeunte bêbado até matá-lo, sem compaixão...  (S)‘Deixemo-lo. Está completamente enleado às recordações do 
crime que cometeu. Acabamos de ver dois irmãos infelizes, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, 
através da força mental com que se alimentam.’ // No terceiro cubículo, um homem feridento esvurmava as feias 
chagas, usando as unhas. A atmosfera era pestilencial. O mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto 
por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era 
constituído pelas emanações mentais do infeliz. (S)‘É um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres 
inúteis largos recursos que lhe não pertenciam. A mente dele oscila entre o desencanto e a irritação, nutrindo o 
ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado.’ (AL)‘Nossos irmãos doentes estarão segregados até que 
se renovem?’ / ‘Perfeitamente. O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias idéias e modificar-se-
ão. Isso, porém, não é fácil. Nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vidas. Libertam-nos 
quando se enraízam no bem que sintetiza as Leis Divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal, que nos 
expressa a delinqüência. O pensamento atua à feição de onda, com velocidade muito superior à da luz, e toda 
mente é dínamo gerador de força criativa. O bem é expansão da luz e o mal é condensação da sombra. Quando 
nos transviamos na crueldade, nossos pensamentos agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, e 
trazem-nos de volta as sensações desagradáveis hauridas ao contato de nossas obras infelizes.’ (H)‘Agora 
percebo o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que, na Terra, deveríamos 
dispensar aos chamados mortos...’ / ‘Sim... todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne, e 
achamo-nos livres ou prisioneiros, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a 
luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona...’  
 
                     6.  No Círculo de Oração 
 Na terceira noite, Druso convidou-nos para o círculo de oração. Silas explicou que no decurso das 
atividades materializavam-se, habitualmente, um ou outro dos orientadores que, de esferas mais altas, 
superintendiam a instituição. Informou que nos cabia apenas manter no santuário o coração e a mente 
escoimados de quaisquer idéias ou sentimentos indignos da reverência que nos compete dedicar à Providência 
Divina. / Roguei a inspiração de Jesus para que minha presença não fosse motivo de perturbação no ambiente 
amigo que se propunha acolher-nos.  // Tivemos acesso a uma sala simples, em que Druso nos recebeu, sorridente 
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e bondoso. Havia vasta mesa, ladeada de poltronas modestas em que se acomodavam dez pessoas simpáticas. Do 
outro lado, surgia largo espelho translúcido. Silas explicou que eram amigos que aprimoravam condições 
mediúnicas favoráveis e colaboravam, com fluidos vitais, na manifestação dos Instrutores. Hilário notou a 
presença de duas damas que se distanciavam do tom psíquico reinante, e o Assistente esclareceu que eram  
Madalena e Sílvia; por mérito em serviço, recebiam o direito de partilhar a reunião, de modo a suplicarem auxílio 
na solução de problemas ligados a Espíritos familiares que sofriam na região vizinha. / Druso pediu guardássemos 
plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo recordações desagradáveis, para que não se 
verificassem interferências na câmara cristalina, o grande espelho à nossa frente. Explicou que as forças 
associadas dos médiuns caracterizar-se-iam por extremo poder plástico e que uma simples idéia, incompatível 
com a dignidade do recinto, poderia materializar-se. Recomendou-nos conservar a nobreza espiritual de quem se 
consagra ao bem de todos.  / Brando silêncio passou a reinar. E o diretor orou comovidamente: “Mestre Divino, 
digna-te abençoar-nos a reunião nesta casa de paz e serviço. Por tua bondade, em nome do Infinito Amor de 
Nosso Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador.   ....  Concede-nos, Senhor, a assistência 
de teus abnegados e sublimes embaixadores, a fim de que não desfaleçamos nos bons propósitos. Compadece-te 
de nós, que merecemos as dores que nos retalham os corações! Ajuda-nos para que a aflição nos seja remédio 
salutar! Não permitas, ó Eterno Benfeitor, que nosso coração se enrijeça, ainda mesmo diante da suprema 
perversidade!... Enche-nos de infatigável compaixão para que sejamos fiéis instrumentos de teu amor!... Dá-
nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e luz!...”  //  Todos chorávamos. Extáticos e felizes, vimos emergir 
da leitosa nuvem, que cobria a face do espelho, a figura respeitável de um homem. Despediu grande jorro de luz 
sobre nós, e saudou: --‘A paz do Senhor seja conosco.’ (D)‘Ministro Sânzio, bendita seja a sua presença entre 
nós!’  [Mais tarde Silas esclareceu-me que Sânzio (Sa), Ministro da Regeneração, retinha grandes poderes sobre a 
casa, podendo homologar e ordenar providências de segregação e justiça, reencarnação e banimento.]  /  O 
emissário examinou 22 fichas de largo tamanho, contendo súmulas dos processos em curso; o último se reportava 
justamente a Antônio Olímpio, o internado da véspera, a cujo despertar assistíramos. Admirando a presteza com 
que o assunto fora tratado, ouvimos a palavra do Ministro, que concordava com o parecer da casa quanto à 
conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz, e breve reencarnação dele no círculo em que delinqüira. Era 
um companheiro complexo, com extremas dificuldades para ser auxiliado no retorno à experiência física. 
Entretanto, a esposa e o filho lhe eram devedores de insuperável carinho. Todo bem realizado, com quem for e 
seja onde for, constitui recurso vivo, em favor de quem o pratica. Pediria o comparecimento da irmã Alzira, para 
que se manifestasse com relação às medidas em andamento. / Confiou-se o Ministro à prece silenciosa e, 
respondendo-lhe à petição, a tênue matéria deu passagem  a uma figura suave de linda mulher: a irmã Alzira 
revelava-se ao nosso olhar. Saudou-nos e disse: --‘Venerável benfeitor, compreendo a difícil posição do meu antigo 
companheiro e ofereço-me de boa vontade. Ajudá-lo a reerguer-se, para minh’alma não é apenas dever, mas 
também inexprimível felicidade... Conheço o poder vingador dos irmãos assassinados... Arrebataram meu esposo 
da quietação do túmulo para se saciarem no desforço terrível. Além disso, ressarcindo meus débitos do passado, 
sucumbi por minha vez às mãos deles dois, em tremenda obsessão, no mesmo lago em que perderam o corpo 
físico. Estou pronta para o serviço.’ (Sa)‘A recuperação de Olímpio, para a reencarnação, exigirá tempo. Contudo, 
podes iniciar a obra socorrista. As vítimas, transformadas em verdugos, moram na herdade arrebatada pelo irmão 
fratricida, alimentando o ódio contra seus descendentes. É necessário que vás em pessoa suplicar-lhes melhores 
disposições mentais, para que se habilitem ao amparo de nossa organização. Colaborarás na volta de Olímpio ao 
lar do próprio filho, e, por tua vez,  tornarás à carne, a fim de que de novo te consorcies com ele e recebas 
Clarindo e Leonel, por filhos do coração... Não desfaleças. Serás sustentada por esta Mansão. Nossos irmãos 
infortunados não estarão insensíveis aos teus rogos... Sofreste-lhes impiedosos golpes nos derradeiros dias no 
mundo, e a humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer...’  // A digna criatura 
osculou-lhe a destra e afastou-se. Senti o incomensurável amor de Deus alicerçando os fundamentos de Sua Justiça 
Indefectível. / Madalena e Sílvia imploraram ao Ministro que os esposos fossem atendidos no estabelecimento. 
Sânzio acolheu-lhes as súplicas.  / O diretor fez-nos sentir que o instante era agora livre para entendimentos 
educativos. 
 
         7.  Conversação Proveitosa 
 Druso apresentou-nos, informando que estudávamos as leis de causalidade. Indagávamos sobre o destino, 
sobre a dor... (Sa)‘A dor, sim, a dor... Estudo-a, igualmente, filhos meus. Sou funcionário humilde dos abismos. 
Conheço irmãos animalizados há séculos, nos despenhadeiros infernais; entretanto, nunca surpreendi criatura 
alguma esquecida pela Divina Bondade.’  [Eu guardava a idéia de achar-me à frente de meu pai ou de minha mãe. 
Diante de mim passei a ver Sânzio somente, dominado por sua grandeza humilde. De onde vinha, Senhor, aquele 
ser tocado de gloriosa simplicidade? E, com grande emoção, perguntei:] –‘Grande benfeitor, poderemos ouvi-lo 
acerca do “carma”?’ / ‘Sim, “carma”, expressão vulgarizada pelos hindus, em sânscrito quer dizer ‘ação’, mas a 
rigor designa ‘causa e efeito’. Para nós expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que 
nos digam respeito. Há contas dessa natureza não apenas definindo individualidades, mas também povos e raças, 
estados e instituições. Para melhor entender o “carma” ou  “conta do destino”, criada por nós mesmos, convém 
lembrar que o Governo da Vida possui seu sistema de contabilidade, a expressar mecanismo de justiça 
inalienável. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe fulguram os gênios angélicos, com ministérios 
apropriados à concessão de empréstimos e moratórias aos Espíritos que os mereçam, e, nas regiões atormentadas 
como esta, varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para a cobrança e a 
fiscalização. É imperioso não olvidar que todos os acervos da vida pertencem a Deus. Somos simples 
usufrutuários da Natureza. O Espírito gasta, em verdade, o que lhe não pertence, para efetuar a própria 
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sublimação no conhecimento e na virtude. Após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas, 
mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. O homem inteligente deve estar farto de saber 
que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. A morte funciona como juiz 
inexorável, transferindo bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito que 
cada um extrai das concessões que lhe foram entregues pelos Agentes da Infinita Bondade. Aí, vemos os princípios 
de causa e efeito em toda a sua força, porque, no uso ou abuso das reservas da vida, cada alma cria os créditos e 
os débitos, que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores. Quanto mais amplitude em nossos 
conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. E, do quilate de nossas intenções e aplicações, nos 
sentimentos e práticas da marcha, a vida organiza nossa conta ante as Leis do destino.’ (H)‘Amado Instrutor, que 
devemos entender como sendo “bem” e “mal” ?’ / ‘O bem é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça 
para todos os nossos semelhantes e criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de 
nosso exclusivismo. O bem será nossa decidida cooperação com a Lei, a favor de todos. E o mal será a triste 
vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no 
orgulho.   ....   Possuímos em Nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do Eterno Bem sobre a Terra.’ 
(AL)‘Poderíamos ouvi-lo quanto aos apontamentos cármicos que trazemos em nós mesmos?’ / ‘É muito difícil 
penetrar o sentido das Leis Divinas, com os recursos limitados da palavra humana. Iniciemos o tentame, com 
imagens simples: A planta, de começo, jaz encerrada no embrião, e o destino, ao princípio de cada existência, 
está guardado na mente. A consciência responsável herda sempre de si mesma. Nossa mente guarda consigo, em 
germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã.’ (H)‘Não teremos, nesse 
postulado, a consagração do determinismo de ordem absoluta?’ / ‘Sim, nas esferas primárias da evolução, o 
determinismo pode ser considerado irresistível. Mas, na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento 
e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao Espírito as responsabilidades naturais 
que deve possuir sobre si mesmo. O comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, pode 
significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas 
perante a Lei.’ (AL)‘Mas, ainda nas piores condições expiatórias, goza a consciência dos direitos inerentes ao 
livre arbítrio?’ / ‘Como não? Imaginemos um delinqüente, numa penitenciária. Se aproveitar o tempo no cárcere, 
para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, a breve tempo atrairá 
a simpatia dos que o cercam, avançando para a recuperação de si mesmo.’ / ‘Dispomos de algum meio para 
escapar à justiça?’ / ‘Da justiça ninguém fugirá; entretanto, o Amor Infinito do Pai Celeste brilha em todos os 
processos de reajuste. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de 
idade. Penetra no mundo espiritual sofrendo as conseqüências imediatas do gesto infeliz. Logo que oportuno, 
quando torna a merecer o retorno à Esfera Humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a 
extrema tentação ao suicídio, na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, pelo 
fenômeno das ‘circunstâncias reflexas’, dando azo a recônditos desequilíbrios emocionais. Se esse homem não 
houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de 
modo a superar a crise inevitável, dificilmente escapará ao suicídio, de novo, porque as tentações, não obstante 
reforçadas por fora, começam em nós e alimentam-se em nós mesmos. E, vale lembrar, qualquer devedor, para 
habilitar-se à libertação, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor. E, tanto quanto possível, 
esforçando-se na hora justa, começando cedo a restauração, pelos melhores tempos da jornada física... A 
meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral. Entretanto, todo minuto 
da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar.    ....    Nossas manifestações contrárias à Lei 
Divina, que é, invariavelmente, o Bem de Todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, expiações no Céu 
e na Terra. E, vale lembrar que nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, 
ameniza-nos a posição, garantindo uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranqüilidade, exceção 
dos casos de dura e imediata expiação. Igualmente, dores, angústias e sofrimentos, na velhice ou em longas 
enfermidades, nos suavizam a ficha de Espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros 
tempos da vida espiritual. Os corações amadurecidos no conhecimento se valem, por intuição natural, da velhice 
ou da dor para raciocinar com mais segurança, seja consagrando-se à fé, seja devotando-se à caridade, 
preparando com louvável acerto e admirável sabedoria, a passagem para a Vida Maior.’ (AL)‘Há dívidas que 
exigem várias existências para o resgate. Como apreciá-las do ponto de vista da memória?’  / ‘A questão é de 
tempo. À medida que nos demoramos aqui na organização perispirítica, no fiel cumprimento de nossas 
obrigações, mais se nos dilata o poder mnemônico. Identificamos novas extensões de nosso “carma” e jamais 
condescendemos com as próprias fraquezas; por isso vemo-nos compelidos a solicitar novas encarnações difíceis 
e proveitosas, que nos reeduquem ou aproximem da redenção necessária. Compreenderam?’  //  O Ministro voltou 
à câmara e, logo, apagou-se-lhe a figura venerável aos nossos olhos. Druso, em prece, encerrou a inolvidável 
reunião. 
 
           8.  Preparando o Retorno 
 Hilário e eu solicitamos o assentimento das autoridades a que devíamos consideração, permanecendo 
sediados no instituto alguns meses. Foi assim que nos dispusemos a partilhar com Silas o trabalho atinente ao 
‘processo Antônio Olímpio’. / Após seis dias, a irmã Alzira veio ao estabelecimento e esclareceu-nos que fazia o 
possível por ajudar o filho que deixara na Terra. Luís, cujo Espírito se afinava com os antigos sentimentos 
paternos, apegando-se aos lucros materiais, sofria tremenda obsessão. Clarindo e Leonel conduziam para a 
fazenda usurários e tiranos rurais desencarnados, para lhe agravarem a sovinice. Luís devia contar cerca de 40 
anos de experiência física. Silas perguntou-lhe quanto aos tentames de auxiliar o marido, e Alzira declarou que 
isso fora realmente impossível, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes. Em ocasiões 
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fortuitas, dispensava ao filho, à nora e aos dois netos algum amparo. Consultou o Assistente se a Mansão poderia 
facultar-lhe uma visita ao esposo, ao que Silas aquiesceu com carinho. // Guiamo-la até o compartimento do doente. 
Registrando-lhe a ruína mental, a notável mulher pediu permissão para orar, em nossa companhia, junto do 
esposo. Ajoelhou-se à cabeceira e, levantando os olhos para o Alto, clamou, humilde, segundo a sua fé: “Mãe  
Santíssima! Anjo tutelar dos náufragos da Terra, compadece-te de nós e estende-nos tuas mãos doces e puras!... 
Lança caridoso olhar sobre nós, jungidos às conseqüências  de duplo homicídio!    ....    Advoga-nos a causa, 
Mediadora Celeste! Mãe, atende-nos! Estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão do vale da morte!...”  //  
Diante de nós, o inesperado compelia-nos ao êxtase.  Enquanto falava em lágrimas, coroara-se Alzira de safirino 
esplendor. Excelso jorro de prateada luz desceu do Alto. O enfermo desferiu longo gemido de dor humanizada e 
consciente. A prece de Alzira lograra um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido 
alcançar. Olímpio descerrou desmesuradamente as pálpebras e mostrou a lucidez dos que despertam de longo e 
torturado sono. Agitou-se e bradou, tomado de selvagem contentamento: --‘Alzira!’ / A um sinal de Silas, dois 
enfermeiros restituíram-no ao sono. Contemplando Alzira, que acariciava os cabelos do infeliz, tive a idéia de que 
um anjo do Céu visitava um penitente do inferno. Silas, oferecendo o braço à abnegada irmã, explicou prestimoso:-
- ‘A oração trouxe-lhe imenso bem, no entanto, não lhe convém o despertamento senão gradativo.’  //  No 
momento aprazado, nos ausentamos os quatro, devorando o caminho que para nossa companheira representava 
uma senda de retorno ao lar antigo. Alzira não disfarçava a emoção. O luar revelava sólida construção em franca 
decadência. E entidades estranhas, embuçadas em largos véus de sombra, transitavam, absortas, nos grandes 
terrenos. (S)‘São onzenários [usurários], trazidos sub-repticiamente até aqui por Leonel e Clarindo.’ (H)‘Não nos 
enxergam?’ (S)‘Não. Com certeza nos identificaram a chegada, entretanto, não se preocupam com a nossa 
presença, desde que lhes não penetremos a faixa mental.’ / Entramos, e o movimento no interior doméstico era de 
pasmar. Desencarnados de horripilante aspecto iam e vinham, através de corredores extensos, conversando, 
aloucados. O ouro constituía assunto fundamental de solilóquios. Silas conduziu Alzira ao aposento em que 
Adélia, a dona da casa, repousava com os filhinhos, explicando que não lhe convinha um encontro imediato com 
os irmãos. Ali a deixamos sob a custódia de Hilário. A sós comigo o Assistente esclareceu que, para efetuar o 
socorro com proveito, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir. Dispus-me a observar, aprender e contribuir, 
sem alarde. Penetramos aposento onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda. (S)‘É Luís, que, 
durante o sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões.’ / Dois desencarnados, de presença desagradável, 
dirigiram-se a nós desabridamente: --‘Quem são vocês?’ (S)‘Somos amigos.’ / ‘Bem, aqui só ingressa quem saiba 
valorizar o dinheiro...’ [concluí que eram os irmãos espoliados...]  / ‘Sim... Quem não estimará os haveres que lhe 
pertençam?’ / ‘Muito bem!...’ // Adquirindo confiança em nós, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a 
dizer: --‘Fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz... De que lhe valeu, 
no entanto, gozar à nossa custa, se a morte não existe e se os delinqüentes estão algemados às conseqüências de 
suas ações?   ....    Não admitem que temos razão?’  / ‘Sim, todos temos razão, entretanto...’ / Leonel atalhou: --
‘Entretanto? Quererá interferir em nossos propósitos?’  / ‘Nada disso. Apenas lembrei que por dinheiro já lutei 
excessivamente, crendo que o direito prevalecia de meu lado... Amigos, vemos que esta casa está povoada de 
irmãos ensandecidos...’ (L)‘Localizamos aqui os onzenários enlouquecidos, para que constranjam Luís a viver 
com a imaginação aprisionada ao dinheiro. Quanto ao criminoso, que sitiávamos nas trevas, nos foi arrebatado à 
vigilância... Pagará o filho dobrado preço, já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos... Aprendemos nas 
escolas dos vingadores [organizações mantidas por entidades criminosas] que todos possuímos um “desejo 
central”, que nos caracteriza nos interesses mais íntimos. Conhecido o da criatura que nos propomos retificar ou 
punir é fácil superalimentá-la com excitações constantes, nutrindo-lhe a fixação mental. Por intermédio da 
determinação hipnótica, mantemos o “delírio psíquico” ou a “obsessão”, estado anormal da mente, subjugada 
pelo excesso de suas próprias criações. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si 
próprio.’ [Figurava-se-me assistir a um curso rápido de sadismo mental.] (S)‘Cada qual de nós vive e respira nos 
reflexos mentais de nós mesmos, angariando influências felizes ou infelizes. Os Céus ou Esferas Superiores são 
reflexos de Espíritos Santificados, e o inferno...’ / ‘...é o reflexo de nós mesmos!’  [Completou Leonel, com uma 
gargalhada. E deu uma demonstração, induzindo Luís a pensamentos de cobiça sobre terras vizinhas.] (L) ‘Viram? 
Somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça...’ (S)‘Estamos diante de um processo de transmissão de 
imagens. O campo mental do hipnotizador cria na imaginação as formas-pensamentos que deseja exteriorizar. 
Arroja-as sobre o campo mental do hipnotizado, como sobre o mosaico, em televisão. Você, Leonel, criou os 
quadros e os transmitiu ao pensamento de Luís, cuja mente funcionou como câmara de imagem, apresentando o 
que poderíamos chamar ‘miragens técnicas’.’ [Todos registramos os esclarecimentos, sumamente surpreendidos. 
O Assistente, psicólogo, valera-se de argumentação à altura, para cientificar Leonel de que conhecia os processos 
de obsessão em suas minudências.] (L)‘Companheiro, de que escola procede você ? Sua inteligência interessa-nos.’ 
/ Pretextando serviço a fazer, retiramo-nos, prometendo voltar. Na viagem de regresso, diante de minha 
perplexidade, Silas aclarou: --‘Ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados verdugos. Cruzamos o 
caminho de duas vigorosas inteligências, cuja modificação inicial há de ser feita com amor.’ 
 
            9.  A História de Silas 
 Na noite seguinte, achamo-nos de novo na residência de Luís. Os irmãos de Olímpio receberam-nos de 
bom grado. / Apontando Luís, que dominava pequenina assembléia familiar, Leonel observou: --‘Esse homem é o 
derrotismo em pessoa. Ajuíza com firmeza sobre desastres sociais e não sabe desfazer-se de um só centavo, a favor 
dos que sofrem nudez e fome...’ (S)‘Todavia, no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. Há moléstias 
da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Que seria ele, amparado por influências outras?’ / ‘No 
entanto, ele e o pai são nossos devedores... Roubaram-nos, assassinaram-nos... Hão de pagar!...’ / ‘Sim, pagar é o 
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verbo próprio... Contudo, como pode o devedor resgatar-se, quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de 
solver os débitos? O próprio Cristo aconselhou: “Ajudai aos vossos inimigos.”  Penso que valeria interpretar 
assim: Ajudai aos vossos inimigos para que possam pagar.’ [A Espíritos cheios de ódio repugnaria o verbo 
‘amar’, por isso foi substituído por ‘ajudar’; e ‘pagar’ foi bem aceito, porque queriam receber.] / Leonel 
perguntou: --‘Será você algum padre disfarçado?’ (S)‘Não. Busco apenas minha própria renovação. Pela sedução 
do dinheiro, também caí, na última passagem pela Terra. A paixão da posse governava-me todas as idéias... Para 
amontoar moedas, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime... [Ante as palavras do Assistente, 
enorme surpresa me tomara de improviso. Estaria Silas reportando-se à verdade crua ou buscava apenas regenerar 
os carrascos que nos ouviam?  Sentindo que ambos se mostravam comovidos, Silas convidou-nos à retirada do 
ambiente. Preferia conversar conosco ante o altar abençoado da noite. Lá fora, as constelações resplendiam e o 
vento perfumado corria, célere. Clarindo e Leonel, dominados pela simpatia a se lhe irradiar do semblante, 
observavam-no, submissos.]  Fui usurário terrível. Meu pai era um rico advogado, correto e estudioso, que, por 
excesso de conforto, não se dedicava à profissão. Minha mãe, católica romana, fervorosa e digna, tentou incutir-
nos o dever da beneficência. Cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo o azinhavre da usura. 
Estimulou-me ao gosto pelos estudos de medicina, alegando que, ao lado do sofrimento humano, poderia eu 
encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo... Porém, consagrei-me à carreira muito mais 
interessado em explorar os enfermos ricos... Minha mãe, ainda moça, despediu-se da experiência física, vitimada 
por um acidente de angina. Nossa dor foi enorme. Recolhi-me à intimidade doméstica, mais que nunca chafurdado 
na sovinice, compreendendo-me, pela fortuna herdada, a cavaleiro de qualquer necessidade na vida. Vi meu genitor 
inclinado a segundas núpcias e fiz quanto pude para dissuadi-lo. Porém, homem resoluto, desposou Aída, uma 
jovem da minha idade. Passei a arquitetar planos delituosos, quanto à melhor maneira de alijá-la de qualquer 
possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio. Nos projetos criminosos, a própria morte da madrasta 
aparecia como solução... Tramei no silêncio e na sombra. Tomei contato com Armando, primo de minha madrasta 
e que a cortejara em solteira. Atirei-os, sutilmente, nos braços um do outro. Aída acabou cedendo, após um ano de 
assédio. Fingi desconhecer-lhes as relações até que pude conduzir meu pai, então doente, ao testemunho direto dos 
acontecimentos. Chamei-o a brios, numa exposição sintética dos fatos... Conduzi-o, cambaleante, até ao quarto 
onde, desolado, encontrou o flagrante que eu desejava. Armando, cínico, afastou-se lépido; Aída, porém, 
profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes... Mostrei-me mais 
carinhoso com o enfermo, intimamente aniquilado. E, enquanto Aída ocupava o leito, assistida por médicos, eu 
afagava o pai com sugestões para que os bens de nossa família fossem passados para o meu nome. Prosseguia em 
minha faina delituosa, quando minha madrasta apareceu morta... Os clínicos positivaram um envenenamento e 
notificaram a meu pai tratar-se de um suicídio, decerto motivado pela insofreável neurastenia de que a doente se via 
objeto. Regozijei-me... a fotuna total passaria a pertencer-me... Desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-
se para não mais se erguer... E, no leito de morte, confessou haver envenenado Aída, administrando-lhe violento 
tóxico no calmante habitual. Disse-me, também, que não conseguia perdoar a si mesmo, carregando um fardo de 
remorso intolerável. Pela primeira vez minha consciência doeu, fundo... O apego aos bens da carne arrasava-me a 
vida... O velho querido morreu em meus braços, crendo que meus soluços de arrependimento fossem pranto de 
amor. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho e... 
infinitamente desgraçado. Muitas vezes, a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes a 
escarnecerem de minha dor... De volta de uma viagem à Europa, onde tentei imerecida fuga mental, e hospedado 
na casa de amigos, tomei de um frasco de arsênico, acreditando ser o bicarbonato de sódio que usara na véspera, e 
o veneno expulsou-me do corpo em terríveis sofrimentos... Isso, porém, não bastou para ressarcir minhas 
tremendas culpas. Dementado, depois do sepulcro, atravessei meses de terror e desequilíbrio, até que fui socorrido 
por amigos de meu pai, que já se achava a caminho de recuperação. Como vêem, a fascinação pelo ouro foi o 
motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, 
porquanto é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens...’ (L)‘Voltará para a carne, assim tão 
breve?’ / ‘Oh! quem me dera! O devedor está inelutavelmente ligado ao interesse dos credores... Assim, antes de 
tudo, é imprescindível venha a encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nos achamos, para 
encetar a difícil tarefa de minha libertação moral.’ (AL)‘Como assim?’ / ‘Somos impelidos a recordar novamente 
a lição do Senhor: “ajudai aos vossos inimigos”, porque, sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração 
criei um adversária de minha paz, não posso receber-lhe o auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha 
serenidade... Eu e meu pai somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituir-lhe o 
equilíbrio relativo na Terra, para que venhamos a solver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida... Meu pai e 
eu, assistidos por minha mãe, hoje nossa benfeitora nas Esferas Mais Altas, estamos associados no mesmo 
empreendimento: nossa própria regeneração moral.  Meu genitor, envolvido no amor e na renúncia de minha 
mãe, retomará com ela os laços do casamento, recolhendo-nos por filhos abençoados. Aída e eu seremos irmãos... 
Renascerá em franzino corpo físico, de maneira a sanar as psicoses adquiridas sob o domínio das trevas. Ser-lhe-
ei, assim, irmão, enfermeiro e amigo, companheiro e médico, pagando em sacrifício e boa vontade, afeto e carinho, 
o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei...’ (H)‘Com seu conhecimento, sofre alguma dificuldade para saber-lhe a 
moradia?’ / ‘Sim, sim...’ / ‘E os benfeitores espirituais que o orientam ?’ / ‘Não padecem a ignorância que me 
caracteriza, mas, também aqui, o professor não pode chamar a si os deveres do aluno,  sob pena e subtrair-lhe o 
mérito da lição. O serviço do próprio resgate é pessoal e intransferível...’  / Leonel e Clarindo ouviam-no 
boquiabertos. Falando de si, o Assistente trabalhava indiretamente, para que se entregassem ao reajuste. E Silas 
prosseguiu: --‘O inferno, a exprimir-se nas zonas inferiores da Terra, está repleto de almas que, dilaceradas e 
sofredoras, se levantam clamando pelo socorro da Providência Divina contra os males que geraram para si 
mesmas.’ (AL)‘Oh! Meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer, à vezes, a inconseqüência de um simples 
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minuto!’  / ‘Por isso, recomendava Jesus: “reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a 
caminho com ele...” É que Espírito algum penetrará o Céu sem a paz de consciência e é muito mais difícil 
providenciar solução de nossos criminosos enigmas, quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros 
infernais.’ // Leonel tinha os olhos úmidos e percebemos que tencionava referir-se à morte de Alzira no lago... Mas, 
o Assistente prometeu que voltaríamos na noite seguinte. 
 
                10.  Entendimento 
 De regresso ao lar de Luís, Clarindo e Leonel afiguraram-se-nos sobremaneira trabalhados pelas idéias 
do Assistente. Adivinhava-se que haviam tomado a confissão de Silas para valiosas reflexões. Observando-lhes a 
metamorfose, nosso guia convidou-os a acompanhar-nos. De mãos entrelaçadas às nossas, conseguiram volitar 
com segurança. // Chegamos a vasto hospital terrestre. Na portaria, Silas apresentou-nos ao companheiro 
Ludovino, encarregado da vigilância, e perguntou: --‘E Laudemira? Recolhemos hoje notícias graves...’ / ‘Sim. 
Tem a vida uterina prejudicada por extrema apatia. O cirurgião talvez providencie uma cesariana como remédio 
aconselhável...’ / ‘Uma operação dessa espécie acarretar-lhe-á grandes prejuízos para o futuro. Cabe-lhe ainda 
receber mais três filhos no templo do lar.’ / Então, não há tempo a perder.’ // Conduziu-nos a pequena enfermaria, 
onde jovem senhora se lamentava, aflita. (S)‘Nossa irmã será novamente mãe, em breves minutos. Encontra-se 
algemada a provas difíceis. Em outro tempo se valeu da beleza física para cumpliciar-se com o crime. Padeceu 
muitos anos nas trevas infernais, entre a carne e a sombra... Historiaremos o assunto mais tarde. Agora, é 
indispensável agir...’ / Sob a atenção de Clarindo e Leonel que nos seguiam, surpresos, determinou 
permanecêssemos ambos em oração, com a destra colada ao cérebro da doente. E começou a fazer operações 
magnéticas sobre o colo uterino. Decorridos alguns minutos, surgiram contrações. Atencioso, Silas  controlou a 
evolução do parto. O médico ingressou no recinto e sorriu, satisfeito. A cesariana foi esquecida. / Leonel 
perguntou se os trabalhos a que o Assistente se dedicava exprimiam alguma preparação, diante do porvir. 
(S)‘Sem dúvida. Consagro-me, nas regiões inferiores que me servem de domicílio, ao ministério do alívio, 
criando causas benéficas para os serviços que virão...’ (C)‘Causas? Causas?’ / ‘Sim, procurando ajudar 
espontaneamente além dos deveres que me são impostos, na luta pela recuperação moral de mim mesmo, com a 
Bênção Divina, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. Um dia, já na carne, e  para solver minhas 
culpas, também sofrerei obstáculo e dúvida, enfermidade e aflição... Que mãos caridosas e amigas me amparem 
daqui, em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer... E para que braços amorosos se me 
estendam, é imperioso movimente agora os meus no voluntário exercício da fraternidade. A Infinita Bondade do 
Supremo Senhor nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem, como abençoado preço de nossa 
felicidade.’ // Hilário, durante o retorno, inclinou a conversação para o caso Laudemira. / Silas, complacente, 
explicou: --‘Não devo cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a Mansão me outorga. 
Entretanto, posso adiantar-lhes que as penas de Laudemira resultam de pesados débitos contraídos há mais de 
cinco séculos, na Corte de Joana II, rainha de Nápoles. Confiou-se a prazeres e dissipações, nos quais arruinou 
muitos lares, perturbando a conduta de homens de bem. No fastígio da opulência material, nos meados do século 
XV, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos. Sofreu mais de cem 
anos nas trevas densas, voltando à carne quatro vezes, em cruciantes problemas expiatórios, entre pavorosos 
vexames e humilhações...’ (H)‘Mas, quando se retirava da carne, continuava ligada às sombras?’ / ‘Como não? 
Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Além disso, nossa amiga, se ressarcia 
dívidas, contraía novos débitos, chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que ensaiava os primeiros 
passos, de modo a ferir a senhora da casa em que servia... Somos tardios na decisão de pagar nossos débitos, até o 
integral sacrifício... Entretanto, ninguém está condenado ao abandono. O Criador atende à criatura por 
intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus.’ (L)‘Ainda mesmo o inferno?’ / ‘O inferno, a rigor, é 
obra nossa. Compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o Paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente. 
Ainda quanto à  encarnação de Laudemira, à qual nos reportamos em primeiro lugar, vale dizer que estágios em 
qualquer eminência social, no mundo, servem como pontos de referência de nossa conduta, no usufruto das 
possibilidades que o Senhor nos empresta. Ela deve agora receber cinco de seus antigos cúmplices na queda moral, 
para reerguer-lhes os sentimentos, na direção da luz. Do seu êxito no presente, dependerão as facilidades que 
espera recolher do futuro, para liberação das sombras que ainda lhe ofuscam o Espírito.’ // Silas voltou-se mais 
para os dois irmãos, sondando-lhes os ideais. Falou dos próprios anseios. Guardava sede de aprender e servir, 
para demandar o campo humano com os melhores valores do espírito, que se lhe exprimiriam na chamada 
“vocação inata”. Clarindo falou do ideal que tivera, de projetar um reduto agrícola. Leonel começou a dizer de sua 
vocação para a música... Depois, mergulhou a cabeça entre as mãos e clamou em lágrimas: --‘Mas, ó Deus, por que 
só conhecemos a alta virtude do perdão, quando já nos enodoamos no crime? Por que só tão tarde o desejo de 
restaurar o campo de nossas aspirações, quando a vingança já nos crestou a vida no incêndio do mal?!...’ / 
Enquanto Silas o acolhia de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira. (S) Chora, 
meu amigo! As lágrimas purificam o coração!... Mas não permitas que o pranto te esmague a lavoura da 
esperança! Quem de nós jaz sem culpa? O tempo é a nossa bênção. É indispensável, porém, perseveremos na 
coragem e na humildade, no amor e no sacrifício.’  / Reparamos que Leonel queria desabafar, confessar-se... 
Silas, no entanto, convidou-nos ao regresso.  //  A caminho, o Assistente rejubilava-se. A renovação dos obsessores 
coroara-se de êxito. (H)‘Quanto tempo precisarão para a volta ao corpo físico?’ / ‘Talvez um quarto de século. 
Precisarão reconstituir as idéias, no campo do bem, plasmando-as de modo indelével na mente. No trabalho e no 
estudo, tanto quanto nos empreendimentos da fraternidade, amealharão incorruptíveis valores morais. Antônio 
Olímpio, por outro lado, renascerá dentro de dois ou três anos. Será o companheiro menos favorecido pela  Lei, 
na viagem à esfera humana, movimentando-se num horizonte mental muito restrito.’ / ‘E Alzira?’ / ‘Nossa amiga 
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já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar, auxiliar... Quanto mais amor puro no Espírito, 
mais amplos recursos da alma perante Deus. Aqueles que amam realmente governam a vida.’ / Por que ela 
morreu no lago?’ / ‘Nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor que não se 
preocupa em ser amado. Possui larga faixa do céu no coração... Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser 
analisados no Céu...’ // Recolhidos a nós mesmos, meditamos na lição do dia, destacando a necessidade de amor e 
perdão em nossas vidas, para que, através do sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz.  //  Na 
noite seguinte, Silas levou-nos a vasto domicílio, onde um velhinho desencarnado nos recebeu amavelmente. (S)‘É 
o irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho, dedicado à engenharia na Terra.’ / O Assistente solicitou 
ao amigo uma página de Beethoven; vimo-lo abeirar-se do engenheiro, segredando-lhe algo aos ouvidos. Longe de 
assinalar-nos a presença, o cavalheiro interrompeu a leitura, dirigiu-se à eletrola e escolheu a Pastoral do grande 
compositor. Com alma e coração ouvimos a sinfonia admirável, toda estruturada em bênçãos da Natureza 
sublimada. Com Clarindo, atraído para as lides campestres, sentíamos mentalmente a presença do bosque, repleto 
de pássaros cantores. E, com Leonel, apaixonado pela arte divina, registávamos o império da música, em sua 
majestade soberana, arrebatando-nos às mais sublimes emoções. Aqueles minutos valiam como abençoada oração.  
// Despedimo-nos. A noite ia alta... Leonel, em copioso pranto, passou a relatar-nos a morte da cunhada. [Mais 
tarde, Silas explicou-nos que nosso amigo tinha necessidade de expungir do coração ferido as suas dores, não nos 
cabendo cercear-lhe a confissão.] Logo após, o orientador propôs aos dois irmãos o reajustamento à face de luta 
reparadora. Não desejariam retomar o caminho terrestre? Por que não abraçarem trabalho novo, buscando 
renascimento na mesma família de que provinham? Eles, porém, lamentaram-se quanto ao problema de Alzira... 
(S)‘Mas... e se ela mesma lhes trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e de auxílio?  ‘//  Como sorrissem de 
esperança, o Assistente afastou-se, e voltou trazendo a generosa irmã que, envergando cintilante roupagem, lhes 
estendeu as mãos, a ofertar-lhes o colo maternal resplendente de amor. Leonel e Clarindo caíram genuflexos, 
esmagados de medo e júbilo... (A)‘Filhos de minh’alma, rendamos graças a Deus por esta hora de bênção. Sou eu 
quem deve ajoelhar-se, implorando-lhes caridoso indulto!... O crime de meu esposo é também meu crime... 
Permitam, meus filhos, o privilégio de ser-lhes amorosa mãe no mundo... Ofereço-lhes o meu coração...’ / Do tórax 
de Alzira, chispas flamejantes emergiam em ondas de safirino esplendor. Amparados por ela, os irmãos 
levantaram-se e, como crianças atraídas pela ternura materna, enlaçaram-na em comovedores soluços... // Após 
interná-los em departamento do instituto, Silas falou, contente: --‘Graças a Deus, nossa tarefa está cumprida!’ / E 
compreendi que a lei de causa e efeito agiria, infatigável... 
 
       11.  O Templo e o Parlatório 
  Terminada a fase culminante do caso Antônio Olímpio e interessados na continuidade de nossos estudos, 
procuramos o Instrutor Druso. (D) ‘Aqui, na maioria dos problemas, encontramos os frutos concretos da ação. É 
possível verificar de perto a colheita do sofrimento. A região infernal permanece superlotada de contas maduras: 
a sovinice suporta o azinhavre de atrozes padecimentos, o crime defronta com todas as espécies de angústia no 
remorso tardio, e a delinqüência é surpreendida pelas trevas que lhe agravam as amarguras. E há os que, 
desorientados e dementes, sublevam-se contra as flagelações que geraram e caem nas profundezas da rebelião e 
do desespero... Precisamos reconhecer que criamos o destino ou renovamo-lo, todos os dias. Vive a alma nas 
suas próprias edificações. No vaso de carne, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. A morte 
fisiológica realiza a grande ceifa. Em nosso mundo, temos, desse modo, a seleção natural dos frutos... É que cada 
criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesma plasmou, utilizando os recursos do 
sentimento, da idéia e da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e no tempo 
terrestres. Cremos, pois, seja oportuna a observação do assunto, entre as almas encarnadas, para que se lhes 
enriqueça a experiência. Possuímos renovado material de consulta no templo e no parlatório exteriores, 
freqüentados por irmãos do plano físico, durante o sono.’ (H)‘Não poderíamos contar com a ajuda de Silas?’ / 
‘Não fosse o objetivo das informações que coligem, destinadas à instrução para os encarnados, não seria possível 
atendê-los. Contudo, não lhes convém perda de oportunidade e tempo. Portanto...’  //  Silas nos levou a visitar o 
Templo da Mansão. Assemelhava-se  a grande capela. Mas, de todas as paredes laterais emergiam pequenas 
reentrâncias insculpidas em forma de nichos. Mãos invisíveis produziam música veludosa e terna. Entidades 
diversas postavam-se em prece junto aos nichos desocupados. Naquele primeiro contato com o santuário externo, 
nada consegui fazer senão orar e chorar copiosamente: “Pai Nosso    ....    Assim seja.” (S)‘Este pequeno campo 
de pensamento está sublimado pela compunção e pela dor de milhares...’  /  ‘Que significam a imagem da cruz e 
os nichos vazios?’ / ‘A cruz recorda que o Espírito de Nosso Senhor Jesus-Cristo aqui se encontra presente, não 
obstante estejamos nos abismos infernais. E os nichos vazios dão oportunidade a que todos se dirijam aos Céus, 
segundo a fé que abraçam. Até que a alma obtenha a Sabedoria Infinita, é indispensável caminhe na longa 
estrada dos símbolos de alfabetização e cultura, e, até que atinja o Infinito Amor, é necessário palmilhe as 
longas rotas da caridade e da fé religiosa. Acompanhemos aquela irmã em súplica. Envolvendo-a em vibrações de 
simpatia, assimilar-lhe-emos a faixa mental.’ / Pouco a pouco, lindo painel desdobrou-se à nossa visão, 
representando a Mãe Santíssima chorando o Divino Filho morto... E as frases inarticuladas da veneranda irmã em 
prece ressoavam-me aos ouvidos, dirigidas à Mãe de Jesus. (S)‘Roga pelos filhos transviados. A imagem é uma 
criação dela mesma, reflexo dos pensamentos com que tece a rogativa. Petições como esta elevam-se a planos 
superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaret.   ....   Ali temos nobre matrona exorando a 
proteção de Teresinha de Lisieux, a doce monja do Carmelo. A mensagem alcançará a famosa freira. Depois da 
morte, as criaturas santificadas encontram as mais altas quotas de serviço. O céu beatífico existe apenas nas 
mentes ociosas dos que pretendem progresso sem trabalho e paz sem esforço.  Se as orações não encontrarem de 
imediato o Espírito a que se destinam, alcançam-lhe o grupo de companheiros, que amorosamente o substituem na 
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obra assistencial. E, quanto mais se eleva aos cimos da vida, mais se despe a alma das convenções humanas, até 
que se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica.’  //  Procuramos assimilar a faixa mental de 
outra senhora e surpreendemos no nicho a imagem do nosso abnegado Dr. Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo 
que ouvíamos a súplica de nossa companheira. (S)‘Com mais de 50 anos de serviço à Causa Espírita, Adolfo 
Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores, que lhe servem à bandeira de 
caridade...’ (H)‘É fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo...’ / ‘Sim. É como uma cabeça 
pensante para centenas de braços. Invocado carinhosamente em tantas instituições e lares, Bezerra ajuda em 
todos eles, pessoalmente ou por intermédio das entidades que o representam com fidelidade.’  //  Alcançando a 
saída, notamos que a claridade ambiente apagava-se quase que de chofre. No enorme átrio, adensava-se a turba 
imensa... (S)‘Aqui temos o parlatório da Mansão, ao qual comparecem almas sinceras e sofredoras, mas 
habitualmente em profundo desespero, a inibir-lhes as vantagens da oração pacífica... Neste grande recinto, 
dedicado à palavra livre, encontramos nossa divisa vibratória. Além dele, é a dor inconformada e terrível...’ 
 
            12.  Dívida Agravada 
 Entramos em contato com grupos rumorosos. Agora, conseguíamos diferençar as figuras lamentáveis e 
exóticas que nos cercavam, agoniadas... O infortúnio convertera-as em fantasmas de amargura. Preces 
comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta. (S)‘Apenas ingressam no recinto sagrado quantos lhe 
podem suportar a claridade com o respeito devido. Quase todos aqui são portadores de sentimentos tigrinos. Não 
resistem à claridade dominante, dosada em fótons específicos, com teor eletromagnético indispensável à garantia 
de nossa casa. Somente entrará em sintonia com eles a sincera compunção da alma. Nossa instituição tem braços 
abertos à provação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero.’ // Apressada mulher exclamou, ansiosa: --
‘Assistente Silas! Minha pobre Marina esmorece... Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, 
comprometendo-se ainda mais!...’  (S)‘Trata-se de uma companheira reencarnada há 30 anos, sob os auspícios da 
Mansão. Vocês poderão auxiliar, e conhecer um problema de débito agravado.’  //  Atingimos uma pequena 
moradia no plano físico. A presença de Silas deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam para 
perturbar. Ao lado de jovem senhora agoniada e exausta, uma menina de três anos choramingava. Via-se-lhe nos 
olhos esgazeados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. A 
infeliz mulher, de joelhos, beijava sofregamente a menina e, logo após, tomou de um copo com beberagem tóxica. 
Antes, porém, de levá-lo à boca, eis que o Assistente lhe disse com voz segura: --‘Como podes pensar na morte, 
sem a luz da oração?’  / A  frase invadiu-lhe a cabeça qual rajada violenta. Marina, pois era ela, recolocou o 
perigoso recipiente no lugar e estirou-se no leito, em prece... “Deus meu, perdoa-me o fracasso! Não suporto 
mais... Sem minha presença, meu marido viverá melhor e minha filhinha encontrará corações caridosos. Estou 
doente    ....    ”   / Silas, administrando-lhe passes, induziu-a a ligeiro movimento que derrubou o copo fatídico. / 
Marina passou a orar em silêncio, com sinais de temor e remorso, atitude de passividade de que se valeu o 
Assistente para conduzi-la ao sono provocado. Emitiu jato de energia sobre o córtex cefálico dela, que adormeceu 
pesadamente. (S)‘Temos aqui um asfixiante problema de conta agravada. Marina veio da Mansão para auxiliar 
Jorge e Zilda, dos quais se fizera devedora. Os três renasceram no mesmo quadro social, para o trabalho 
regenerativo. Zilda reencontra Jorge e reatam elos do pretérito. Marina, porém, longe de corresponder às 
promessas esposadas no Mundo Maior, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem, no silêncio da renúncia 
construtiva, amparando a irmã outrora espoliada, maquinou projetos inconfessáveis e passou a hipnotizar o moço 
com auxílio de vampiros desencarnados. Jorge, inconscientemente dominado, transferiu seu amor por Zilda à 
atração por Marina. Quando, meses depois, introvertida e desesperada vem a saber da união, Zilda põe termo à 
existência. Alucinada de dor, foi recolhida por nossa irmã Luísa, que rogou amparo de nossos Maiores. O Ministro 
Sânzio determinou que Marina fosse considerada devedora em conta agravada por ela mesma. Casou-se com 
Jorge e recebeu Zilda, hoje chamada Nilda, que nasceu surda-muda e mentalmente retardada, em conseqüência 
do trauma perispirítico provocado pelo envenenamento voluntário. Hoje, Jorge encontra-se em tratamento num 
leprosário e Marina, tentada igualmente ao suicídio.’  //  Com novos recursos magnéticos, Marina ergueu-se em 
espírito sobre o corpo somático e pousou em nós olhar inexpressivo. Nosso diretor afagou-lhe as pupilas com as 
mãos aureoladas de fluidos luminescentes e a pobre criatura viu a genitora, bradando: --‘Mãe! Minha mãe!’  / 
Luísa acolheu-a docemente, beijou-a e falou: --‘Filhinha querida, por que o desânimo, quando a luta apenas 
começa? A dor é a nossa custódia celestial. Regozija-te no embate que nos acrisola e salva para a obra de Deus! 
Não convertas o amor em inferno para ti mesma e nem creias aliviar  o esposo e a filhinha com a ilusão de fuga 
impensada. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido...  Ainda 
é tempo!... Levanta-te, desperta, luta e vive!... Humilha-te e resgata a própria consciência com o preço da 
expiação dolorosa, mas justa... Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o Divino Médico te restituirá a 
saúde do esposo. Não penses estar sozinha, nas longas e ermas noites em que te divides entre a vigília e a 
desolação!...’ / Marina, ajoelhou-se lacrimosa e suplicou: --‘Mãe querida, perdoa-me!...’ / Luísa ergueu-a, 
conduziu-a até à criança enferma e implorou, humilde: --‘Filha querida, não procures a porta falsa da deserção... 
Vive para tua filhinha, como permite o Senhor possa eu continuar vivendo por ti!...’ // A moça, renovada, foi 
atraída pelo corpo de carne, e vimo-la acordar, bradando: --‘Minha filha!... Minha filha!...’ (S)‘Louvado seja Deus! 
Nossa  Marina ressurge, transformada.’  //  Afastamo-nos, sem palavras. 
 
          13.  Débito Estacionário 
 Certa noite, um companheiro aflito avisou: --‘Assistente, nossa irmã Poliana parece vergada ao peso da 
imensa prova.’ / ‘Revoltada?’ / ‘Não, enferma e com o equilíbrio orgânico declinando a cada hora...’ //  Utilizamos 
a volitação e, em breves minutos, achávamo-nos em um pobre casebre, onde infeliz mulher jazia enrolada em 
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farrapos e, a poucos metros, mísero anão paralítico exibia semblante alvar, de idiotia completa. (S)‘Temos aqui 
Poliana e Sabino, o filho desventurado que o Poder Celeste lhe confiou. São tutelados da Mansão, em pedregoso 
caminho de reajuste.’ / Examinou o coração da enferma e informou: --‘Caso urgente. Os vasos do miocárdio 
ameaçam ruptura próxima. Entretanto, Poliana precisa mais tempo no corpo, de vez que o filho não lhe dispensa os 
cuidados.’  / Vimo-lo aplicar passes à glote da doente e, logo depois, administrar fluidos à água de um velho 
cântaro. Compreendemos que ativara a sede na enferma, que, com esforço buscou o pote humilde. Decorridos 
alguns minutos, Poliana mostrava-se fora do vaso físico. Enlaçada por Silas, demandamos bosque vizinho. Longe 
de perceber-nos a assistência carinhosa, como num sonho consolador, foi acomodada na relva macia, sentindo-se 
calma e leve... O Assistente convocou-nos à prece: “Pai de Infinita Bondade,   ....   Desce compassivo olhar sobre 
nós, que nos tresmalhamos a distância do Teu amor!... Em particular, Pai Justo, compadece-Te de nossa 
Poliana, vencida!... Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e de ouro, mas sim pobre mãe 
fatigada... Tu, que nos deste, pelo Cristo, a divina revelação do sofrimento, como sendo o roteiro de nossa 
recondução para os Teus braços, ajuda-a a refazer as energias aniquiladas    ....    ”  /  A voz de Silas, tocada de 
profunda fé, arrebatava-nos ao pranto insofreável. Azulíneas cintilações nimbavam-lhe a cabeça e, como resposta 
do Alto, vimos cinco flamas que se aproximavam celeremente. Transfiguraram-se em companheiros que traziam 
energias imponderáveis da Natureza, para nossa enferma. [Pensei em lágrimas: Ricos da Terra, onde o poder de 
vossas  arcas abarrotadas de ouro, ante a simples fulguração de uma prece?] Ela sorriu, venturosa, sentindo-se 
robusta e mais ágil. De regresso, auxiliamo-la a retomar a cápsula física. (S)‘As melhoras adquiridas pelo 
perispírito serão assimiladas pelas células do corpo. Sabem os médicos que o sono é um dos ministros mais 
eficientes da cura. É que, muitas vezes, consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação 
carnal. Quando o dia surgir, nossos companheiros trarão socorro da caridade, valendo-se de algum samaritano 
das redondezas.  Observem agora Sabino.’ // Nossa visão espiritual enxergou-o em trajes de palaciano bem posto, 
na consumação de crimes ocultos. E, ao seu lado, sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava Poliana, 
aquela mesma que jazia na esteira de palha... Identificamo-los cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de 
sangue... Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Revivia o pretérito, 
com requintes de egolatria. (S)‘Mentalize-o como sendo o Barão de S... e consulte-lhe o pensamento.’ (AL)‘Barão, 
por que tanto sangue em seu caminho?’ / ‘Sangue e lágrimas, sim!... Precisei de semelhante material em meus 
empreendimentos. A vida é um sistema de luta entre conquistadores e conquistados.  Sou um nobre...  Que me 
importa a aflição dos fracos?’  (S)‘Ante a perquirição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota, paralítico, 
surdo e mudo de nascença... Para nós é um prisioneiro perigoso, engaiolado nos ossos físicos.’ (H)‘Mas... onde a 
vantagem desses padecimentos?’ / ‘Temos aqui lamentável débito congelado. Nosso pobre companheiro há mais 
de mil anos sucumbe, vaidoso, às garras da criminalidade, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe 
concedeu viver... Cristalizou-se como infeliz empresário do crime. Não houve outro remédio para ele senão o 
insulamento absoluto na carne.    ....     Até que amadureça em espírito para a renovação, guarda a mente 
trabalhando em circuito fechado, incapaz de permuta de vibrações com os semelhantes. Sabino é um problema de 
débito estacionário, porque jaz em processo de hibernação espiritual.’ (H)‘Mas, não disporia a Espiritualidade 
Superior de meios para encarcerá-lo, a distância da carne?’ / ‘Sim. Temos enxovias pungentes. Porém, os 
delinqüentes aí segregados atraem-se uns aos outros, contagiando-se mutuamente das chagas morais. Em Sabino, 
contudo, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinqüência sistemáticas; um dia, o remorso feriu-lhe o 
coração como a bala mortífera assalta um tigre solto... A prece fulgurou-lhe na consciência e, antes que a sua 
nova atitude provocasse vinditas soezes, entre os que lhe seguiam os passos na rota perversa, recolheram-no à 
Mansão. Tamanhas são sua ligações nos planos infernais que, por mercê de Jesus, foi ele ocultado 
provisoriamente neste corpo monstruoso em que se faz não apenas incomunicável, mas também de algum modo 
irreconhecível, em favor dele próprio. Compreenderam?’ [Sim! A experiência, aos nossos olhos, era dura mas 
lógica, terrível mas justa...] 
 
          14.  Resgate Interrompido 
 Passamos a colaborar na reorganização de pequena família, domiciliada em subúrbio de populosa capital: 
Ildeu (I), o chefe da casa, Marcela (M), a esposa abnegada e mãe de Roberto, Sônia e Márcia. Seduzido pelos 
encantos de Mara, jovem leviana, Ildeu tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Ela, porém, educada na 
escola do Dever, tudo fazia para ocultar a própria dor. Roberto, o primogênito de nove anos, acariciava-lhe a 
cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta.  //  (I)‘Vida infame! Sempre você a aborrecer-me 
com censuras e petitórios... Se quiser dinheiro, trabalhe!’  /  Marcela, contudo, não desdenhava o serviço, numa 
lavanderia, com modestos rendimentos... E as acusações de Ildeu, em voz estentórica, por vezes acordavam o 
pequeno, que acorria em socorro da mãezinha e a enlaçava, estremunhado. O pai, então, clamava com insofreável 
revolta: --‘Saia daqui!... Tenho gana de matá-lo!... Bandido! Palhaço!’ / Entretanto, se as meninas choramingassem, 
o genitor se desfazia em ternura... Fascinado pela outra, passara a odiar a companheira e, daí, a tramar-lhe a 
morte... Refletia: --‘Não amava Roberto, cujo olhar o acusava sem palavras, mas adorava Sônia e Márcia; como 
separar-se delas? Marcela sempre contaria com o favor da Justiça, para conservá-las consigo...’ // Acompanhamo-
lhe a evolução do tresloucado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas-pensamentos, 
vagarosa e apaixonadamente construídas pelas criaturas. Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o 
inconfessável projeto. Dois companheiros nossos passaram a velar, dia e noite, de modo a entravar o pavoroso 
delito, até que, um dia, chegou a comunicação: de alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados que 
lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria Ildeu aniquilar a companheira naquela mesma noite.  
//  Silas não vacilou. Demandamos a casa singela, de onde o Assistente baniu alcoólatras e delinqüentes 
desencarnados, empregando entidades amigas em trabalho nas vizinhanças. A madrugada ia alta. [Oh! Se as 
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criaturas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as idéias, certamente saberiam guardar-se contra o 
império do crime!] Silas chamou a pequenina Márcia, em espírito, a contemplar os pensamentos paternos. A 
criança logo acordou, bradando desvairada: --‘Papai!... Paizinho! Não mate! Não mate!...’ / Marcela, num átimo, 
pôs-se de pé, surpreendendo o marido com a arma, junto da filha. Incapaz de suspeitar das intenções dele, implorou 
em pranto: --‘Oh! Ildeu, não te mates! Se é da tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça 
feliz... Consagrarei minha existência aos nossos filhos. Entretanto, suplico, não te mates!...’ / Ildeu, não obstante o 
sentimento empedernido, agradeceu no íntimo a versão da esposa: --‘Realmente, não posso mais... Só me restam 
dois caminhos: suicídio ou desquite...’ //  Marcela descarregou o revólver e deitou-se, atribulada. Orou, súplice: “Ó 
meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada!... que fazer, sozinha na luta, com três crianças 
necessitadas?” / Silas aplicou-lhe passes balsamizantes e ela, em desdobramento, se colocou diante de nós. 
Tomando-nos à conta de mensageiros do Céu, ajoelhou-se e rogou amparo. O Assistente soergueu-a e disse, 
bondoso: --‘Marcela, somos apenas teus irmãos... Reanima-te! Não te encontras sozinha. Deus jamais nos 
abandona... Concede, sim, liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina da qual 
pagaremos caro a deserção... Haja porém o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras 
mal algum. Antes, roga a Jesus o abençoe e ampare, porque o remorso, a saudade e a dor, para os que fogem das 
obrigações, são fardos difíceis de carregar. Renuncia, pois! Todo sacrifício edificante expressa enriquecimento de 
nossas almas na Vida Eterna... Para mãos dignas jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do 
Senhor e marchemos com desassombro.’ / Confiando Marcela a parentes desencarnados, retiramo-nos. E nossas 
perguntas explodiram, relativas ao drama. O Assistente sorriu e obtemperou: --‘Nas anotações do apóstolo Mateus 
[19:7-8], afirma Jesus que o divórcio é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. O divórcio é 
compreensível como providência contra o crime, seja ele assassínio ou suicídio. Ninguém se reúne no casamento, 
sem o vínculo do passado, e esse vínculo, quase sempre, significa débito do Espírito ou compromisso vivo e 
delongado no tempo. No caso de Ildeu e Marcela, temos duas almas em processo de reajuste, há vários séculos. Na 
existência última, Ildeu, casado com a atual esposa, abandona-a, para depois seduzir duas irmãs que acaba por levar 
ao vício e à prostituição. Anos após, encontra a antiga companheira ligada a outro homem, e, não suportando vê-la 
feliz, mata-lhe o eleito do coração. Roberto é o assassinado e Sônia e Márcia, as irmãs que Ildeu desgraçou. Como 
sabem, a reencarnação no resgate é recapitulação perfeita. Se não trabalhamos por nossa intensa e radical 
renovação para o bem, através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos 
aperfeiçoa  sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem. Ildeu, 
displicente e surdo aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade fora do 
templo doméstico.    ....    O homem e a mulher encontram as pessoas e as situações de que necessitam para 
superarem as provas do caminho. Somos atraídos por determinadas almas e questões, porque o passado a elas nos 
reúne. A maioria dos consórcios humanos constituem ligações de aprendizado e sacrifício. Quem for mais claro e 
exato no cumprimento da Lei, que ordena seja mantido o bem de todos acima de tudo, mais ampla liberdade 
encontra para a vida eterna. Quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o 
Senhor nos confia, mais elevada ascensão à glória do Amor Divino.’ (H)‘Podemos contar com o heroísmo de 
Marcela à frente da casa?’  / ‘Quem poderá medir a resistência dos outros? Mas se ela resvalar para o desequilíbrio, 
mais extenso se fará o débito de Ildeu. Quem se faz responsável por nossas quedas, experimenta em si mesmo a 
ampliação dos próprios crimes. Antes de tudo, somos devedores da Lei em nossas consciências. Se Marcela e os 
filhos se erguerem a alturas inacessíveis para ele, Ildeu pagará em serviço a outra almas, de vez que, ferindo os 
outros, na essência estamos ferindo a obra de Deus. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem 
avança. “A cada um segundo suas obras”.’ 
 
       15.  Anotações Oportunas 
 (H)‘Não temos, no caso de Roberto e Marcela, um quadro autêntico do chamado complexo de Édipo, da 
psicanálise freudiana?’ (S)‘O grande médico austríaco poderia ter atingido culminâncias do espírito, se houvesse 
descerrado uma porta aos estudos da lei de reencarnação. O problema de Marcela e Roberto é de afinidade. 
Afinidade com dívidas, exigindo resgate. [Lembrei-me dos exageros da teoria da libido, a energia através da qual 
o instinto sexual se revela na mente, e teci comentários sobre a amnésia infantil, com que Freud explica operações 
do inconsciente.]  Bastaria, André, compreender na encarnação  um Espírito usando um corpo, para entender que 
as amnésias decorrem naturalmente da inadaptação temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Na 
infância, o “ego” externará reminiscências a lhe entremostrarem o passado, das quais mal se lembrará em futuro 
próximo, com o desenvolvimento da máquina cerebral. Freud não pode ser rigorosamente aprovado, quando 
pretendeu explicar, de certo modo, o campo emotivo das criaturas pela medida das sensações eróticas. Criação, 
vida e sexo são temas que se identificam entre si. Examinado como força dinâmica da vida, à face da criação 
incessante, o sexo palpitará em tudo. É de substância mental, uma energia da alma, com que ela trabalha a 
Natureza, uma força do Criador na criatura. É indispensável dilatar a definição do sexo para arredá-la do campo 
erótico em que foi circunscrita, para situá-la como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da 
Criação. As faculdades do amor geram formas para a encarnação de almas, mas também criam os tesouros da 
Arte, as maravilhas da Ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a 
sós... É dever exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. O sexo é a soma das 
qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão por que é imprescindível observá-lo do 
ponto de vista da vida espiritual. Quanto mais amplo o discernimento do Espírito, mais imperiosas se lhe fazem 
as obrigações perante a vida. Cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado na 
corrente da vida, em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que 
vibramos nos corações alheios. Todos responderemos pelos atos que efetuamos. E, quanto mais luz se faça em 
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nosso entendimento, mais agudo ser-nos-á o pesar de haver cometido uma falta. Em muitos casos, só o tempo e a 
dor conseguem realizar o labor da regeneração.     ....    Não nos precatamos quanto à lei de correspondência, que 
nos devolve, inteiro, o mal que praticamos. Os delinqüentes do sexo, que operaram o homicídio, o infanticídio, a 
loucura, o suicídio, voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si 
próprios, e são, muitas vezes, as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade 
precoce, do câncer infantil, de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico, que exige longos e 
complicados serviços de reparação. Jesus nos ensinou que “todo aquele que comete o mal é escravo do mal” 
[João, c.8 / v.34]’. (H)‘E os problemas da inversão?’ / ‘O sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou 
positivas no campo mental do ser. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, é conduzido a 
renascimento doloroso em corpo feminino, para que aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e 
mãe. Ocorre idêntica situação à mulher criminosa, que arrasta o homem à devassidão e à delinqüência: 
internação em corpo masculino, para que saiba edificar em si o respeito que deve ao homem.’ / ‘Como interpretar 
os casais que evitam filhos, o uso de anticoncepcionais?’ / ‘Apenas adiam realizações sublimes, às quais deverão 
fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. 
O tempo espera-os, inexorável. A redenção nos pede esforço máximo.’ / ‘E o aborto provocado? É falta grave?’ / 
‘Doloroso crime: infanticídio confesso! A mulher que o promove ou coonesta é constrangida a sofrer alterações 
no centro genésico da alma, predispondo-se a graves enfermidades, e responde no Além pelo crime praticado. 
Reterá, por longo tempo, a degenerescência das forças genitais, vindo a ser mãe de criminosos e suicidas...’ 
 
                         16.  Débito Aliviado 
 Em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da 
fraternidade pura. Ouvimo-lo, em um templo espírita cristão, quando tecia preciosos comentários do Evangelho, 
assimilando as correntes mentais de iluminados instrutores, com a docilidade confiante de um homem 
profundamente habituado à oração. Revelava longa faixa de eczema na pele à mostra, evidenciando uma 
cronicificada afecção cutânea. Acanhado e tristonho, indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. 
Contudo, trazia nos olhos, maravilhosamente lúcidos, a marca da humildade.  //  Doce velhinha abeirou-se de nós 
e falou, afetuosa: --‘Assistente amigo, venho pedir benefícios para a saúde do nosso Adelino. Noto-o mais 
incomodado, pela dor das feridas. Pensa ele nas necessidades dos outros, sem refletir nas próprias...’ / Jovem 
recém-chegado explicou, de olhos úmidos: --‘Adelino atravessa crise financeira... Pelo amparo que oferece  à 
minha pobre mãe encarnada, insisto para que seja favorecido. Ó, caro amigo, rogo-lhe por amor a Jesus!... Não 
deixe em dificuldade quem tanto nos auxilia!...’ / Silas acolheu as petições com benevolência e disse: --
‘Descansemos. As circunstâncias harmonizar-se-ão em seu favor, pelos méritos conquistados.’ (H)‘Dir-se-ia que 
todos são devedores dele...’ (S)‘Sim. Não obstante seus débitos, cultiva a ventura de substancializar a fé e o 
conhecimento superior, que os Mensageiros de Jesus lhe confiam, em obras de genuíno amor fraternal.’ [Era 
curioso pensar que nós mesmos, no primeiro encontro fortuito, sentíamo-nos prontos a partilhar-lhe as tarefas, tão 
somente atraídos por sua irradiante bondade. A abnegação é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se para 
que todos gravitemos em torno de sua luz.] / Findo o serviço da noite, acompanhamo-lo ao reduto doméstico, onde 
a genitora o esperava. (S)‘É nossa irmã Leontina, carinhosa mãe de Correia, a tutelar-lhe a existência. Ele é 
casado, mas não conta com a presença da esposa.’ / Em aposento próximo, alinhavam-se três camas, ocupadas por 
crianças: loura menina de nove anos e dois petizes de tez escura, recordavam Branca de Neve entre dois anões. 
(S)‘Esta é Marisa, a filhinha de Correia, de quem a mãe se distanciou em definitivo há seis anos, e os pequeninos 
são Mário e Raul, dois enjeitados que Adelino abraçou por filhos do coração. Para exaltar o santificante esforço 
de um amigo, estudaremos junto a ele um processo de dívida aliviada. No século passado, Adelino era filho 
bastardo de um jovem fazendeiro muito rico. Martim Gaspar, homem de coração enrijecido e orgulho tiranizante, 
abusava das donzelas cativas e, em muitas ocasiões, vendeu-as com os próprios filhos para lhes não ouvir choros e 
petitórios. Sabia usar o tronco e o chicote, e era execrado. Entretanto, para o filho Martim, o Adelino de agora, 
mostrava ternura e dedicação sem limites, a ponto de providenciar-lhe educação esmerada e legitimá-lo. Quando 
contavam  43 e 21 anos de idade, Gaspar, embora solteirão amadurecido, casa-se com Maria Emília, leviana 
jovem de 20 primaveras. Martim apaixona-se pela madrasta e é correspondido. Planeja, então, medonho parricídio. 
Com ajuda de dois capatazes de sua confiança, administra ao pai uma poção entorpecente e simula um incêndio, no 
qual o mísero Gaspar se ausenta do corpo, em horríveis padecimentos. O genitor desencarnado, a inflamar-se em 
cólera, envolve-o em nuvens de fluidos comburentes, contra as quais o infeliz não possuía defesa... Martim e a 
mulher demandam a Europa, em busca de repouso e distração. Tudo, porém, debalde... Ao fim de cinco anos, 
abriu-se-lhe a pele em chaga, vindo a expirar em tremenda flagelação. Martim Gaspar, o genitor assassinado, 
aguardou-o no túmulo, exercendo terrível vingança. O desditoso filho sofreu durante onze anos humilhações e 
tormentos indescritíveis, em cárceres de treva, até ser recolhido ao instituto em lamentável situação. Ele próprio 
nutria, com o pensamento culposo, as labaredas em que se torturava sem se consumir. Depois de melhorado, 
devotou-se aos serviços mais duros, conquistando com o tempo apreciáveis lauréis que lhe valeram a volta à 
esfera humana. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé e 
encontrou no Espiritismo com Jesus precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno. A leitura dos 
princípios espíritas, ao sol do Evangelho do Senhor, constituiu para ele recordação natural dos ensinamentos 
assimilados em nossa casa. Busca aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Sabe dar o 
próprio coração naquilo que distribui. Devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com o alívio possível, 
ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos.’ (H)‘Como, ganhando tempo?’ / ‘Correia, que não merecia um lar 
traqüilo, padeceu o abandono da companheira. Porém, pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante 
que passou a exercer, atraiu para junto de si a antiga madrasta, hoje reencarnada,  para reeducar-se ao calor de 
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seus nobres exemplos. Recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio, que não encontraram senão o 
alcoice por berço, vindo no sangue africano que tanto enxovalharam.’ // Demonstrando hábitos respeitáveis, 
Adelino, após despedir-se da mãezinha, sentou-se em prece. Silas, recomendando-nos cooperação, abeirou-se dele 
e aplicou-lhe passes magnéticos, esclarecendo logo após: --‘Pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, 
Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial de que é portador. Devido ao trauma perispirítico, nasceu 
com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes. Mas, pelos méritos que vem adquirindo, a enfermidade não 
tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar.’ // De volta à Mansão, nosso amável mentor prosseguiu 
tecendo comentários em torno do “amor que cobre a multidão dos pecados”. (H)‘E Martim Gaspar? Devotará 
ainda menosprezo e ódio a Adelino?’ (S)‘Infatigável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos de 
nosso amigo. Rogou asilo, vai para alguns anos, e aceitou severas disciplinas em nosso instituto. Em breves horas, 
talvez estejamos de volta ao assunto...’ // No dia seguinte, grata surpresa visitou-nos o coração. Em companhia de 
Druso, Silas e de duas irmãs, demandamos a esfera carnal. A presença  do orientador da instituição como que nos 
inibia de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, pois sua dignidade nos infundia incoercível respeito. 
Foi assim que, espantado, reconheci que nossa equipe estacionou à porta do lar de Adelino. Um auxiliar anunciou, 
reverente: --‘Diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora.’  / Penetramos o aposento de 
Adelino, que começava a dormir. Druso acariciou-lhe a fronte e o vimos, em espírito, cair nos braços do grande 
orientador. (D)‘Meu amigo, chegou a hora do reencontro...’ / Correia começou a chorar, pávido de emoção, e  
nosso bondoso mentor convocou-nos à prece. (D)“Deus de bondade, Pai de Infinito Amor, que criaste o tempo 
como incansável guardião de nossas almas destinadas ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária!... 
Tu, que nos conheces os crimes e as deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los, 
unge-nos com o entendimento de Tuas leis, para que não repilamos as oportunidades do resgate!     ....    Ó Pai, 
infunde-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas, inflama em nosso espírito o entusiasmo santo 
do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos, e conduze-nos pelo carreiro da renunciação para que 
a nossa memória não se aparte de Ti!... Que possamos orar como Jesus, o Divino Mestre que nos enviaste aos 
corações, a fim de que nos rendamos, de todo, aos Teus desígnios!...  Pai Nosso    ....    Assim seja.”  //  
Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas... Logo, escutamos lá fora o choro convulso 
de uma criança tenra... Enlaçado por Druso, Correia ausentou-se do leito e, incontinenti, abriu a porta que 
comunicava com a calçada externa, em cujas lajes o pobre recém-nato vagia aflitivamente. Nosso amigo ajoelhou-
se, enquanto o grande orientador lhe dizia: --‘Adelino, eis o pai ofendido que, enjeitado pelo coração materno que 
ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado!’  / Correia não ouviu as palavras, mas registou-as no 
templo mental. Abraçou o pequenino e exclamou jubiloso, voltando para dentro: --‘Meu filho!... Meu filho!...’ 
(S)‘Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou.’ (D)‘Oxalá 
possamos, também nós, abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas 
necessárias!...’ 
 
           17.  Dívida Expirante 
 Era num hospital, em pavilhão de indigentes, a nova lição que Silas nos reservava. Estacamos junto de um 
doente angustiado. Era Leo, que uma tuberculose arrastava ao pelourinho da morte. Não obstante a dispnéia, 
mostrava o olhar calmo e lúcido, revelando perfeita conformação aos padecimentos. (S)‘Já que vieram para 
anotar um processo de dívida expirante, podem algo perguntar ao companheiro, cuja memória se revela 
consciente e vigilante. Assinalar-nos-á em espírito qualquer indagação.’ / Abraçando-o, indaguei: --‘Sabe que 
deixará o corpo em breve?’ / Leo falou pensando, como se conversasse a sós consigo: --‘Oh! sim, a morte!... Sei 
que provavelmente esta noite chegarei ao justo fim...’ / ‘Não tem receio?’ / ‘Nada posso recear, em companhia do 
Cristo, meu Salvador... Ele também foi vilipendiado e esquecido... Por que não resignar-me à cruz do meu leito, 
sem reclamar, eu que sou pecador necessitado da complacência divina? [Meditei na sublimidade do sentimento 
cristão, vivo e sincero, seja qual for a escola religiosa em que se expressa.]  Ah! Meus familiares... meus afetos... 
Meu irmão Henrique não hesitou em declarar-me incapaz... Fez-se meu tutor e verdugo cruel... Internou-me num 
hospício... Pobre Henrique! Acaso não deverá ele igualmente morrer?    ....    Com que direito julgarei meu 
próprio irmão?’ (S)‘Leo vive tutelado por nossa casa, como algumas centenas de criaturas encarnadas e 
experimentando conflitos interiores, que podemos classificar como sendo a forja da tentação. Sabem vocês que, 
via de regra, os desencarnados que se asilam na Mansão constituem grande ajuntamento de criminosos e 
viciados...  ...como eu mesmo. Recolhendo a generosidade dos benfeitores, apenas acumulamos débidos com a 
proteção imerecida, os quais precisamos resgatar em serviço ao próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos 
para as tarefas do bem genuíno, é imprescindível purgar a nossa condição inferior, agravada na culpa. O 
conhecimento elevado aqui adquirido vale mais como teoria, que nos cabe substancializar na prática.’ (H)‘É 
lícito considerar a desencarnação de Leo como dívida expirante?’ / ‘Decerto, não me reportarei à conta integral 
de nosso amigo perante a Lei. Referir-me-ei tão somente à culpa que o atormentava, quando ingressou em nossa 
casa. Ernesto, que era seu nome na existência última, tinha em Fernando um jovem irmão marcado por 
implacável idiotia. E, tão logo se viu sem a presença dos genitores, deu-se pressa em alijar o irmão do seu convívio, 
providenciando-lhe gradeada prisão. Depois, constatou que só poderia equilibrar as finanças por morte do mano. 
Ordenou, então, aos servos, que o libertassem todas as noites num pátio, onde Fernando repousasse ao relento. O 
irmão, entretanto, revelava grande resistência, e Ernesto, envilecido pela fome de ouro, certa noite liberou dois 
escravos delinqüentes, sob condição de que se exilassem para terras distantes; buscou, depois, o leito do mano, 
enterrando-lhe um punhal no peito inerme... Na manhã seguinte, ante o choro dos servos, fê-los admitir que os 
escravos ‘fujões’ eram os autores do crime, entrando assim na posse dos bens que pertenciam ao morto. Teve 
regalada existência, porém extensa faixa de expiações no além-túmulo. Fernando esqueceu-lhe as ofensas, mas 
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Ernesto, conservando no imo d’alma a lembrança da vítima, através da repercussão mental do arrependimento 
sobre os centros perispiríticos, enlouqueceu de dor. Vagueou por vários lustros, em tenebrosas paisagens, até ser 
recolhido e tratado, para o reajuste necessário. Pela humildade e paciência com que tem aceito os golpes 
reparadores, encerrou o débito a que nos reportamos.’ (H)‘Como entender a liquidação da dívida?’ / ‘Pois não 
vê? Fernando teve o tórax  perfurado e Leo, igualmente, tem os pulmões em frangalhos. Em vez do gládio de ferro, 
temos bacilos assassinos... Quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições nos que 
nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Conformação e humildade ante os Celestes 
Desígnios são o sinal da dívida expirante...’  // Leo, em oração, debatia-se nos estertores da morte. E Silas, 
enlaçando-o com enternecimento, explicou conciso que não dispúnhamos de autoridade para desligá-lo do corpo. 
Seria tarefa para irmãos especializados. 
 
                      18.  Resgates Coletivos 
 Druso chamou-nos para comunicar que apelo urgente da Terra pedia auxílio para as vítimas de um 
desastre aviatório. Sinais algo semelhantes aos do telégrafo Morse se fizeram notados em curioso aparelho. E, 
num televisor, vimos os destroços de grande aeronave, que guardavam consigo as vítimas do acidente. Um ancião 
desencarnado formulava requerimento comovedor para a remoção de 6 das 14 entidades vitimadas. Oito dos 
desencarnados no acidente jaziam em posição de choque, algemados aos corpos; quatro gemiam, jungidos aos 
próprios restos, e dois outros gritavam desesperados. Contudo, amigos espirituais, abnegados e valorosos, velavam 
atentos. Figurando-se cascata de luz, torrente de amor descia do Alto. / Diversos operários da casa puseram-se 
em marcha, na direção do local. Hilário e eu indagamos se não nos seria possível participar na obra assistencial, no 
que Druso não concordou, dizendo que era de natureza especialíssima. Depois explicou: --‘O desastre é o mesmo 
para todos, porém a morte é diferente para cada um. Serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida 
interior lhes outorga a imediata liberação. Os demais permanecerão ligados aos despojos, por um tempo que 
depende do grau de animalização dos fluidos que lhes retêm o Espírito à atividade corpórea. Corpo inerte nem 
sempre significa libertação da alma. O gênero de vida dita as condições da morte. Quanto mais chafurdamos o 
ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à 
matéria pesada e primitiva. “Morte física” não é o mesmo que “emancipação espiritual”. Todos, entretanto, 
fixarão, gradativamente, o socorro que se mostrem capazes de receber.’ (H)‘Não serão atraídos por inteligências 
perversas, se não forem resguardados de imediato?’ / ‘Sim, na hipótese de serem  surdos ao bem. A tentação é 
sempre uma sombra a atormentar-nos de dentro para fora. O inferno começa dentro de nós.    ....    Vocês 
coletam material didático para os encarnados. É necessário dosar as informações, pois analisando resgates dessa 
ordem, talvez não pudessem comentá-los sem insuflar o vírus do medo, tanta vez portador do desânimo e da morte, 
quando, através do bem sentido e praticado, podemos cada hora arredar de nossos horizontes as nuvens de 
sofrimentos prováveis. Nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos 
afastamos a morte forçada, em razão de atos louváveis que praticamos! Deveres sacrificiais granjeiam, para a 
alma, preciosas vantagens. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas 
causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando o nosso equilíbrio. A caridade e o estudo 
nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas 
renovadores.’ (AL)‘Não há casos em que a morte violenta é recurso necessário?’ /’ Posso exemplificar com o caso 
de dois benfeitores que conheci, Ascânio e Lucas. Depois de largos decênios de luta, suspirando pelo ingresso nas 
esferas mais elevadas, não demonstravam a necessária condição para o vôo anelado. Técnicos do Plano Superior 
lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados, e a auscultação revelou que em 1429, quando formavam 
no exército de Joana d’Arc, não haviam hesitado em assassinar dois companheiros, precipitando-os do alto de uma 
fortaleza. Já que podiam escolher o gênero de provação reparadora, em vista dos recursos morais amealhados, 
optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram suas vidas.’ / ‘Todos podem selecionar 
o gênero de luta em que saldariam suas contas?’ / ‘Nem todos. A maioria não alcança semelhante prerrogativa, 
cabendo-lhe aceitar amargas provas, na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, de 
modo a redimir-se de faltas graves.’ (H)‘E os pais dos que devem ser imolados à regeneração de si mesmos?’ / 
‘Tais entidades são encaminhadas aos pais que faliram junto dos filhos, em outras épocas, a fim de que aprendam 
os deveres que temos com o instituto da família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. 
Ninguém se eleva ao Céu, sem plena quitação com a Terra.’ 
 
          19.  Sanções e Auxílios. 
 Druso alertava-nos quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem, destacando a 
necessidade do estudo e do serviço ao próximo para a colheita de simpatia, sem os quais os caminhos da evolução 
surgem complicados e difíceis. Junto dele uma estátua notável reproduzia o corpo humano. Nosso maior interesse 
concentrava-se no sistema endocrínico, no qual as glândulas se salientavam por figurações de luz. A epífise, a 
hipófise, a tireóide, as paratiróides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se, 
perfeitas, sobre o fundo vivo dos centros perispirituais. (D)‘Todo mal por nós praticado conscientemente expressa, 
de algum modo, lesão em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no 
organismo que nos exterioriza o modo de ser. Em todos os planos do Universo, somos Espírito e manifestação, 
pensamento e forma. A Medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente 
investir-se na arte de curar. Da mente partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de 
raios que vitalizam os centros perispiríticos, em cujos meandros se localizam as glândulas endócrinas. Todos os 
estados acidentais das formas de que nos utilizamos dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. É 
por isso que a justiça começa em nós mesmos. O mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a 
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paradas mais ou menos difíceis de reajuste. Aqui, nas esferas purgatoriais, contamos com multidões que procedem 
do mundo em crises alucinatórias, pois entregavam-se à crueldade mental, cavando ruína e amargura para si 
mesmas, porque o mal infligido a outrem era sempre mal que amontoavam sobre suas cabeças. Será preciso 
renascer, suportando os obstáculos tremendos, oriundos da desarmonia perispirítica criada por nós mesmos. Os 
desencarnados que despertam para a responsabilidade de viver, passam a trabalhar, aqui, laboriosamente, de 
modo a implantarem no próprio Espírito os valores morais de que não prescindem. É assim que todos solicitamos 
o regime de sanções, ou alguém, quando não dispomos do direito de fazê-lo, no-lo obtém, suplicando-o em nosso 
benefício.’ (H)‘Sanções?’  / ‘Providências retificantes que imploramos em favor de nós e em nós mesmos, quais 
sejam as deficiências congeniais com que ressurgimos no corpo físico. Pela ingestão sistemática de álcool e outros 
venenos, ou pela gula, quase sempre atravessamos as águas da morte como suicidas indiretos. E assim 
imploramos o regresso à carne em corpos inclinados à estenose hipertrófica do piloro, à ulceração gástrica, à 
colite e às múltiplas enfermidades que nos impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis, na existência 
inteira. Companheiros que se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos imploram veículos fisiológicos com 
deficiências auditivas e visuais. A gagueira, a mudez, a idiotia, a surdez, o câncer, a paralisia, a lepra, a epilepsia, 
o diabete, o pênfigo, a loucura significam sanções da Misericórdia Divina.’ (H)‘Mas existem institutos que 
providenciem irregularidades orgânicas?’ / ‘Sim. A Bondade Divina permite-nos suplicar os impedimentos a que 
nos referimos, porque a humildade acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós simpatias fraternas. 
Entretanto, mesmo que não pedíssemos, nossa posição não se modificaria, porquanto a prática do mal opera 
lesões imediatas em nossa consciência, que desajusta, ela mesma, os centros de força em que se mantém.’ 
(H)‘Então, de que vale a súplica?’ / ‘Oh! não formule semelhante problema! A prece é sempre um atestado de boa 
vontade e compreensão, no testemunho da nossa condição de devedores. Não poderá modificar o curso das leis, 
mas renova-nos o modo de ser, é vacina contra a reincidência no mal e faculta-nos a aproximação com os 
grandes benfeitores. A alma ressurge no equipamento físico com falhas a se refletirem na veste carnal, como 
zonas favoráveis a moléstias. Mas também carreia consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico 
anticorpos que a imunizam contra as vicissitudes carnais, faculdades que pode ampliar pela oração, pelas 
disciplinas retificadoras, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos em 
seu favor. O bem é o verdadeiro antídoto do mal.’ (H)‘Mas os animais igualmente sofrem moléstias...’ / ‘...como 
também as plantas, reclamando fungicidas... A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em 
expansão. O ferro, a semente, o animal, tanto quanto a criança chorando semiconsciente, sofrem a dor-evolução, 
que atua de fora para dentro. A dor-expiação vem de dentro para fora. É muito diferente... Temos ainda a dor-
auxílio.’ / ‘Como assim?’ / ‘Às vezes, recebemos a bênção de prolongadas enfermidades para evitar-nos a queda 
no abismo da criminalidade. O enfarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer, a senilidade prematura e outras 
calamidades da vida orgânica contituem, por vezes, dores-auxílio.’ 
 
          20.  Comovente Surpresa 
 Durante três anos, estivemos quase que diariamente na “Mansão da Paz”, estudando lições preciosas e 
aprendendo a servir. Muitas vezes, a casa tremia sob convulsões magnéticas indescritíveis; noutras ocasiões, sob 
o ataque de legiões ferozes, assemelhava-se a fortaleza, em regime de sítio inquietante, que só a Misericórdia 
Divina poderia salvar. Todavia, Druso convocava-nos à oração e nossas preces nunca ficavam sem resposta. 
Sabia ser firme sem rispidez, justo sem parcialidade, bondoso sem fraqueza. Mostrava o melhor carinho no 
desvelo incessante em favor dos infelizes que nos rogavam concurso e atendimento. Era doloroso encarar os 
companheiros disformes e irreconhecíveis que a flagelação mental ensandecera; Druso porém, inclinava-se sobre 
todos os infelizes, com indeclinável ternura. Foi assim que, certa noite para nós inesquecível, pobre mulher 
cadaverizada foi trazida pelos enfermeiros à sala de nossas atividades habituais. O corpo seviciado, que imundos 
trapos mal cobriam, as mãos em forma de garras e o semblante alterado por terrível hipertrofia falavam sem 
palavras  dos tormentos de que fora vítima. Druso concentrou seus potenciais de força magnética no cérebro da 
infeliz, que começou a mover-se, subitamente reanimada. Foi então que a boca hirta, arrastada hipnoticamente à 
movimentação, descerrou-se e gritou: --‘Druso!... Druso!... compadece-te de mim!...’ / Vimos o chefe da Mansão 
cambalear, quase desfalecente... Silas, fazendo-se lívido, avançou para ele e enlaçou-lhe o busto, para evitar-lhe a 
queda. Algo de estranho ocorria, cujo sentido não conseguíamos perceber. Buscando dominar-se, o venerável 
diretor ergueu os olhos lúcidos para o Alto, em pranto mudo, invocando a inspiração divina na linguagem da 
prece silenciosa em que a alma se comunica particularmente com Deus, e, após momentos rápidos, perguntou à 
infeliz: --‘Irmã, que tens a dizer-nos?’  / ‘Tragam meu esposo!... Druso me perdoará... Estou cansada, vencida... 
Por amor de Deus, libertem-me!... Quero ar!... Conduzam-me à presença de meu esposo...  para que me ajoelhe... 
Ajuda-me, ó Cristo!... Deixa que eu recolha do esposo que humilhei o perdão de que necessito, para que minha 
consciência possa orar com fervor!... Piedade!... Piedade!...’ // O grande condutor jazia entregue a lágrimas 
copiosas. Pela primeira vez, Silas interferiu no socorro magnético: --‘Como te chamas?’ / ‘Aída...’  / ‘Se és esposa 
de Druso, não te recordas de mais ninguém?’ / ‘Sim! Onde está Silas que também não me ouve?... Silas!... sim... 
sim... quem me faz recordar o passado?!’ // Ambos os socorristas caíram de joelhos, em pranto insofreável. A 
pobre dementada era Aída, a madrasta sofredora... Somente agora percebíamos que o Instrutor e o Assistente 
haviam sido, entre os homens, pai e filho... / Druso, num gesto enternecedor, recolheu a infortunada criatura nos 
braços generosos e exclamou para o Alto, com a voz sumida em lágrimas: --‘Obrigado Senhor!... Os penitentes 
como eu encontram igualmente o seu dia de graças!... Agora que me devolves ao coração criminoso a companheira 
que envenenei, dá-me forças para que eu possa soerguê-la do abismo de sofrimento a que se precipitou por minha 
culpa!...  //  E ambos se afastaram, carregando aquele trapo de mulher, com a solene emoção de quem havia 
conquistado precioso troféu.  // No dia seguinte, Silas veio ao nosso encontro. Tocava-se de alegria misteriosa. E 
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explicou que Druso e ele tinham sido pai e filho na existência última. (S)‘Dentro de três dias, meu pai deixará o 
cargo de orientador da Instituição, alçando-se à companhia de minha mãe, para regressarem brevemente à 
reencarnação. Mais tarde, quando se consorciarem na esfera dos homens, receber-me-ão nos braços, na condição de 
primogênito, para que os três venhamos a receber Aída em nossos corações. Como podem observar, nós mesmos, 
segundo a Lei, buscamos a Justiça por nossas próprias mãos.’  (H)‘E você, continuará aqui?’  /  ‘Não. Com o 
afastamento de meu pai, obtive permissão para ingressar em grande educandário, no qual me habilitarei para 
novas tarefas na medicina humana.’ // O comunicado alterava-nos o programa. Convinha encerrar os estudos na 
generosa instituição. Felicitei Silas pela vitória alcançada e, com ele, consideramos o impositivo do nosso adeus. // 
Decorridos três dias, achávamo-nos no maior recinto da Mansão. O Instrutor e o Assistente despediam-se dos 
amigos. O enorme salão estava repleto.  Manifestações comovedoras multiplicavam-se, incessantes. Choro discreto 
surgia aqui e ali. Para todos possuía Druso uma frase de carinho... O novo chefe, após a simples cerimônia de 
transmissão de responsabilidades, levantou-se e prometeu dirigir a casa com lealdade a Nosso Senhor Jesus-Cristo. 
Druso rogou permissão para orar à despedida: “Senhor Jesus! Neste instante em que te oferecemos o coração, 
deixa que nossa alma se incline, reverente, para agradecer-te as bênçãos de luz que a tua incomensurável 
bondade nos concedeu em cinqüenta anos de amor... Trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da 
esperança. Reanimaste-me quando minhas forças desfaleciam... Ensinaste-me, sem ruído, que somente através da 
recuperação do respeito de mim mesmo, no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a reconquista 
de minha paz... Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te e constrange-me ao convívio da 
humildade para que o orgulho me não sufoque. Que no pedregoso caminho da regeneração de que careço, não 
me canse de louvar-te o excelso amor para sempre!...”  // Calou-se Druso, em pranto. No recinto, choviam 
pequenos flocos luminescentes, à maneira de estrelas minúsculas que se desfaziam, de leve, em nos tocando a 
fronte... Reunimo-nos a Silas e abeiramo-nos do abnegado Instrutor para as despedidas. Druso enlaçou-nos 
paternalmente e falou comovido: --‘Deus nos abençoe, meus filhos!... Um dia reencontrar-nos-emos de novo...’ 
 
 
      Fim de “Ação e Reação” 


