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FEB 1963                                                         André Luiz / Waldo Vieira / F.C. Xavier 

 

    SEXO E DESTINO 

             Prece no Limiar 
 Pai de Infinita Bondade! Queremos recordar Jesus naquele dia de sol em Jerusalém... Na praça repleta de 
acusadores, escribas e fariseus apresentaram-lhe sofredora mulher que diziam haver apanhado em transgressão: 
Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério... A lei manda apedrejar. Tu, porém, que dizes? / O Mestre 
contemplou os zeladores de Moisés, e, porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado de 
preconceitos, disse-lhes, alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos porvindouros: “Quem estiver sem 
pecado, atire a primeira pedra!...” / Jerusalém, agora, é o mundo! Na praça extensa das convenções humanas, 
empenha-se o materialismo na dissolução dos valores morais, enquanto religiões veneráveis digladiam com a 
Natureza, tentando, em vão, bloquear a vida. Ao tremendo conflito de forças que lutam pelo domínio da Terra, 
enviaste a Doutrina Espírita, em nome do Evangelho do Cristo, asserenar os corações e comunicar-lhes que o 
amor é a essência do Universo; que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificante, esclarecendo, 
porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades na consciência de cada um, e que ninguém lesa alguém 
nos tesouros afetivos, sem dolorosas reparações. / Abençoa o presente relato estuante de verdade e esperança, e 
deixa possamos lembrar aos nossos irmãos no mundo que a existência física, seja na infância ou na mocidade, na 
madureza ou na velhice, é sempre dom inefável que nos cabe honorificar. Obrigado, meu Deus!               
                                                     ( Emmanuel ) 

             Sexo e Destino 
 Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação 
constituem os temas deste livro, nascido na forja da realidade cotidiana. Entregamo-te, leitor amigo, a narrativa que 
a Divina Providência nos permitiu alinhavar, não com o exclusivo propósito de desnudar a verdade, mas com o 
objetivo de aprender com a biblioteca da experiência. Carreia consigo, em passagens numerosas, a luz de nossas 
esperanças e o amargo sabor de nossas lágrimas. 

               = I = 

 Uma vida humana, a continuar-se no Além, assume a forma de partida em dois tempos distintos. Diferem 
campos e vestimentas; entretanto, a luta da personalidade, de um renascimento a outro na Terra, afigura-se 
laborioso prélio em duas fases. Anverso e reverso da experiência. O berço inicia. O túmulo desdobra. Com 
raríssimas exceções, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Deixamos no 
esquife o casulo mirrado e transportamos conosco, na mesma ficha de identificação pessoal, para outras esferas, 
os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos.  Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, 
entrando em largos processos obsessivos, ao lado de outras que, de pronto, se elevam, aprimoradas e belas, a 
planos superiores de evolução.  Emergindo na Espiritualidade, após a desencarnação, sofremos o desencanto dos 
que esperavam pelo céu teológico. Padecendo ainda espessa amnésia, relativamente ao passado remoto, somos 
então defrontados por velhos preconceitos. Suspiramos pela inércia que não existe. Muitos saem desses conflitos 
abatidos ou revoltados para extensas incursões no vampirismo ou no desespero; a maior parte dos desencarnados, 
porém, pouco a pouco se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na reeducação 
própria, à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço... Essas ponderações afogueavam-me o 
pensamento, reparando a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves (P), devotado servidor do Ministério do 
Auxílio. Jamais entremostrara desânimo ou fraqueza. Sempre denodado e humilde; agora, porém, enunciava 
sensíveis alterações de comportamento. Soubera-o com breves encargos, na esfera física. Desde então, mostrava-
se arredio e desencantado. Busquei lançá-lo à extroversão e o amigo desenovelou os sentimentos: (P)‘Há 40 anos 
estou aqui e minha esposa, Enedina, associou-se a outro homem, compelindo-me a absoluto desinteresse do 
coração. Apaixonou-se pelas comodidades demasiadas, até que se arrojou às derradeiras viciações nos desvarios 
do sexo. Meus dois filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro, não guardam qualquer traço de 
minha memória. Enedina voltou, há 10 anos, por imposição da icterícia provocada por bebidas alcoólicas, e se 
compraz na viciação, tentando a fuga impossível de si mesma... Tenho uma filha de quem jamais me separei pelos 
laços do espírito. Beatriz (B), que deixei na flor da meninice, conservou-se fiel ao meu nome. Vem atravessando 
os derradeiros dias terrenos, com o corpo torturado pelo câncer... Agora, por amor à filha inesquecível, sou 
compelido a topar, com espírito de caridade, a irreflexão e o descaramento. Estou inapto, desambientado...’ / 
Despedi-me de Neves, sob o compromisso de irmanar-me a ele na tarefas de assistência à enferma. 

                = II = 
 Repousava Dona Beatriz no leito bem posto, patenteando enorme cansaço. Refletia, ensimesmada, 
tristonha... Sua alma afetuosa se dividia entre o esposo e o filho.  / Ante o leito, encontramos sisudo enfermeiro 
desencarnado, que Pedro abraçou com estima. (P)‘Amaro, temos aqui André Luiz (AL), amigo e médico, que nos 
partilhará os serviços. O irmão Félix (F) já veio hoje?’ / ‘Sim, como sempre.’ // Informei-me de que o irmão Félix 
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era o superintendente de importante casa socorrista, ligada ao Ministério da Regeneração, em Nosso Lar; era 
famoso pela bondade e paciência, conhecido como um apóstolo da abnegação e do bom-senso. / Dona Beatriz 
experimentava dores agudas e o companheiro mostrou o propósito de aliviá-la, através de passe confortativo. Oh! 
os sublimes pensamentos do leito de dor!... A doente, embora não assinalasse a presença paterna, lembrava a 
ternura do genitor. Chorava, clamando intimamente: “pai, meu pai!..”  Meditai, vós que admitis para os 
desencarnados a indiferença da cinza! Para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam, no vaso 
do coração, em pranto comburente! Enlacei Neves, pedindo-lhe coragem. Ele espalmou a destra na fronte da filha 
e orou. Chispas de luz evolaram-lhe do tórax, revestindo de energias aquele corpo fatigado. Observei que Dona 
Beatriz se acomodava em suave torpor.  /  Uma jovem, figurando-se nas 20 primaveras da experiência física, entrou 
no quarto, tomou o pulso da enferma e, a seguir, aplicou-lhe injeção anestesiante. Sentou-se numa poltrona, 
entreabriu a janela e pôs-se a fumar... (P)‘É Marina (Mna), contadora de meu genro, que se dedica ao comércio de 
imóveis. Imagine! fumar aqui, numa câmara de dor, onde a morte está sendo esperada!...’ / Aproximei-me da 
jovem. Estranhas formas-pensamentos retratavam-lhe os hábitos e anseios, em contradição com os nossos 
propósitos de socorrer a doente. A Medicina, no futuro, para atender com eficácia ao enfermo, examinará com 
minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe. Respeitoso, iniciei os 
apontamentos de ampla anamnese psicológica. Marina apresentou, a princípio, a figura de um homem 
amadurecido, cunhada por sua imaginação, a repetir-se acima da fronte. Ele e ela juntos... Percebia-se-lhes a 
intimidade, o romance... Logo após, a moça mentalizou outro homem, jovem como ela...  Marina revelava a 
personalidade dúplice da mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada por pensamentos de medo e 
inquietude, ansiedade e arrependimento. (P)‘Está vendo? Julga que é fácil para mim, pai da doente, suportar aqui 
semelhante criatura?   .... 

              = III = 
 Após a reencarnação, achamo-nos na segunda fase da existência. De começo, renovamos a vida... 
Equipes salvadoras, apoio da prece, estudo das vibrações, escola da caridade. Ensaiamos, felizes, o culto dos 
grandes sentimentos humanos... Depois, no retorno à arena doméstica, a didática é outra... É preciso espremer o 
sangue do coração para confirmar o que ensinamos com a cabeça... Já recebi tantas punhaladas na alma, que, não 
fossem as necessidades de minha filha, teria fugido, incontinenti...’  /  Comentei a excelência do olvido de todo 
mal, e o merecimento do auxílio silencioso, através da oração.  / Neves sorriu, meio desconsolado: --‘Tolere 
minhas considerações talvez descabidas. Uma noite, notando Beatriz em aguda crise, diligenciei buscar meu genro 
para assisti-la em pessoa... Sabe onde o encontrei? Numa furna penumbrosa, junto da menina que você acaba de 
conhecer. Unidos, qual marido e mulher... Champanha correndo e música lasciva. O “homem velho” que eu fora e 
o “homem renovado” que aspiro a ser digladiavam em minhas fibras recônditas. Vi-me chamado a praticar os 
bons conselhos que havia administrado... Mas não pude. Tomado de cólera incoercível, esmurrei-lhe a face. Ele 
deixou-se cair nos ombros da companheira, acusando agoniada indisposição. Uma senhora desencarnada, de 
semblante nobre e calmo, aproximou-se, desarmando-me o íntimo. Afagou-me de leve a cabeça e induziu-me à 
serenidade. Você, André, nunca se viu defrontado por acontecimentos assim desagradáveis?’ / ‘Sim, meus 
problemas foram enormes...’ [Não foi possível desabafar-me. Cavalheiro maduro e simpático penetrou o recinto.] 
(P)‘É Nemésio (N), meu genro...’ / Dona Beatriz estendeu a mão descarnada que o marido beijou, trocando os dois 
palavras carinhosas. A enferma sentiu-se mentalmente renovada. Marina trouxe uma chávena de leite que a doente 
sorveu, gole a gole, enquanto eu meditava na bondade daquele homem, que parecia dedicar à companheira a 
compreensão de um amigo e a ternura de um pai. Entretanto, Nemésio levantara-se rente ao leito e, por trás da 
cabeceira alteada, estendeu a Marina a mão grossa e hirsuta a que ela entregou a destra alva e leve. Voltei-me para 
Neves e ele exclamou: --‘Esse homem é um enigma.’ 

            = IV = 
 Em aposento próximo, onde nos acomodamos, Pedro exprobrava a conduta do genro, enquanto eu lhe 
falava da dificuldade com que somos defrontados para dissipar a ilusão da posse sobre os outros. Porém, não 
pude prosseguir. Nemésio e Marina penetraram a câmara, fugindo claramente à presença da enferma. Guardavam 
no semblante a expressão dos namorados felizes. Nemésio sorria, qual menino travesso, explicando que não 
admitia a existência da alma; no entanto, a seu ver, se houvesse vida além da morte, não desejava que a esposa 
partisse, nutrindo por eles ressentimentos.  [Assinalei, porém, estranha ocorrência. Ele e ela comunicavam-se em 
ternas expansões de encantamento recíproco, sem ser dissoluto. Mas nossa expectativa maliciosa, aliada ao 
espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes da turvação psíquica de que ambos se viam 
acometidos, e lhes agravava o apetite sensual.] De inopinado, porém, a jovem prorrompeu em pranto copioso. 
Identificava a fase perigosa da partida infeliz a que se lançara e aturdia-se entre aflições e remorsos. Concluía, 
assustada, que amava até à loucura aquele rapaz franzino, que se lhe destacava no pensamento, através de 
cativantes apelos de memória. / O interlocutor reconfortou-a: partilharia seus impedimentos e dissabores, fossem 
quais fossem. Enlaçou-a, afetuoso. Neves, porém, parecia um homem vulgar da Terra, que a revolta azedava. 
Receava se lhe transfigurasse a calamidade emotiva em agressão, quando venerando amigo espiritual penetrou a 
câmara. Arrebatadora expressão de simpatia marcava-lhe a presença. Radioso halo circundava-lhe a cabeça. 
Fluidos calmantes banhavam-me, com radiações de envolvente alegria. Onde teria conhecido, nas trilhas do 
destino, aquele amigo que se me impôs ao sentimento qual irmão de velhos tempos? Oh! Deus, em que forja da 
vida se constituem esses elos da alma? (P)‘André, abrace o irmão Félix...’ [Ocorreu, em seguida, algo inusitado. 
Nemésio e Marina transferiram-se, de repente, a novo campo de espírito. Se a nossa curiosidade enfermiça e a 
revolta de Neves haviam funcionado por estímulo ao magnetismo animal, bastou que o irmão Félix lhes dirigisse 
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compassivo olhar para que os enamorados se modificassem, incontinenti.]  (F)‘Meus amigos, nosso Nemésio está 
seriamente enfermo, sem que o saiba. Procuremos socorrê-lo.’ 

              = V = 
 Ao contato das mãos do benfeitor, que mobilizava energia magnética, Nemésio expunha as deficiências do 
campo circulatório. E, instintivamente, respondia ao inquérito afetuoso a que lhe submetíamos a memória, 
elucidando-nos, como numa anamnese. Rememorou as tonturas que vinha experimentando. E pensou que, no Rio, 
obteria melhoras numa clínica de repouso. Receava, na verdade, conhecer o próprio estado orgânico. Amava, 
novamente, crendo-se de regresso à primavera do corpo físico. De formação materialista, desconhecia que as 
almas nobres colhem no amor esponsalício o fruto da alegria sublime, cuja polpa o tempo sazona e torna mais 
doce. Não sabia consagrar-se às construções espirituais que só a disciplina favorece e garante. E concluía que só 
lhe convinha terapêutica que lhe acentuasse disposições ao prazer. (F)‘Demonstra enorme esgotamento. Falsos 
afrodisíacos solapam-lhe as energias.’ / Neves não encobria o desapontamento: --‘Não compreendo tanto resguardo 
para um cachorro de má qualidade... Ah! minha pobre Beatriz, por que te uniste a um cavalo?’ (F)‘Calma, Neves. 
Surge para todos nós o dia de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Principiemos por aceitar Nemésio 
na posição em que se encontra. Crescimento do corpo não expressa altura de Espírito. Ele é aluno da vida, qual 
nós mesmos, sem o benefício da lição em que estamos sendo instruídos. Seria crueldade recusar simpatia e 
medicação ao doente. Quem com possibilidade de auxiliar? Ele que anda cego ou nós que discernimos? Neves, 
Neves! A sublimação progressiva do sexo é fornalha candente de sacrifícios continuados. Não nos cabe condenar 
alguém por faltas em que possamos incidir. Compreendamos para que sejamos compreendidos.’ / Neves 
silenciou, controlado pela influência do amigo venerável. 

                = VI = 
 Recompondo-se, reconheceu que Félix dispunha de bastante autoridade para demiti-lo do piedoso mister 
que invocara  para proteger a filha. E pediu tolerância. O mentor, porém, abraçou-o sorridente e recomendou que 
Neves esquecesse e recomeçasse. Para isso, contava com os talentos da oportunidade, do tempo.  //  Largamos a 
filha de Neves em repouso nutriente e demandamos a rua. Logo, alcançamos espaçoso apartamento do Flamengo, 
onde conheceríamos os familiares de Marina. No recinto doméstico, surpreendemos dois desencarnados a 
debaterem temas de vampirismo. Não nos registaram a presença. Por semelhantes companhias, fácil apreciar os 
riscos a que se expunham os moradores, sem qualquer defesa de espírito. Na sala, um cavalheiro de traços finos 
em quem se adivinhava o dono da casa. (F)‘Eis Cláudio Nogueira (C), pai de Marina e tronco do lar.’ / Os 
desencarnados infelizes abordaram Cláudio. Um deles tateou-lhe o ombro e gritou, insolente: --‘Beber, meu caro, 
beber!’  / O novo amigo abrigou a sugestão, pois trazia a mente sintonizada com o apelante. Este colou-se a ele, 
integrando-se em exótica enxertia fluídica, como se morassem eventualmente num só corpo. Ambos os dipsômanos 
estalaram a língua de prazer, com a talagada. Logo após, o outro vampiro apossou-se de Cláudio, repetindo-se o 
fenômeno da subjugação completa. Constatei que ele continuava livre, no íntimo. Hospedava o outro, 
simplesmente: apelo e resposta. Não me furtei à conta curiosa: dois goles para três. (F)‘No corpo físico ou fora 
dele, o Espírito é senhor de seus atributos. Responsabilidade não é título variável. Todos somos livres para 
sugerir ou assimilar isso ou aquilo. Hipnose é tema complexo. Alienação da vontade tem limites. Chamamentos 
campeiam em todos os caminhos. Experiências são lições, e somos aprendizes. Aproveitar a convivência de um 
mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa.’ (AL)‘Por que não agimos em defesa contra essa casta de 
gente, como no lar de Beatriz?’  / ‘A esposa de Nemésio mantém o hábito da oração, imuniza-se espiritualmente 
por si. Repele formas-pensamentos de sentido aviltante. Além disso, está em vésperas da desencarnação. Deixá-la 
à mercê de criaturas insanas seria crueldade. As garantias a ela concedidas são justas.’ / ‘Mas Cláudio não 
merecerá livrar-se de tão temíveis obsessores?’ / ‘“Temíveis obsessores” é sua definição. Cláudio desfruta 
excelente saúde; cérebro claro, raciocínio seguro. Sabe o que quer. É natural que esteja respirando a influência 
das companhias que julgue aceitáveis. Ainda não investigamos a causa da ligação entre eles. As circunstâncias 
podem ser saudáveis ou enfermiças, como as pessoas. Nada legitimaria um ato de violência da nossa parte, com o 
intuito de separá-los, a título de socorro. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento e os compromissos 
da consciência assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. Todos respondem pelo que fazem e 
cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados.’  / Félix acariciou a cabeleira daquele homem com 
quem não nos afinávamos assim tanto, semelhando-se médico piedoso encorajando um doente menos simpático. E 
depois comentou: --‘Quem afirmará  que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem, passando a 
educar os companheiros que o deprimem?’ 

`           = VII = 
 Em aposento contíguo, encontramos jovem franzina, em dorida atitude. Félix apresentou-a: era Marita 
(Mta), que os donos da casa haviam perfilhado ao nascer, 20 anos antes. Cabeleira ondeada, rosto esculpido em 
linhas raras, belo manequim de carne, apresentando por dentro uma criança assustada e ferida. / Obedecendo a 
instruções de Félix, abordei-a, rogando-lhe mentalmente algo esclarecesse de si própria. Marita assimilou-me o 
apelo e, logo, quadros de sua meninice se lhe estamparam na aura, movimentados como num filme: Dona 
Márcia (Mia), a esposa de Cláudio, adotara-a. Nascera de jovem suicida. Aracélia, a mãezinha que não conhecera, 
fora tomada a serviço do casal, por ocasião do matrimônio. A genitora de Marina lhe dera a saber a breve história 
da moça simples que a trouxera ao mundo. Despertara para a vida no colo de Dona Márcia, que considerara, a 
princípio, como sua mãe verdadeira. / Félix despediu-se, observando com a delicadeza do chefe que solicita, ao 
invés de mandar, que esperava por zelosa atenção de nossa parte, ao pé daquela menina inexperiente. Esclareceu 
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que possuía fortes razões para consagrar-se à felicidade daquela casa, com entranhado afeto; entretanto, a família 
teimava em fugir de toda atividade religiosa ou beneficente. Ninguém, ali, se interessava pelo cultivo da oração 
ou do estudo. Nenhum dos quatro componentes da equipe doméstica se inclinava para o serviço ao próximo. À 
face disso, não se sentia autorizado a localizar, na residência, servidores sob sua orientação. / Prometemos boa 
vontade. Permaneceríamos de sentinela. Félix, otimista, acrescentou que, na hipótese de necessidade, o pensamento 
preocupado funcionar-nos-ia por sinal de alarme. / Marita, que se alheara das próprias reminiscências, voltou a 
memorizar, revendo Cláudio a sustentá-la nos braços como pai legítimo. Depois... confrangeu-se-lhe a alma: o 
olhar diferente de Dona Márcia, a revelação inesperada a ferir-lhe o Espírito  —  era órfã, adotada pelos corações 
queridos. Isso lhe arrebentara o coração. Sentia-se machucada, sozinha. Relembrava  as palavras: “você deve 
crescer sabendo tudo, melhor saber hoje que amanhã. Adotamos você, lembrando Aracélia tão boa, tão amiga”. 
Então, era assim que a despachavam para a estação da orfandade em que lhe competia viver? Dali em diante 
racionaram-se os afagos, como se se quisesse traçar severa fronteira entre ela e a família...  Reviu-se abraçada à 
cachorrinha afetuosa, que Marina recolhera na rua, e gritando, num desabafo: “ah! Jóia, não é só você que foi 
rejeitada! eu também...”  Desde esse dia perdera toda espontaneidade. O suplício moral, que adquirira aos 11 anos, 
atenuava-se tão somente pela dedicação incessante do pai adotivo. Márcia e Marina, unidas, completavam-se em 
pequeninas torpezas para deprimi-la, humilhá-la em constrangimento e subalternidade. Sentia-se num teste de 
tolerância e paciência, perante examinadores... Pesava-lhe a solidão.    ....     Instada por nós, lembrou os primeiros 
dias de atividade na profissão de comerciária a que se afizera. Vira-se, depois, atirada aos embates do sentimento. 
O destino, entretanto, escarnecera-lhe da inocência. As primeiras experiências sentimentais foram decepcionantes. 
Aspirava a ser mulher de um homem, companheira de alguém que lhe fosse companheiro.  Nesse ponto das 
confidências mudas, o vulto de um jovem raiou, nítido. Desanuviou-se-lhe o firmamento íntimo, clareou-se-lhe a 
aura, ao refletir o rapaz num entusiasmo poético. Vaso pensante que incorpora o privilégio de esculpir-se e 
alindar-se, à vontade, para encerrar a flor predileta. Marita amava o escolhido com suprema abnegação. 
[Vasculhei a memória e identifiquei-o: era o adolescente cujo semblante repontava dos pensamentos de Marina. 
Ambas as meninas jaziam espiritualmente imantadas a ele por laços idênticos. Sopitei, a custo, o espanto que me 
assaltava, para não tresmalhar-me na inconveniência da compaixão destrutiva.] Conhecera Gilberto (G), há 6 
meses. Elos de intensa afinidade passaram, desde então, a jungi-los. Marita confiara-se a ele, integralmente. 
Amava-o, sentia-se amada. O amor correspondido anestesiara-lhe a sensibilidade. Dera-se a Gilberto. O filho de 
Nemésio Torres prometera-lhe casamento.  Apesar de tudo, tinha agora o coração farpeado. Convencia-se de que 
Gilberto se enfastiara. Marina se adiantara. Sempre Marina... Na véspera, surpreendera a irmã e Gilberto num 
colóquio, que não deixava dúvidas. / Nesse ponto das lembranças amargas, abandonou-se a lágrimas convulsas... 
 
          = VIII = 
 (P)‘André, o moço é meu neto!... Você percebeu? Onde estamos? Mulher entre pai e filho, um rapaz entre 
duas irmãs...’ / ‘Neves, você não desconhece que um grupo familiar se define como um engenho constituído de 
peças diferentes, embora ajustadas entre si. Marita expôs o que sabe. Ela é um pedaço da verdade que 
procuramos.’ / ‘Gilberto, embeiçado por uma pinóia... Marina e Marita! Irmãs adotivas, tão diferentes quanto a 
serpente e a pomba...’  / Roguei ao companheiro asserenar-se. Achávamo-nos ali para emendar, proteger, realizar 
o melhor. A irritação lhe avinagraria o ânimo. Paciência e atividade fraterna servir-nos-iam de apoio. 
Exasperação ou desânimo marcariam o término de nossas possibilidades de cooperação. Desaconselhável, porém, 
prosseguir conversando à margem do serviço. A frágil menina desoprimia-se em pranto. Soluços. Dispúnhamo-nos 
a intervir, quando sucedeu o inesperado. Cláudio batia de leve à porta. Indubitavelmente, o coração paternal vinha 
ao encontro da moça, ansiando soerguer-lhe as energias. A jovem abriu a passagem e ele entrou. Mas, não vinha 
só. Um dos companheiros desencarnados enrodilhava-se-lhe ao corpo, na ocorrência que podemos chamar de 
“possessão partilhada”, pois um aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro. Davam a impressão 
de dois seres num corpo só. E isso conferia ao semblante de Cláudio expressão diferente. O hipnotizador 
senhoreava-lhe sentimentos e idéias, enquanto ele se deixava prazerosamente senhorear. Juntos, constituíam uma 
fera astuciosa. A incorporação medianímica, espontânea e consciente, positivava-se em plenitude selvagem. Não 
se instituíam apenas as formas-pensamentos, dando conta das intenções libertinas da dupla animalizada, com 
estruturas, cores, ruídos e movimentos correlatos; amedrontava-nos igualmente escutar as vozes de ambos, em 
diálogo claramente perceptível: --‘Agora sim!.. O amor, Cláudio, é isto... Esperar, por vezes, anos a fio, para 
dominar a felicidade em simples minuto... Vamos, Marita é nossa, nossa!... Somos homens sequiosos, sofredores. 
Você tem amargurado angustiosa carência. Vive no lar, à moda de cão na sarjeta. Escoiceado, ferido...’ 
[Prevenimos, com a narrativa desse diálogo, criaturas sensíveis e afetuosas que, às vezes, abdicam do próprio 
raciocínio, arrojando-se em profundo sofrimento moral, em nome do coração.] (C)‘Criei-a, no entanto, como 
sendo minha própria filha...’ / ‘Filha? Mero artifício social. Apenas mulher...’ [Cláudio lembrou as circunstâncias 
infelizes do seu casamento: no começo, rixas e discussões; depois, a indiferença, o cansaço total um do outro. Em 
casa, reuniam-se à mesa, a esposa, Marina e ele, à feição de três animais inteligentes, dissimulando o desprezo 
recíproco.  Amando Marita com entranhado carinho, mesclado de egoísmo tirânico, feriam-lhe as humilhações que 
ela sofria. Viera a saber que Gilberto não hesitava embair as duas moças. Resolvera silenciar, deixando o tempo 
correr, esperando que Marita, machucada, talvez se convertesse na amante a que aspirava. Envolvido, agora, nas 
sutilezas do obsessor, esmerilhava o próprio íntimo, tentando saber se estava sendo inspirado com segurança 
naquela hora: Andaria enganado? Acaso Marita entregar-se-ia a Gilberto, pensando nele, Cláudio, de quem se 
afastava por escrúpulos de consciência?  /  E, assim, fornecia ao perseguidor a argumentação com que se lhe 
arruinava a resistência:] ‘Cláudio, compreenda. Iniciativa, em assuntos de amor, não é passo feminino. Velho 
rifão: “laranja à beira de estrada não tem preço”. Adiante, adiante!’ [O perseguidor demonstrava técnica de 
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exploradores das paixões humanas. Porém, para nós, o momento reclamava atenção. Necessário contornar 
obstáculos, improvisar medidas socorristas. Por fim, Cláudio avançou dois passos, quase vencido. A natureza 
animal ampliara o domínio. O sedutor desencarnado rematava a obra.]  / Cláudio deduzia, transtornado: --‘Sim, 
ele era homem, homem... Marita não passava de mulher...’ [Alucinado de lascívia, não fossem o temor de vê-la 
fugir em definitivo e o receio de verificar-se por ela própria desonrado, tomá-la-ia no colo... Entretanto, os 
derradeiros arrazoados esmaeciam. Sujeitou-se de todo à direção do vampirizador que o comandava. Colaram-se, 
fundiram-se, enfim. Marita ergueu para ele olhos súplices.]  (C)‘Pelo que vejo, esse pilantra do Gilberto vem 
abusando...’  / A jovem registou o impacto das forças aviltantes. Torturada pela dúvida, afirmava a sua 
desconfiança e desdizia-se, intimamente. Porém, o instinto de defesa sentenciava prudência, segredava-lhe 
vigilância. Pressentindo a presença do “outro”, arregimentou suas forças. Explicou ingenuamente que amava 
Gilberto, que lhe hipotecava confiança. (C)‘Filha, é necessário que você me ouça, que me entenda... Você não 
desconhece o que sofro, desolado, sozinho... Anseio pelo instante em que você me veja não exclusivamente por 
pai... Meu coração é seu...’ / Cláudio enlaçou-lhe o busto. Neves e eu saltamos na direção dela, ofertando-lhe as 
mãos, para que pudesse arrancar-se, e a vítima conseguiu levantar-se num prodígio de ligeireza: --‘Papai, não me 
faça mais infeliz... Poupe-me a humilhação!...’ / O pai adotivo, incapaz de compreender os sentimentos 
contraditórios que o faziam avizinhar-se da loucura, clamou: --‘Que fazer com esta inclinação que me arrasta? Fiz 
tudo para esquecer e não pude... Se eu fosse religioso, diria que um demônio mora dentro de mim. E que me atira 
constantemente sobre você. [A voz de Cláudio amaciara-se, adquirindo tom lacrimoso. Porém, o perseguidor 
duplicou em desprezo, provocando inesperada reviravolta. O pai enternecido deu lugar ao enamorado violento:] 
Não, não posso humilhar-me assim. Há 15 dias acompanhei vocês dois a Paquetá, arrastei-me no matagal e vi 
tudo... Desde então enlouqueci... Pelo jeito, vocês andam acanalhados, há muito tempo... Marita, você é apenas 
mulher, mulher...’ / A  jovem soluçava. Temendo a impulsividade de Neves, informei que, lembrando o irmão 
Félix, achava-me em oração, exorando auxílio da esfera superior. (P)‘Aqui, meu amigo, só a polícia...’ / Os anjos 
pessoalmente não nos atenderam às rogativas; no entanto, o socorro apareceu. Alguém penetrava na casa, 
ruidosamente. Cláudio desligou-se do hipnotizador e Marita retornou ao leito. / Esbelta senhora, em quem 
identificamos a dona da casa, surgiu, apreensiva: --‘Que é que há? Ouvi um vozeirão, ao chegar!’ / Cláudio 
explicou que ouvira Marita gritar, sonâmbula como sempre... Acordara-a, verificando, porém, que tudo estava em 
ordem. A recém-chegada riu-se, sem suspeitar, de leve, do vulcão que faceava... E a jovem, na penumbra, cobria o 
rosto com o lenço para ocultar as lágrimas. 
 

           = IX = 
 Na sala de visita, os cônjuges entrefitaram-se de estranha maneira. Adversários declarados, em tréguas 
cordiais. Dona Márcia lembrava Marina, talvez mais simpática, pela brandura estudada dos gestos. Delgada, bem 
cuidada, via-se-lhe no sorriso a tranqüilidade artificial dos que se distanciam dos problemas alheios. Os olhos 
cravados no esposo traíam-lhe a alma sibilina. (Mia)‘Imagine que embora o sarau esteja longe de terminar, larguei 
tudo. Senti um constrangimento esquisito. Tive medo. Atormentava-me, supondo houvesse algo atrapalhado em 
casa... Felizmente, tudo passou. Entretanto, o momento é oportuno para decidirmos algo importante.’ / Cláudio 
despiu a máscara afetiva com que a brindara, de início, afirmou-se fatigado e pediu-lhe resumisse o que tinha a 
dizer. Márcia relatou alguns problemas domésticos, terminando por pedir-lhe dinheiro para despesas extras. / 
Sarcástico, Cláudio indagou: --‘É só?’  / Márcia emudeceu, ao impacto da desconsideração inesperada, porém, 
agora irritadiça, exclamou: --‘Não saia, precisamos conversar sobre Marina e Marita. Você não enxerga as 
dificuldades de nossa filha?’ / ‘Márcia, deixe de cenas... Nossa filha, que você pretende inculcar por santa, vi-a nos 
braços de um cavalheiro maduro, que não a beijava paternalmente...’ / ‘Ela nunca me ocultou a verdade. Desde a 
piora da esposa do senhor Nemésio, vem repartindo, caridosamente, o tempo, entre o emprego e o lar do chefe...’  
[Cláudio, sabendo que Marita ouvia o diálogo, e inspirado pelo amigo desencarnado, pensou em usar a 
interlocutora como trampolim para atingir seu alvo:] –‘Mas, assim como estão fazendo?! Afogando-se em bebidas 
e prazeres noturnos? Não os vi rezando pela tranqüilidade da enferma...’ / ‘Deixe de ironias. O senhor Torres trata 
Marina por filha dele próprio. E ela tem pena do chefe e tenta reconfortá-lo.’ / ‘Reconfortá-lo?!’ / ‘Não adiantam 
sarcasmos. Você sabe que Marita se enamorou, há meses, de Gilberto... Porém, ele nada quer com ela, que vive a 
derreter-se sem razão, pois ele está apaixonado por Marina...’ / ‘Ah! o biltre!... O peralta está carambolando... 
Marita é suscetível de uma psicose de duras conseqüências. Se Gilberto quer desposar Marina, que se manifeste, 
mas exijo franqueza.’ / ‘Ele confessou-se. Gabou a educação fina de nossa filha, que o auxiliou em algumas 
traduções de textos franceses. O Senhor Nemésio já a nomeia por nora...’ / ‘Márcia, não estou ouvindo bem, fale 
um pouco mais alto.’ / ‘O amor entre ambos é claro como água. Indispensável apoiemos Marina na concretização 
de suas esperanças. Marita se arranjará, na época oportuna. Inclinações de moças, problemas delas...’ / Cláudio não 
acreditou no que ouviu. Desiludira-se com a filha. Inferia que Marina andava sem escrúpulos entre o velho e o 
moço. Márcia fizera-se astuciosa e cruel. Certamente, não lhe confiava quanto sabia. Era o momento de atrair a 
confiança de Marita. Tentaria distraí-la, renová-la. Ela esqueceria, esqueceria...  

              = X = 
 No aposento próximo, a mágoa da jovem explodia. Recordava que, semanas antes, Gilberto lhe indagara 
que outros idiomas conhecia. ‘Ah! sim, aspirava ao casamento com moça culta.’ ‘Ignorante! Não passo de uma 
ignorante!...’ Agora reconhecia a causa de mostrar-se o rapaz enfastiado e irritadiço. ‘Mas, se ele a desprezava, por 
que lhe abusara da confiança?’ A exposição da mãe adotiva insuflara-lhe a tortura do réu que ouve sentença 
inapelável. A contingência de perder Gilberto induzia-lhe o sentimento de matar ou desaparecer. O fratricídio 
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repugnava-lhe ao coração. A idéia do suicídio germinava... ‘Se Gilberto não lhe aceitasse os argumentos, que fazer 
do destino, se, com o golpe sofrido à frente, percebia também o fantasma da esquisita inclinação do pai adotivo 
pela retaguarda? Como desvencilhar-se?’ De repente, elevou o pensamento à memória materna... ‘Se Aracélia, 
libertada, estivesse em alguma parte, indiscutivelmente lhe acompanharia o calvário.’ E implorou ao Espírito 
materno a abençoasse e protegesse... / Intentávamos consolá-la, quando duas senhoras desencarnadas penetraram 
no quarto. Saudaram-nos, e a que parecia menos experiente adiantou-se para a menina em oração. Aracélia ali 
estava diante de nós! Apoiada por venerável amiga, vinha talvez de muito longe para acudir às angústias da 
filha... Oh! segredos insondáveis da Providência Divina!... A pobre mãe ajoelhou-se para beijar-lhe os cabelos e a 
castigada menina acalmou-se de súbito. Aracélia, que orava e chorava em silêncio, buscava em pensamento outra 
mulher, cuja evocação lhe renovava  as energias. Viu-se pequenina, junto da lavadeira singela que a trouxera para o 
teatro da vida humana. Com a cabeça da jovem no regaço, cantou suavemente junto de nós: “Lindo anjo de meus 
passos, descansa, meu doce bem; dorme, dorme nos meus braços, enquanto a noite não vem. Dorme, filhinha 
querida, não chores, encanto meu; dorme, dorme, minha vida, Tesouro que Deus me deu...”  / Magnetizada, Marita 
caiu em pesado sono. Abraçando a companheira triste, a senhora que a tutelava falou-nos: --‘Irmãos, nossa 
Aracélia ainda não está em condições de amparar a filha. Por vezes, nossa ajuda se limita a uma velha canção...’ / 
E, em seguida, retirou-se, apoiando a amiga soluçante. Vimos Marita, em espírito, afastar-se do corpo denso. Qual 
ocorre à maioria dos encarnados, mostrava-se oscilante, insegura... Concentraram-se-lhe os pensamentos num 
ponto só: ‘Gilberto. Queria ver Gilberto, ouvir Gilberto!’ / Seguimo-la. Em tempo reduzido, alcançou a residência 
de Nemésio. Surpreendendo Gilberto nos braços da irmã, bradou, estarrecida: --‘Canalha! Canalha!’  / Mais 
alguns minutos e despertou no corpo denso, como pequena fera aguilhoada, retornando à gaiola. Regressara ao 
agasalho físico, sob pressa demasiada, sem que nos fosse possível anestesiar-lhe a memória. Retinha no 
pensamento, como pesadelo, particularidades do quadro visto e ouvido...  

              = XI = 
 Colaborando na assistência a Beatriz, tornamos a ver Marita, no encerramento da tarefa diária. Chegara 
novembro, com chuvas torrenciais. A filha adotiva de Cláudio acabara de regressar ao vasto edifício, arrostando o 
aguaceiro. De Copacabana ao Flamengo, o trajeto de ônibus fora rápido. Ninguém a esperava. Lembrou-se de 
Cláudio. Precavida, apagou todas as lâmpadas. Percebeu quando ele veio, muito de leve, espreitar-lhe o aposento. 
Experimentou a maçaneta, mas não insistiu. Aliviada, fez-se menos inquieta. Horas passaram, lentas, difíceis... 
Onze em ponto, eu e Neves oramos, exorando a bênção do Cristo e o concurso do irmão Félix, a benefício da moça 
exausta.  / Simpática senhora desencarnada se abeirou de nós, declarando-se mensageira de Félix, que nos esperava 
num posto socorrista. Abraçou, prestimosa, a paciente, e pusemo-nos a caminho. Notei que conhecia Neves, ao se 
apresentar sob o nome de Percília (Per), pelas delicadezas que permutaram.  // Alcançando o recinto de atividades 
espirituais que se nos erguia por meta, fomos acolhidos  por Félix, acompanhado de mais dois amigos. Marita 
contemplou-o extática, indiferente, inepta a avaliar a importância do sábio que a brindava com paternais 
gentilezas. De raciocínio obliterado, qual se achava, lobrigava por fora as criações mentais que arquitetava por 
dentro. / A operação magnética foi longa, minuciosa. Depois, Félix informou-nos que a intervenção efetuada em 
favor dela não poderia ultrapassar a superfície. A paixão juvenil se convertera em psicose grave: a pobre menina 
se deixara arrastar pelo desvario afetivo, a ponto de cair no pior tipo de possessão, aquele no qual a vítima adere 
gostosamente ao desequilíbrio em que se consome. Não surgia outra alternativa, senão a de esperar pela 
resistência moral dela própria.  /  Neves, Percília e eu escoltamos Marita até a casa, e a deixamos a dormir 
profundamente.  / A sós com Neves, ele me confidenciou: --‘André, Percília é a senhora que me assistiu, no cabaré, 
quando agredi meu genro, e me apoiou no regresso ao aposento de Beatriz. Trazia, então, um distintivo luminoso...’ 

             = XII = 

 Permutávamos conjeturas, quando alguém nos abraçou, de afetuosa maneira. Era o irmão Félix, a 
despedir-se. Espírito admirável pela abnegação e pela ciência, via-se-lhe, não somente a piedade fraterna, mas 
também o imenso amor àquelas quatro almas, reunidas naquele aprazível recanto do Rio. Sua atitude, ao deter-se 
nas lutas escabrosas do plano físico, educava cativando. Elevação em cada frase, luz do sentimento em cada 
idéia. Compadecia-se daquelas criaturas atiradas ao oceano da experiência terrestre, sem a bússola da fé, 
hipnotizadas pelas gratificações dos sentidos carnais. Revelou que vira Cláudio nascer, que acompanhara Márcia 
no berço, e seguira de perto a reencarnação de Marina e Marita. No mundo espiritual, haviam prometido edificar a 
sublimação íntima e corrigir excessos de outras épocas, através do suor no serviço ao próximo; contudo, tinham 
abraçado paixões que lhes frustravam todas as possibilidades de libertação próxima. Cláudio e Márcia, ao 
elegerem o dinheiro e o sexo desgovernados por chaves dos próprios dias, nada mais estavam conseguindo que 
desajustar os fundamentos da tranqüilidade doméstica. Hoje não contavam senão com raros amigos... / 
Compreendemos onde o benfeitor categorizado e humilde se propunha chegar e adiantamo-nos, prometendo adesão 
ao programa assistencial que ele delineasse. Eu possuía um requerimento em trânsito, para que me fosse concedido 
um estágio de dois anos, em alguma das organizações destinadas, em Nosso Lar, aos serviços de psicologia sexual 
com finalidades reeducativas, e ciente de que ele, Félix, era dirigente de um dos melhores institutos do gênero, 
pedi-lhe, por minha vez, me endossasse a petição. Neves disse que faria requisição idêntica, e Félix prometeu 
favorecer os estudos que intentaríamos. Acrescentou que alcançara permissão para recolher Beatriz, em sua própria 
residência. Hospedá-la, junto de Neves, ser-lhe-ia contentamento enorme.  / Enquanto o devotado coração paterno 
se desmanchava em agradecimentos, Félix se despediu, afetuoso.  / Manifestou-se Neves tocado de energias e 
esperanças novas: --‘Aguardaria a filha, sim, confiante no futuro. Almejava o reequilíbrio total, ansiava reeducar-
se, a fim de ser mais útil.’  / Combinamos que ele ficaria ao lado de Dona Beatriz, até o desenlace, e que eu faria 
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plantão na moradia dos Nogueiras. Foi assim que, refeito, regressei ao apartamento de Cláudio. Entrei. Apenas 
Márcia e a senhora que se incumbia dos serviços domésticos se encontravam em casa. Tudo calmo, os 
vampirizadores ausentes. A figura de Marita invadiu-me o cérebro. Desloquei-me até a loja onde trabalhava e 
abracei-a paternalmente. Logo depois, ouvi-a combinar com Márcia, pelo telefone, um lanche juntas. No horário 
previsto, acompanhei mãe e filha a uma hospitaleira sorveteria, onde Marita desafogou-se com dificuldade. 
Ingênua, relatou a confissão que Cláudio lhe fizera. Márcia patenteou, no semblante sereno, absoluta incredulidade. 
E terminou por recomendar juízo à menina, que procurasse esquecer, distrair-se. Rememorou, bem-humorada, a 
opinião de velho amigo da família, que lhe dissera estar a jovem atacada de nictofobia, palavra que significava 
“medo da noite”. / Marita, perplexa quanto nós, não teve ânimo para reagir. Revoltada intimamente, viu que 
Cláudio trapaceara e a mãe adotiva caíra no logro. Tocava-lhe apenas suportar e esperar.  // Cinco dias após, 
acompanhei Cláudio a uma entrevista com “madame” Crescina, agenciadora de encontros amorosos. Encabulada, 
por não trazer qualquer “novidade” interessante para o cliente, comunicou que recebera Marita horas antes. A moça 
desejava encontrar-se, na noite próxima, com Gilberto, um rapaz que lhe freqüentava, vez por outra, o casarão. A 
jovem encarregara-a de entregar um bilhete ao filho dos Torres. Assim, inteirava-o de tudo e pedia conselhos. 
Nogueira reprimiu a cólera. Ignorando embora que se acostumara a absorver as sugestões de uma inteligência 
estranha à dele, buscava-lhe, sequioso, os estímulos. Obsessor e obsidiado passaram a trocar impressões de 
cérebro a cérebro e, em vertiginosa fabulação, entraram em acordo implícito, que não pude alcançar. Cláudio 
esboçou um sorriso amarelo e disse a Crescina que levasse o bilhete, alcovitando a conferência afetiva; que ele, 
depois, aconselharia a filha a respeito. / Em seguida, discou para Gilberto. O rapaz gaguejou do outro lado, 
denotando emoção, mas Cláudio acertou um encontro entre ambos, para depois do almoço. / Escoados alguns 
minutos, achávamo-nos os quatro, Cláudio e seu “assessor espiritual”, Gilberto e eu, no lugar indicado. O jovem, 
muito pálido, assemelhava-se ao aluno culpado que comparece diante do professor. Cláudio disse que conhecia a 
situação com clareza; que o sabia inclinado para Marina, mas que se preocupava por Marita. E mostrava máscara 
de paternal ternura... Queria que a filha adotiva sofresse menos. Explicou que a moça enviara ao rapaz um bilhete, 
em que lhe rogava um encontro para a noite. E pediu ao jovem que respondesse afirmativamente, por escrito, e que 
se abstivesse de comparecer. Temia um choque. Estava providenciando uma excursão de refazimento e recreio, à 
Argentina, para ela, e se incumbiria de buscá-la no endereço marcado, com a notícia da viagem, para lhe 
proporcionar renovadora alegria, ao mesmo tempo que poderia apresentar as desculpas dele quanto à ausência. O 
filho dos Torres ouviu tudo, encantado. A proposta pareceu-lhe vazada em profundo bom senso. E asseverou que 
dedicava a Marita amizade de irmão. Cláudio escutou boquiaberto, indagando a si mesmo quem fingia melhor... 
Separaram-se com um abraço, enquanto eu conjecturava sobre o que estaria por acontecer. 

         = XIII = 
 Tornei ao Flamengo apreensivo. Não conseguira auscultar as minudências do plano obscuro que se 
formava. Expedi comunicação, em despacho rápido para o irmão Félix, e ele respondeu que viria à noitinha. Era 
forçoso agir só. O momento não comportava aflições inúteis. Julguei prudente ouvir o companheiro 
desencarnado de Cláudio. Modifiquei, através de esforço mental, a apresentação externa, adensando a forma. Bati 
à porta e ele veio atender. Olhou-me desconfiado. Humilhei-me, vulgarizei a linguagem quanto pude. Disse-lhe 
que precisava contatar o amigo que vira em sua companhia. A isso respondeu, cortês, apresentando-se por Ricardo 
Moreira (M). Acusei-me cansado, que me permitisse entrar. Operou-se reviravolta: arremessou-me olhar terrível. 
Disse que, ali, entre os “descascados” [pejorativo para designar os desencarnados], quem mandava era ele. 
Avançou em minha direção, arregaçando punhos decididos. Regressei ao aconchego do mar, entrando em prece. / 
Reavendo a condição que me é peculiar, voltei ao mesmo ponto. Moreira, que não mais me assinalava a presença, 
instalara-se na cadeira de Cláudio e com Cláudio, alimentando-se com ele, através da osmose fluídica. 
Consultando o cérebro de Nogueira, vi que o tema do dia circulava no sistema de conjugação mental que 
prevalecia entre eles. A dupla exteriorizava os intentos escusos, nas formas-pensamentos que suas mentes 
enfermiças revelavam. Abordariam Marita, em casa de Crescina, à feição de caçadores colhendo uma lebre. // 
Demandei a habitação citada, estive com Crescina e constatei que o programa fora cumprido rigorosamente. Eu 
necessitava desdobrar medidas de proteção, mas ninguém encontrei estendendo antenas espirituais, com 
possibilidades de auxiliar, ninguém orando, ninguém refletindo... Em todos os lugares, pensamentos de sexo ou  
finanças... Até mesmo o chefe de Marita, a quem insuflei a idéia de reter a jovem, entendeu que ela estava 
cogitando de aumento salarial... Inúteis as diligências. / Às 7.30 da noite, Cláudio apresentou-se com esmero, 
pondo-se à espreita próximo à vivenda de Crescina. Perdia-me em dolorosas conjecturas, quando fui defrontado 
por Félix. Revê-lo e confiar-lhe minhas inquietações foi trabalho de segundos. Tomamos a direção do aposento 
isolado. À porta, enrodilhavam-se Cláudio e Moreira num charco mental de lascívia. Perfume de cravos me 
invadiu o olfato: era o extrato usado por Gilberto! Num átimo, a dupla avançou quarto a dentro. Nós, que podíamos 
enxergar na obscuridade, vimos a pobre menina levantar-se, com frases de paixão. Nogueira beijou-a, convulso, e 
a indefesa criança abandonou-se, vencida... / Deixamos o recinto, e o benfeitor, transido, se deteve de olhos fixos 
no céu, em muda oração, que se lhe extravasava em grossas lágrimas...  

  Homens, irmãos, reduzi, quanto puderdes, as quedas de consciência! Disciplinai-vos, em respeito aos 
guardiães invisíveis que vos estendem as mãos!... Quando estiverdes a ponto de resvalar, nos desfiladeiros da 
delinqüência, pensai neles! Ser-vos-ão generosos, indicando o caminho seguro, na noite das tentações. Como 
afetuosos cireneus, nos compartilham as provações merecidas, em dorido silêncio, quando, muitas vezes, não 
somos dignos de oscular-lhes os pés!...  
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  Passados uns 20 minutos, fez-se luz e ouviu-se um grito agoniado... Marita, com a rapidez de uma corça 
dilacerada, saltou a janela e disparou em desalinho... / Entretanto, alguém esmurrou a porta do aposento, enquanto 
Cláudio se recompunha. Esse alguém era Márcia. Costumando jogar pôquer com amigas, em casa próxima, fora 
avisada por Crescina, preocupada e com o intuito de conjurar possíveis conseqüências... A senhora Nogueira viu a 
filha que debandava e, a seguir, topou com o marido. (Mia)‘Canalha! Eu não acreditei nessa menina infeliz! Eu 
poderia ter evitado... Louco! Cláudio, Cláudio!... Você ultrajou sua própria filha!...’  

              = XIV = 
 Marita estugava o passo, amarfanhada, aturdida. Da Lapa à Cinelândia, correra quase. A injúria 
experimentada transcendia para ela toda noção de sofrimento. Pedia mentalmente a morte... Ainda assim, precisava 
ouvir Gilberto! Se ele dissesse: “vive, vive para mim”, conseguiria esquecer aquela noite, continuando a viver... Ao 
contrário, tudo extinto... / Debalde, Félix, ao enlaçá-la, lhe assoprava conceitos de paciência e cordura, 
inutilmente se referia à bondade e ao perdão. Aquele coração juvenil figurava-se agora um lago límpido que 
vulcão oculto fazia ferver. Uma idéia surgiu: telefonar! Entre voltar à casa dos Nogueiras e morrer, preferia 
morrer... Chamaria o rapaz, como sendo Marina, imitando-lhe a voz. Lembrou-se de Cora, amiga íntima, em cujo 
apartamento costumava ficar e para lá se dirigiu. Seguimos, junto dela, para Copacabana. Da casa de Cora, ligou 
para Gilberto. Da conversa, que acompanhamos, concluiu que o rapaz amava Marina e, até mesmo, participara da 
articulação do lamentável episódio que relatamos, pois disse afinal: --‘Seu velho combinou comigo encontrá-la e 
combinar uma viagem à Argentina... Mas, não adianta, para Marita só sanatório! E, quanto mais longe, melhor!...’ / 
A moça repôs o fone no gancho, com a certeza de quem cerrava, em definitivo, as portas do coração.  Soluçou, 
despendeu alguns minutos refazendo-se e tornou à sala. Cora estendeu-lhe um café que ela aceitou, constrangida. 
Dizendo-se gripada, perguntou se ainda seria possível encontrar o senhor Salomão, na farmácia vizinha. A amiga 
confirmou a possibilidade. Agradeceu, despediu-se e seguimo-la, passo a passo.  / Salomão, velhinho calmo, com a 
brandura dos que se fazem servidores espontâneos da Humanidade, acolheu-a, solícito. (Mta)‘Salomão, lembra-se 
de Jóia, minha cadelinha? Está no fim. O veterinário recomendou a eutanásia, para aliviar os sofrimentos. Você não 
teria algumas pílulas adequadas?’ / O farmacêutico confirmou. / Nisso, Félix e eu o abordamos mentalmente: 
Tivesse cuidado. Mentisse por piedade, mostrasse compaixão. / Salomão mostrou sensibilidade aguçada, pois 
assimilou-nos os apelos, refletindo: --‘Oh! meu Deus, isso não é coriza, é dor mortal, dor terrível!...’ / Foi ao 
depósito e escolheu dez comprimidos calmantes, de potencialidade suave. /  Marita agradeceu e despediu-se. 
Seguimo-la, de perto.  Aspirava a morrer, ao pé do mar, daquele mar sereno que nunca a enjeitara... Não possuía 
um lar para morrer, mas dispunha da praia, hospitaleira e amiga. Engoliu os comprimidos e arrimou-se no encosto 
do passeio, deixando pender dos olhos lágrimas que acreditou fossem as últimas...  Consultamos o horário: meia-
noite e 55 minutos. Félix orou por instantes. Dois rondantes desencarnados apareceram, ofertando serviço. 
Passaram a velar, enquanto empreendíamos tarefa restaurativa. / Depois de quatro horas, Marita repousava 
tranqüilamente. Nisso, porém, um gari asselvajado caminhou em nossa direção. Sentiu-se mordiscado pela 
curiosidade. Não valeram os recursos manobrados pelos vigias. Avançou para ela e sacudiu-a, rouquejando: --
‘Acorda, vagabunda!’ / Frustrados, vimo-la abrir os olhos, estarrecida: ‘Que homenzarrão era aquele que lhe 
comprimia o busto com mãos libidinosas? Estaria no inferno, renteando com um demônio?’ Ergueu-se, aterrada, e 
aligeirou o passo, cambaleante. Preparava a cidade o dia novo. Seguíamos a pobre menina com amargos 
presságios. Motoristas de passagem gritavam-lhe injúrias e, no atordoamento que lhe impunha reiterados 
tropeções, foi colhida e projetada a distância, qual trapo de carne, por um automóvel em velocidade excessiva. 
Entre os clamores de quantos apelavam por socorro, Félix sentou-se no asfalto e, com vigorosos estímulos 
magnéticos, fê-la ganhar o decúbito dorsal, a fim de que pudesse respirar indene. Tive a impressão de que ela 
fraturara a base do crânio. Félix, com a cabeça da jovem no regaço, orou em voz alta: “Deus de Infinito Amor, não 
permitas que tua filha seja expulsa da casa dos homens, assim, sem nenhuma preparação!... Dá-nos, Pai, o 
benefício do sofrimento que nos consinta meditar! O´ Deus de amor, mais uns dias para ela, no corpo dolorido, 
algumas horas só que sejam!...” / A seguir, recomendou-me procurasse Cláudio ou Márcia, que lhes suplicasse 
apoio, compaixão. Ele, Félix, inspiraria alguém a telefonar. / Ao vê-lo assim, humilhado na abnegação de que dava 
testemunho, arranquei-me à pressa para atender à incumbência, mas também para desabafar-me. Às vezes, é 
preciso que as lágrimas nos sirvam de confidentes... O malogro de tudo se me afigurava inevitável. Ouvi vozes 
exclamando: ‘morta! morta!...’ Mas vigoroso impacto de esperança me banhou o coração!... Tive a idéia de que 
fontes imponderáveis de energia jorravam do firmamento sobre aquele recanto de Copacabana. Não!... A batalha 
não arrefecera!... Tínhamos conosco o suprimento do amor e a luz da oração. Nem tudo estava perdido...                                    

 ( Fim da primeira parte ) 

 

               =============== XXXXX =============== 

             SEGUNDA PARTE 
             = Ia = 

 A casa dos Nogueiras jazia quieta. Márcia varara a noite em aflição. A filha adotiva não voltara. 
Consultei-a mentalmente por notícias de Cláudio e alcancei-lhe a resposta inarticulada: O marido chegara, tateando 
as paredes, numa carraspana, como se tentasse afogar o remorso em copázios de uísque... Márcia convertera a 
mágoa em nojo. Suspirava por desquitar-se, fugir... / Encontramos Nogueira no aposento dos fundos, numa cama 
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de solteiro em que se despejara. Com ele, o vampirizador, relaxado sob os efeitos do álcool. Ambos largados, 
embrutecidos.  /  O telefone retiniu e ouvi Márcia conversando com alguém que se dizia Zeca, lixeiro: --‘Um 
desastre! O caso é com Dona Marita, a moça da loja. Foi atropelada... Dizem que morreu!’  / Concluí que Félix 
angariara o concurso de um lixeiro prestimoso. Márcia abandonou o fone, pálida. Recordou o ultraje que a pobre 
menina experimentara, lembrou Aracélia, o suicídio 20 anos antes. E, agora, a filha, na mesma tragédia, com o 
mesmo homem... / Assimilei-lhe os pensamentos de simpatia e fi-la meditar, incitando-a à compaixão. Ouviu 
mentalmente e chorou, mas não era pessoa que renunciasse a peso e medida, em matéria de questões sociais ou 
domésticas. Era necessário sopesar prós e contras. Afinal, a morte de Marita surgia por solução. Cabia-lhe 
preparar-se para facear repórteres e fotógrafos. Até lá, fantasiaria história conveniente ao futuro de Marina. Se a 
outra estava morta, para que preocupar-se? / Reconhecendo que Márcia se imobilizava em digressões esconsas, 
retornamos à presença de Félix. Acomodada num leito de emergência, Marita figurava-se em coma. Félix, assistido 
por dois médicos desencarnados da instituição socorrista, mantinha-se sereno, apesar da tristeza. Demandamos a 
residência de Cláudio. Notei que o benfeitor adensava a forma, transfigurando-se. O que eu conseguia com 
paciente elaboração mental, obtinha Félix com esforço ligeiro. Em rápidos momentos, imprimiu ao corpo 
espiritual novo ritmo vibratório. (AL)‘Por que a transformação?’ (F)‘André, ninguém pode fazer tudo, senão 
Deus. Na Terra, às vezes, para salvar, é necessário dosar um veneno. Marita precisa agora dos préstimos de 
alguém que a ame infinitamente. Chegou a hora de esmolar para ela o socorro dos que a feriram amando...’  / 
Félix bateu à porta e Moreira veio atender, como qualquer ser humano estremunhado.. Desenrolou fieira de 
insultos, que o benfeitor recebeu com humildade, comunicando-lhe o acidente e rogando-lhe amparo para a moça.  
//  No estabelecimento de socorro público, topando a moça entregue à miserabilidade orgânica, explodiu numa 
torrente de lágrimas. Rodou sobre os calcanhares e arrancou-se qual flecha. (F)‘Pelo visto, Cláudio não tardará... 
Marita conseguiu pequena moratória, 15 a 20 dias no corpo amarfanhado. Tempo de meditação, preparo valioso 
ante a vida espiritual... As horas finais ser-lhe-ão proveitosas: ensejo de aprontar-se para a renovação, enquanto 
que Cláudio, Márcia e Marina talvez reconsiderem caminhos.’ // Transcorridos uns 50 minutos, Cláudio chegou 
com um médico amigo. Márcia, sob a pressão de Moreira e interrogada pelo marido, liberara as informações 
pertinentes. / Logo, o facultativo conseguiu a transferência de Marita para o Hospital Central dos Acidentados, 
onde lhe prestei socorro magnético, envolvendo-a no meu próprio hálito, em verdadeira adição de força. Félix 
recomendou que eu me adensasse, a fim de que Moreira enxergasse o procedimento. O vampirizador deitou-me 
olhar espantado. Cláudio abeirou-se, trêmulo, da filha e rompeu em soluços. Ele, que me inspirara aversão, me 
insuflava agora enternecimento que somente as lágrimas exprimiam... Perante a enfermeira impressionada, 
ajoelhou-se, alisou os cabelos da jovem, mirou a face e os lábios intumescidos por equimoses e gritou vencido: --
‘Ah! minha filha!...’ / A fronte de Moreira vergou, como se esmagada de sofrimento... Reconheci que a 
Providência Divina não me aproximava unicamente da vítima. Os verdugos também pediam amor. Afaguei-os, 
sustentando-me em prece... E a prece clareava-me o pensamento. Refleti nos próprios erros e compreendi o 
propósito da vida.  Eles não eram os carrascos que eu detestara na véspera, eram meus amigos, meus irmãos... 

           = IIa = 
 Félix acercou-se de Nogueira e administrou-lhe energias de refazimento. Despediu-se, dizendo-me que 
não me inquietasse, asseverando que voltaria, que enviaria cooperadores.  / Moreira fitava-me agora com simpatia. 
Amaciou a voz e disse reconhecer-me. Tratei de consolá-lo e lhe disse que logo chegariam companheiros com 
recursos necessários ao isolamento do recinto contra influências indesejáveis. Ele examinou o processo pelo qual 
a respiração de Marita era auxiliada e pediu-me instruções. Queria substituir-me. Procurei adestrá-lo. Logo, o 
perseguidor da véspera enlaçou-a com a dignidade de um homem que socorre uma irmã.  / Encontrei Cláudio em 
conversa telefônica com Márcia, que alegava compromissos inadiáveis, para não vir ao hospital, e lhe recomendava 
não se complicar com despesas. À insistência do marido para que comparecesse, atirou-lhe uma frase definitiva: --
‘Bem, Cláudio, tudo isso é problema seu.’  / O esposo de Márcia voltou ao recinto com os olhos marejados de 
pranto. Sentia-se arrasado. Delitos que supunha para sempre esquecidos, nos escaninhos do tempo, assomavam-
lhe agora à lembrança exigindo reparação... Sobretudo, Aracélia!... Conjeturava-se às portas da loucura. Não 
fosse a filha prostrada, usaria o revólver contra si mesmo. Se Marita morresse, não desejava sobreviver. / Por outro 
lado, colava-se Moreira aos pulmões da triste menina, num espetáculo comovedor de paciência e dedicação. / 
Cláudio palestrou com Marina ao telefone e ouviu dela a alegação de que Dona Beatriz piorara, impedindo-a de 
comparecer. E regressou ao quarto esmagado pelo desânimo: ninguém dava migalha de apoio, ninguém lhe 
entendia o suplício moral. / No entanto, alguém compareceu: Salomão, o farmacêutico. Declarou-se amigo da 
moça acidentada e narrou quanto sabia, concluindo que alguma desilusão recôndita ditara-lhe o gesto desesperado. 
Cláudio ouviu, chorando... O novo amigo, então, confessou-se espírita e assinalou que passes e oração 
beneficiariam a menina prostrada. Possuía um conhecido, o senhor Agostinho, a quem poderiam recorrer. 
Cláudio, sentindo-se sozinho, consultou o médico, que lhe asseverou poder prestar à filha a assistência religiosa 
que desejasse.  / Às 8 da noite, o boticário entrou com o amigo, que trazia consigo um livro. Nogueira espantou-se: 
‘aquele homem era um dos clientes mais respeitados do banco.’ Agostinho orou, emocionado e, em seguida, 
aplicou passes de longo curso em Marita. Cooperamos com ele, sob o olhar penetrante de Moreira, que tudo 
anotava, sequioso de aprender. A operação, saturada de agentes reconstituintes do plano físico, infundiu grande 
bem à moça.  /  Enquanto a enfermeira modificava a rouparia, os três conversaram em saleta próxima. Informado 
de que Nogueira jamais tivera contato com princípios religiosos, Agostinho ofereceu-lhe o livro que trouxera, um 
exemplar de “O Evangelho segundo o Espiritismo”, e prometeu voltar na manhã seguinte. 

            = IIIa = 
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 A sós, Nogueira ensimesmou-se, refletindo... ‘Que doutrina aquela, capaz de induzir um cavalheiro 
dinheiroso a entrar em prece, num quarto de hospital, chorando de compaixão por arrasada menina, à beira da 
sepultura?’ Abafado, agoniava-se com a sede de algo... Sem o apoio fluídico de Moreira, lembrou o cigarro, mas 
constatou que não era o que desejava... Marita repousava no sono das vítimas, enquanto que ele se atormentava na 
vigília dos réus... Tinha fome de companhia. Sugeri-lhe a leitura. Assimilou-me a indução e tomou a brochura. Os 
dedos nervosos tatearam o índice, esbarrando no item sob título: “Caridade para com os criminosos”. Sentiu-se 
descoberto por tribunal invisível. Ali, fora acatado como pai carinhoso, mas sabia-se estuprador, filicida... Leu e 
releu aquelas frases que ressumavam brandura. O livro não lhe amaldiçoava a presença. A mensagem concitava à 
tolerância e terminava rogando preces, a benefício dos que sucumbem na voragem do mal. Percebeu que o mundo 
e a vida deviam estar banhados de profunda misericórdia. Fendia-se-lhe de alto a baixo a cidadela do ateísmo. 
Meditou nas maravilhas da caridade e nos prodígios da fé, através das chamas imortais do Cristianismo, que 
renasciam para ele, reaquecendo-lhe o coração!...‘Amava tanto aquela menina desventurada!... Por que não 
lograra sustentar-se na posição de pai, infenso aos impulsos do sexo? que forças o haviam arrastado à condição 
de verdugo?’ A idéia da reencarnação relampejou-lhe na cabeça. Ele e ela renasciam de experiências anteriores... 
Trouxera-a de novo, para o mundo, através da paternidade, a fim de orientá-la com limpeza e abnegação... A 
sabedoria da vida restituíra-lhe o carinho, no sorriso filial, para que retificasse os erros de épocas passadas e as 
paixões que lhe calcinavam agora o coração... Reconhecia ter agravado os próprios débitos. E apelava a amigos 
que vira partir:‘Que suplicassem a Deus para trocar-lhe a existência pela dela. Expiaria as próprias faltas, no 
mundo espiritual...  Que ela ficasse!’ / Abracei-o, sugerindo esperança. ‘Confiasse. Quem estaria na Terra sem 
problemas? Aquele volume era qual sinal de trânsito na estrada do destino. Valia interpretar o remorso por marca 
vermelha, suscitando parada. Conviria frear o carro dos próprios desejos e pensar, pensar... Que não desertasse 
da luz que lhe acendiam na marcha. A Justiça de Deus nunca se expressa sem piedade. Que levantasse os 
sentimentos para a renovação que começava!...’ / O bancário não vacilou. Acariciando Marita, com pureza, 
suplicou em surdina: --‘Perdão, minha filha!... Perdão para seu pai!...’ / O afago paternal instilou-lhe energia 
diferente e o gemido que ela desferiu denotava sinais de retorno a si mesma.  / O ex-vampirizador veio abraçar 
Cláudio, mas notei que os dois amigos jaziam agora, perto e longe um do outro. Moreira fora atingido pelos 
acontecimentos, mas não tanto. Não escondia o propósito de seguir controlando Cláudio. Certificara-me de que 
este dera um passo adiante e de que o outro, menos feliz, deveria elevar-se no mesmo diapasão, para não lhe 
perder a companhia. / Enquanto Moreira retomava seu trabalho, chegaram dois auxiliares, Arnulfo e Telmo, da 
parte de Félix. Apresentei-os ao mantenedor magnético, que rodearam de otimismo e bondade, qualificando-o por 
colega estimável, apesar de reconhecerem de pronto sua posição espiritual.  /  Marita recuperara alguns centros 
cerebrais e a sensibilidade olfativa; percebia, raciocinava e ouvia com relativa segurança; contudo, hemiplégica, 
nada enxergava e extinguira-se-lhe a fala, de modo irreversível. Admitiu-se, a princípio, acordando no sepulcro, e 
forcejava por gritar. Arrependia-se. ‘Se a vida continuava, para que provocar o fim do corpo?’  Irritou-se, debalde. 
Fremia de impaciência, de espanto, de dor... ‘Estaria morta, ou quase a morrer?’ / Transcorridas duas horas de 
angústia recôndita, que Moreira assinalava com precisão, notei que a moça se fixava lamentavelmente em Marina. 
O companheiro desencarnado encontrou pasto robusto a nova desorientação. Descobri o perigo, sem poder 
conjurá-lo. A filha de Aracélia acusava a irmã por todos seus infortúnios. Exibia-se-lhe a figura na tela da 
memória como inimiga imperdoável... E a influência de Moreira lhe amimalhava as recriminações. A 
desventurada menina desconhecia o poder  do pensamento. Não sabia que, fora da indulgência e da brandura, 
invocava desagravo e enredavava a família, além de pôr a perder a recuperação daquele amigo. Esvaeciam-se 
nele as melhoras de espírito. Reavivam-se os instintos de vingador. Respondendo-nos às petições de calma e 
tolerância, clamava que não, que não... ‘Ninguém o faria renunciar à guerra pela tranqüilidade daquela que 
amava.’  / Ao vê-lo abandonar o serviço, compreendi que fora assaltado por crise de loucura e considerei a 
extensão dos males que seria capaz de originar... Porém, eu não devia julgar, competia-me simplesmente 
trabalhar, socorrer. Transferi os encargos a Arnulfo e Telmo e demandei a residência dos Torres. Beatriz, em 
coma, esperava a morte. Gilberto, Marina e Nemésio lá estavam. Logo, chegou Moreira com quatro camaradas 
truculentos, e, sem comiseração pela agonizante, gritou para a filha de Márcia: --‘Assassina!...’ 

             = IVa = 
 Marina experimentou irreprimível mal-estar. Empalideceu. Sentia-se sufocar. Os Torres perceberam-lhe a 
vertigem e acorreram, pressurosos. Nemésio atribuiu o desmaio à fadiga. Neves fitou-me, irrequieto, como a rogar 
socorro. O bando despejava obscenidades, depois de haver burlado a vigilância mantida em torno da           casa.   
...    Em determinadas terapêuticas, não se pode restabelecer a tranqüilidade orgânica senão removendo o centro 
da infecção, e, ali, o pivô da desarmonia era Marina. Abeirei-me dela e supliquei-lhe que saísse. Fosse repousar. 
Ela obedeceu, a contragosto. Pediu licença, a fim de esperar o médico noutra dependência. Acompanhei-a, porém 
Moreira interpelou-me: queria saber de minha simpatia pela jovem que ele hostilizava. Ponderei que Marina, a 
pesar de tudo, era filha de Cláudio; não me cabia reprovar corrigendas, porém não concordava que fosse 
massacrada. Prometeu que amainaria o desforço, mas não desistiria da correção. / Indiferente à idéia de 
companhia espiritual, Marina ajeitou-se no leito, cerrando os olhos. Aspirava a dormir, mas não conseguiu... 
Moreira participou-me que ia submetê-la a interrogatório: que eu lhe ouvisse o depoimento inarticulado e 
avaliasse o caso por mim mesmo. Marina conjeturou-se tangida pelos próprios pensamentos e deixou que lhe 
pululassem o cérebro, sem o travão da auto-crítica. Compadecia-se da irmã; no entanto, confessava-se agradecida 
ao destino por ver-se livre dela. Se a outra resolvera sumir, nenhum motivo para ralar-se... E relembrava conversa 
telefônica com a mãe, que lhe dissera ser o óbito questão de alguns dias. Recomendara-lhe nada dizer ao pai, 
esmagado pela angústia, e que se premunisse contra as emoções fortes... / Aquelas elucidações feriram Moreira 



 184
como um tiro: não se resignava à idéia de perder Marita. Retirava dela os estimulantes mentais que lhe 
revigoravam a masculinidade, tanto quanto se valia de Cláudio, para viver sobre a Terra como qualquer ser 
humano. E justificou-se quanto à determinação de puni-la. / Marina, porém, meditava sobre seu relacionamento 
com os Torres, pai e filho: ‘amava Gilberto, sim, só a ele’. Quando o esboço do lar futuro se lhe configurou na 
imaginação, meu interlocutor arremeteu contra ela e bramiu: --‘Nunca!... Você nunca será feliz!... Matou sua 
irmã... Assassina!...’ / Agredida, a jovem experimentou-se invadida de estranho mal-estar. Ofegou em 
desassossego. Ignorava-se em luta com uma inteligência que se lhe mantinha invisível, a pedir-lhe contas do seu 
proceder. Enevoava-se-lhe o raciocínio, temia a loucura. O inimigo lançava petardos de maldição e sarcasmo, 
gerando a demência e invocando a morte.  /  Em vão, diligenciei agentes mentais de auxílio: bastante hábil para 
movimentar-se entre os homens, sem comprometer-se, a menina jazia desarmada de conhecimento enobrecedor 
para adotar direção diferente... Sentiu-se derrotada. Lembrou os processos de sedução que utilizara, para afastar 
Gilberto da irmã, e o remorso verrumou-lhe o crânio.  / O médico apanhou-a em crise de pranto. Recomendou 
repouso. Ela, porém, não ignorava que a consciência se debatia em pânico, no foro íntimo. / Convidei Moreira à 
retirada. Ele, porém, riu-se de meu pedido de consideração e, apontando Nemésio, advertiu-me que, quando o pai 
se retirasse, viria o filho... Efetivamente, depois, Gilberto veio em nossa direção, mas antes que Moreira se 
desregrasse na crítica, alguém apareceu. Era o irmão Félix. Pelo olhar, deu-me a conhecer que de tudo se inteirara. 
Abraçou Moreira, que se sentiu invadido por eflúvios regenerativos, e exclamou, lembrando-lhe com brandura a 
deserção: --Ah! meu amigo, nossa Marita piorou!... / E, face a isso, o ex-assessor de Cláudio acudiu, incontinenti, 
regressando ao hospital, em nossa companhia. Averiguamos que o pedido de Félix não se alicerçava num artifício 
piedoso. Escorada por Telmo, Marita não lhe assinalava a influência com tanta segurança. Aumentara o mal-estar. 
A moça não dispunha agora de facilidades para pensar senão nas próprias dores... E provocou em Moreira, que 
voltara ao  posto, unicamente simpatia e compaixão. 

           = Va = 
 No dia imediato, já constatávamos a crescente renovação íntima de Cláudio, que conseguia entender-se 
com Agostinho. Moreira, sentindo-se útil, orgulhava-se. Solicitava esclarecimentos. Adquirira interesse pelo 
trabalho. // À noite, Félix participou-nos a desencarnação de Beatriz. Seguimos na direção dos Torres, pois era 
indispensável proteger Marina contra a obsessão começante. Afastara-se Moreira, mas outros perseguidores lá 
permaneciam a tumultuar a vida mental da moça, comprometida pelo remorso. Via-se, pela inflexão de voz de 
Félix, que considerava Marina uma filha de Deus, credora de veneração e ternura. Confiava nela, esperaria o 
futuro.  / Entramos, atentos. Reduzida assembléia se habilitava ao velório. Aqui e ali, frases convencionais. 
Nemésio e o o filho não entremostravam grande pesar nas fisionomias cansadas. Félix assumiu o comando, deu 
instruções. Beatriz seria conduzida a organização socorrista, no próprio Rio, até que restaurasse as forças, de modo 
a seguir viagem. Marina apareceu em pranto de compunção; desgastada pela ação dos obsessores, sentia medo. E 
pensava: ‘Se a alma sobrevive ao corpo, decerto a senhora Torres vê-la-ia agora sem subterfúgios.’ Atemorizada, 
rogava-lhe entendimento, perdão. Beatriz, porém, naquele instante, jazia inacessível às complicações da sociedade 
terrestre... / Naquela noite, assinalei a falta da senhora, no ambiente caseiro.  Sua ausência deixara a vivenda 
qual praça desarmada. Vagabundos desencarnados nela tiveram acesso livre. Beberrões encarnados e 
desencarnados impeliram Nemésio à encomenda telefônica de vinhos e uísques. Félix recomendou recursos 
anestesiantes à matrona, para mantê-la isolada do licencioso festim. E os derradeiros afeiçoados dela, no plano 
espiritual, se retiraram. // Após os funerais, voltei ao ninho dos Torres. Marina definhava no leito. Chorava. Ouvia 
vozes, declarava-se perseguida. // Após alguns dias, Nemésio telefonou para Márcia, rogando-lhe permissão para 
um entendimento, pois compreendia que Cláudio não deixaria o hospital. Tencionava levar a moça a Petrópolis, 
para mudança de ares. Márcia indagou se Gilberto iria também. E Nemésio, sem penetrar a sutileza dela, disse-lhe 
que estivesse tranqüila, pois seguiriam com uma governanta.  / No dia seguinte, ao se encontrarem, o negociante 
quedou agradavelmente surpreendido, sem saber se a progenitora era uma segunda edição da filha, ou se era na 
verdade a primeira edição... Márcia requintara na apresentação... Nemésio, encantado, fumava e sorria, admirando-
lhe a personalidade. E ela concluía que o velho ganharia do moço em qualquer torneio de sedução... (N)‘Estou 
certo de que a senhora é dama de nossa época, sem preconceitos. Não se agastará ao saber que Marina em meu lar 
faz o que quer, gasta o que quer, dorme onde quer...’ (Mia)‘Gostaria que o senhor fosse mais explícito...    ....   ’  / 
E Nemésio acabou por confessar-lhe o próprio romance: ‘Amava-lhe a filha, aspirava ao matrimônio.’ Márcia, 
perplexa, não sabia o que pensar...: ‘A que estouvamentos se entregara Marina?’ / Chamada telefônica valeu-lhe 
por desafogo. Era o médico, participando a piora de Marita. Se desejasse vê-la com vida, não atrasasse a visita. 
Reportou-se à peritonite, ao problema renal, à caquexia... Márcia  fez-se pálida e, inteirado dos fatos, Nemésio 
ofereceu-se para conduzi-la e, logo, se punham de automóvel a caminho do hospital. 

                        = VIa = 
 Valemo-nos também da condução. Enquanto o veículo chispava, Márcia apreciava o porte de Nemésio, 
não entendendo porque Marina preferira o filho ao pai... / No hospital, o médico notificou ter avisado Cláudio 
quanto à possibilidade da surpresa, mas Márcia desconversou, para não dar a Nemésio a impressão de que era a 
primeira vez que vinha. E ele guardava a convicção de acompanhar um símbolo vivo de ternura materna. O pai de 
Marita, abatido, acolheu a seu turno os recém-chegados, entre sóbrio e atento. Sofria demais para discutir. 
Identificava-se num teste de compreensão e tolerância: ‘Não lhe competia julgar aquele homem. Com que direito 
assumiria, ante a própria vítima tombada, o papel de censor? Cabia-lhe sopesar as próprias reações, categorizar-
se tal qual era, no fundo da consciência.’ Volveu o olhar para a esposa. Aquele semblante embonecado por 
excessiva maquilagem mascarava um coração insatisfeito, cujos desastres haviam sido por ele provocados. ‘Como 
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exigir contas da mulher, se devia acusar-se?’ / Ao fitar aquele cadáver que ainda respirava, sentiu-se Márcia 
esmagada de assombro, mesclado de piedade, mas reprimiu-se. Derramou algumas palavras de carinho, levantou-se 
e, contendo a repugnância que o cheiro desagradável lhe causava, conclamou ao regresso. Voltaria mais tarde. / 
Félix me recomendou socorresse Marina, cujo problema obsessivo se agravava. Aboletei-me no carro para a volta. 
Vi que o negociante deitava olhares furtivos para Márcia e observei-o indagar se ela freqüentava os passeios 
cariocas mais estimáveis. Trocaram impressões e olhares, e constatei que a presença da futura sogra não era 
desagradável a Nemésio: não fosse Marina e não hesitaria atraí-la a convívio mais íntimo. Convidou-a para o 
almoço. Ao término, verifiquei que o contrato afetivo, entre ambos, não apresentava qualquer dúvida. / 
Despedindo-se de Márcia, no Flamengo, Nemésio voltou ao lar decidido a encontrar-se com Marina, para dissipar 
os pensamentos intrometidos que aquela suscitara.  / Abriu sem ruído a porta do quarto em que a moça costumava 
repousar; no entanto, fez força para não cair, garroteado de assombro. Gilberto e a jovem beijavam-se em amplexo 
apaixonado, efusivo. Marina viu-lhe o rosto crispar-se e desmaiou. Retirou-se Nemésio, à maneira de um cão 
espancado... Alguns minutos após, Gilberto veio comunicar ao pai que Marina piorara. Magoado, Nemésio pediu-
lhe para comandar as medidas necessárias. / Aplicando-me a socorrer a moça, reconheci a obsessão instalada. Os 
vampirizadores haviam dominado, de todo, a jovem desprevenida. O choque experimentado esbarrondara-lhe as 
últimas resistências. Jazia hipnotizada, vencida... Márcia veio, em pessoa, visitá-la, e a encontrou dementada, 
irreconhecível. O médico optou pela hospitalização imediata. / Dois dias após, regressando à bela vivenda, 
encontramos Gilberto atarantado e infeliz. Nemésio, contudo, já permutava confidências com a senhora Nogueira, 
cultivando consolações... 

 

             = VIIa = 
 Duas semanas após o desastre, Marita amanheceu preparada à desencarnação. Moreira inspirava piedade. 
A jovem desligava-se, a pouco e pouco, de toda relação com o mundo corpóreo. Sentia-se agora lúcida e o apoio 
magnético lhe descerrava a luz da visão espiritual. Gravava as preces e os comentários da hora do passe. A 
ternura do pai acabou por substituir, nela, o ódio por um sentimento novo... Transfigurou-se. Num dos momentos 
em que ela cismava, Félix aproximou-se e sugeriu-lhe, acariciando paternalmente seus cabelos: --‘Filha, perdoa, 
perdoa!...’ / E ela meditou: ‘Perdoar... Que outra coisa lhe competia fazer diante da morte? Sim, devia partir 
olvidando mágoas e afrontas. Compadeceu-se, então, diante do pai irrefletido. Perdoar-lhe, sim!... Ele agora a 
respeitava, limpava-a, orava... Por que não justificar o pai que se dementara? Cláudio lhe fora o único amigo. 
Como não exculpar a loucura de uma noite, num benfeitor de 20 anos?’  / Intentou movimentar-se, gritar ao pai 
que ela o considerava um homem de bem. Desde esse minuto solene de pacificação, começou a distinguir vozes e 
formas do plano espiritual.  //  O clínico comunicou que a moça viveria poucas horas. Os amigos, Agostinho e 
Salomão, vieram à noitinha e Cláudio rogou que orassem por ele, queria ser digno da fé que aceitara. Às 9 horas, 
pediu para trancar-se com a filha, para dizer-lhe adeus. Enternecia-nos contemplá-lo, vergado ao peso do suplício 
moral, fugindo a recordações para entrar em prece... Félix impôs as mãos na cabeça de Marita, transmitindo-lhe 
subitâneo calor. E abeirou-se de Cláudio, sugerindo-lhe conversar, despedir-se. Ele ajoelhou-se e falou, com voz 
trêmula: --‘Filha do meu coração, perdoe-me!... Estou transformado... Conheci Jesus e hoje sei que Deus é 
misericórdia, que ninguém morre... Sei que a justiça está em nós mesmos. Sou um criminoso, mais nada... Pense 
no remorso que carregarei pelo resto da vida. Assassino!  Ah! minha filha, pense nesta palavra assim tão triste! 
Auxilie-me a lavar esta mancha da consciência! Sou um réu, mas tenho esperança!’  [Fez ligeira pausa ao ver que 
o rosto da filha se cobria de lágrimas. A seguir, confessou todas as faltas de que se acusava; relatou o drama de 
Aracélia; disse que a paixão alimentada por ele teria sido fruto da invigilância e da crueldade que ainda trazia no 
coração...] ‘Mova um dedo, um dedo só, para que eu saiba que você perdoou a seu pai!... Não me deixe na 
incerteza, agora que vou recomeçar o destino, entregue às conseqüências de minhas faltas... Perdão!...’ / Marita 
desejou ansiosamente satisfazer-lhe o pedido... Num pensamento de gratidão, rogou a Deus: --‘Perdão, Senhor! 
para meu pai, para mim, para todos que erraram!’ / Félix endereçou-lhe eflúvios magnéticos a determinada área 
cerebral, e Cláudio, atônito, viu a destra inerme levantar-se... Quis dizer: ‘Obrigado, meu Deus!’  Mas foi a voz 
do mentor que se ergueu em prece: “Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que nos clarearam a alma, que nos 
despertaram as consciências! Obrigado por estas duas semanas de lágrimas que realizaram por nós o que não 
nos foi possível fazer em meio século de esperança!... Lança, por misericórdia, a tua bênção na irmã que se 
despede e no companheiro que ficará. Transfunde-lhes o pesar em renovação, a mágoa em regozijo! Suplicamo-te 
arrimo para todos os que resvalaram nos enganos do sexo desorientado... Abençoa os que se tresmalharam na 
insânia ou no infortúnio, em nome do amor que não chegaram a conhecer!  Inspira-nos em nossas relações uns 
com os outros e clareia-nos o entendimento, para que saibamos ser agradecidos à tua bondade, para sempre!...” 
/  Quando Félix emudeceu, o compartimento demorava-se invadido pelo clarão que se lhe exteriorizava do peito. 
Aquele quarto, em plena noite, na rua do Resende, assemelhava-se a fulgurante coração de alvenaria, constelado de 
amor!... Cláudio nada ouvia, mas chorava de manso, percebendo a mão gélida que se colara à dele, afrouxando a 
pressão do adeus... Telmo aplicava passes anestesiantes à jovem e um médico espiritual cortou os últimos 
ligamentos que retinham a alma cativa ao corpo inerme.  / Quando viu Marita agasalhada nos braços de Félix, 
Moreira indagou, desolado: --‘Que farei, doravante, inútil como sou?’ (F)‘Moreira, somos uma família só. Muito 
em breve, terás o necessário, de modo a retomar o convívio de Marita; mas, Marina sofre... Precisamos libertá-la e 
contamos contigo.’  / Moreira prometeu atender à obrigação indicada. Tudo o que anelava agora era aprender, 
auxiliar, dedicar-se ao bem, trabalhar, servir...    
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Felizes da Terra! Quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai 

do pensamento a idéia de lhes acelerardes a morte!... Por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano 
espiritual articulam providências, pronunciam orações ou estendem braços amigos! Se não vos sentis capacitados 
a oferecer lhes uma frase de consolação ou o socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz!... Dai consolo 
e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo!   

Ao entardecer, Agostinho e Salomão acompanharam Cláudio e os despojos da filha até ao Caju. De volta 
ao Flamengo, Nogueira vasculhou peça por peça e sentiu frio na alma: o apartamento estava deserto... 

           = VIIIa = 
 Demoramo-nos, ao pé do amigo que a consternação abatia. Compreendeu: A Justiça Divina não poderia 
forrá-lo à solidão que ele mesmo plantara. Telefonou para vizinhos de Dona Justa, a servidora, e dela obteve a 
informação de que a ‘madama’ subira para Petrópolis, sem precisar o regresso. Conseguiu, com uma enfermeira 
amiga, o endereço da casa de saúde, em Botafogo, onde Marina se hospedava. Mas soube que as visitas estavam 
proibidas. A moça andava em crise. Restava a casa dos Torres: Gilberto, com certeza, poderia elucidá-lo. 
Rememorou a entrevista do Lido, em que lhe ilaqueara a boa fé, e envergonhou-se. Meditou. Se quisesse realmente 
apresentar personalidade nova, não lhe cabia isentar-se das conseqüências que as faltas passadas lhe impunham. 
Recorreu ao fone e o moço atendeu. Cláudio, acanhado, expressou seu pesar pelo falecimento da genitora, ao 
mesmo tempo que lhe comunicava a perda de Marita. Figurou-se-lhe Gilberto deprimido, torturado, quando 
explicou que o facultativo de confiança admitira que Marina estava com demência precoce e entregara o problema 
a psiquiatras. Disse que estava decidido a desposá-la, mas que o pai impelira-o a mudança de rumo, pois não 
considerava Marina habilitada para o casamento. Falara-lhe de “certas coisas” e aconselhara-o a sair do Rio. 
Sustentá-lo-ia em outra cidade, onde pudesse recomeçar estudos interrompidos.    ....    Dona Márcia, ao viajar, lhe 
deixara um número de telefone, recomendando atenções para a filha.  /  Cláudio respondeu que não convinha opor 
contradita aos conselhos de Torres pai. Formulou confortadoras observações e Gilberto se modificou, ante aquela 
brandura inesperada. Supunha ouvir um outro Nogueira, mais velho, mais amigo... E disse que gostaria de 
encontrá-lo, ouvi-lo mais vezes.  / Depois, ao desligar, Cláudio convenceu-se de que algo de muito grave teria 
ocorrido: ‘diante da dualidade perigosa da filha, algum flagrante desagradável?’ Pensou nela e compadeceu-se. 
Afinal não se fizera crente para censurar. Aspirava a compreender, servir. Sabia agora que a obsessão provoca 
tragédias.  / Cismou, cismou e resolveu ligar para Márcia. Ela, ciente da morte de Marita confessou-se aliviada...  
E, mostrando sarcasmo, disse que tinha “certos assuntos” a tratar com ele, que a esperasse no dia seguinte, no 
Flamengo.  //  Realmente, parecia Márcia regressar de outro país. Adereçada, sorridente. Exibia cores, destilava 
perfumes... Contudo, não escondia para nós as larvas que a carcomiam. Jazia assessorada por pequena corte de 
vampirizadores. Metalizara-se-lhe a voz, o olhar fizera-se mais frio. Assustou-se Nogueira. Não compreendia. 
Padeciam em casa a provação de uma filha morta e outra enferma... Recordou Gilberto, preocupado com “certas 
coisas” e, apreensivo,  perguntava-se que sucessos ocultos se lhe vedavam ao coração... Perguntou por Marina, e 
Márcia sintetizou quanto pôde a história da enfermidade, dizendo que Nemésio custearia todas as despesas. 
Comentou a nobreza do viúvo. Cláudio escutou, humilde, e obtemperou que a filha conturbada reclamava deles 
carinho, dedicação. Convidou-a a abraçar, junto dele, uma existência nova. Aspirava, agora, à bênção do lar, à 
tranqüilidade da família...  Disse que se fizera espírita, e que ela o perdoasse e compreendesse... (Mia)‘Sim, senhor! 
o diabo, depois de velho, se fez  ermitão!... sempre a mesma história... Era só o que faltava! Você espírita!...’  /  
‘Mas, você conhece o Espiritismo?’ / ‘Perfeitamente! É um movimento de pessoas, querendo sentar cachorros no 
banco e apanhar estrelas como se fossem laranjas!... Bobagem! Somos todos canalhas! Temos de rolar é no chão 
mesmo!... E, se é verdade o que me falou, é pena que a mudança chegue tão tarde... Venho de Petrópolis, para dizer 
que entre nós está tudo acabado. Faça sua vida, que eu vou me arranjar...’  / Nogueira escutava, triste. Concluiu que 
colhia o que semeara. Uma filha morta, outra doente e a esposa obsessa... Seara de espinhos para quem os 
plantara. Reconheceu que ambos eram  náufragos na viagem do mundo; entretanto, ele aceitara refúgio no salva-
vidas da fé, e ela preferia mergulhar no desconhecido. Ouviu-lhe pacientemente os remoques até que o “homem 
antigo” ressurgiu nele: ‘Impossível agüentar tanto insulto. A doutrina restauradora que abraçara não se destinava 
a criar homens indignos. Doutrina de compreensão e benevolência, mas também de limpeza e respeitabilidade.’ 
Quis reagir, esbravejar, espancá-la... Porém, a noção de responsabilidade acordou: ‘devia perdoar como tinha 
sido perdoado...’ Súbita calma lhe tomou o coração e entrou em lágrimas copiosas...  /  Márcia divertiu-se. 
Destacou que não faria falta a um marido que se efeminara, tornando-se poltrão e choraminguento... Vociferando, 
colérica, estrondou a porta, atrás dos próprios passos.  / À tarde, Cláudio procurou Salomão, que o confortou e 
disse possuir amigos dedicados à desobsessão. A todos solicitaria socorro. Partilhariam atividades espirituais, 
seriam irmãos no trabalho, no ideal.  / No horário marcado, Nogueira ganhou o recinto a que Marina fora trazida. 
Afligiu-se em lhe verificando a depressão. Emagrecera. Desfigurara-se. / Comovi-me, não só ao abraçá-la, mas 
também ao notar Moreira rente, esmerando-se na execução do que prometera. Empenhou-se Cláudio em acalmar a 
filha. Vasculhou-lhe as fibras mais íntimas, lenindo, ajustando... Falou-lhe de forças imponderáveis à maioria das 
pessoas, reportou-se a inteligências desencarnadas que se imanizam às criaturas em perturbação, agravando-lhes 
os desequilíbrios. / Marina perguntou ao pai se ele chegara a ouvir vozes estranhas, se já divisara vultos que 
ninguém percebia. Cláudio acariciou-a, assegurando que lhe explicaria semelhantes fenômenos. E ela, encorajada, 
declarou que desejava libertar-se de Torres pai, ansiando casar-se com Gilberto. Disse que fora procurada por 
Nemésio, 4 dias antes, e que ele lhe asseverara que não a cederia ao filho de modo algum. Se o preterisse, matá-la-
ia. Riu-se, mordaz, e para humilhá-la acrescentou que conquistara as atenções de Márcia... / Moreira confirmou que 
chusmas de Espíritos perturbadores, após a desencarnação de Beatriz, lhe haviam arrebatado o marido, 
explorando-lhe as energias genésicas. / Nogueira recomendou à filha trabalho, confiança, paciência e controle, a 
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fim de recuperar-se, e garantiu que se entenderia com Márcia e ambos os Torres, para que a felicidade dela se 
concretizasse. Porém, a sós na rua, entrou em prece, reconhecendo-se no prelúdio de provas amargas... 

 

             = IXa = 
 Rumei, junto de Neves, para o Instituto de renovação que Félix dirigia na esfera espiritual. E o amigo 
contava as surpresas da filha recém-chegada ao plano superior. Afeições de outros tempos, familiares queridos 
chegavam de longe para felicitá-la. Beatriz concluíra nobre tarefa, a de renovação íntima, à custa de sacrifícios 
ignorados. Lágrimas vertidas no silêncio e dores anônimas lhe haviam granjeado luz. / Chegamos ao Instituto 
“Almas Irmãs”, destinado ao socorro dos necessitados de reeducação sexual, após a desencarnação. Extensas 
construções, ocupando 4 quilômetros quadrados, de edifícios, parques e jardins. Sugeriam universidades reunidas. 
Todas as idades aí se expressavam, em companheiros de ambos os sexos. Mas, longe de encontrar representantes 
da psicopatia ligada às perturbações sexuais, eram criaturas de aparência hígida as que nos acolhiam, afetuosas. 
Neves esclareceu que a agremiação possuía vasta dependência reservada a enfermos; entretanto, os verdadeiros 
alienados permaneciam reclusos em manicômios, sempre que apartados das falanges dementadas nas regiões 
trevosas. Muitos, daqueles que nos cumprimentavam, remanesciam de tragédias passionais. / Impossibilitado de 
abraçar-nos, de pronto, Félix enviara um companheiro para iniciar-nos no conhecimento da casa. Para grata 
surpresa minha, tratava-se de Belino Andrade, amigo íntimo a quem eu não via há 10 anos. Abraçou-nos, 
fraternal, dizendo que pisávamos um hospital-escola para os candidatos à reencarnação. Os internados ou 
estudantes vinham, em maioria, de estâncias purgatoriais, após alijarem as conseqüências mais imediatas dos 
vícios e paixões aviltantes acalentados no plano físico. Somente depois de julgados dignos entravam naquele 
pouso de refazimento. Após suficientemente instruídos, reencarnariam nos ambientes em que faliram, tanto 
quanto possível, nas equipes consangüíneas. No “Almas Irmãs” obtinham a láurea do conhecimento, na Terra 
volviam a aplicá-lo, através das dificuldades e tentações da faina material. Muitos companheiros se 
corporificavam com programas preestabelecidos, de maneira a hospedarem com seus próprios recursos genésicos 
os colegas afins. Dali, esses colegas, na posição de filhos para o futuro, os resguardavam e defendiam, 
constituindo-se, dessa forma, famílias inteiras em edificações e provas redentoras. Aquele hospital-escola 
sustentava, assim, permanente contato com a vida humana. Cada individualidade reencarnada com vínculos na 
organização ali se encontra fichada, com histórico completo de suas realizações e balanço dos créditos 
conquistados e débitos contraídos. / Indaguei de Belino a média geral de aproveitamento e respondeu que, em 82 
anos de existência e uma população oscilante de 5 a 6 mil, em cada 100, contava 18 vitoriosos nos compromissos 
da reencarnação, 22 melhorados, 26 muito imperfeitamente melhorados e 34 onerados por dívidas lamentáveis. 
Notificou que os companheiros em malogro passam automaticamente às zonas inferiores, onde, por vezes, se 
demoram por muito tempo, em desequilíbrio ou devassidão. Sabia, porém, de casos de rematriculados depois 
dessas refregas. / Iniciamos vistoria afetuosa. Os salões de aula comoviam pelas revelações, os professores pela 
simpatia. O sexo por tema central. Matérias professadas em regime de especialização: sexo e amor, sexo e 
matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e 
penalogia, e outras. Disse-me Andrade que o número mais extenso se inscrevia em temas ligados à maternidade e à 
penalogia. O segundo enfeixa enorme quantidade de Espíritos conscientes que examinam a melhor maneira de 
infligirem a si próprios determinadas inibições, para se corrigirem de hábitos deprimentes. Muitos chegam a 
deixar escritas as sentenças que lavram contra si mesmos. [Constatei que eu estava longe de conhecer todos os 
monumentos de benemerência e cultura da cidade espiritual em que me achava há 15 anos...] // Félix, em 
companhia do Irmão Régis, seu substituto eventual, acolheu-nos amavelmente. Por trás da poltrona singela de que 
se servia, pintor exímio gravara o retrato de nobre matrona elevando para o céu os braços, em oração. Félix 
explicou que se tratava de Damiana, magnânima servidora do Cristo, que sustentava asilo maternal nas regiões 
sombrias. E informou dever a ela o primeiro contato com a verdade, 80 anos antes... Guardava o quadro para não 
esquecer, nas horas de supremas decisões, da lama em que um dia se afundara... / Nosso anfitrião explanou idéias 
que aventávamos. Disse que o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana. Qualquer 
ligação sexual engendra sistemas de compensação vibratória. Todo desmando sexual danificando consciências 
reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. Ninguém causa prejuízo a outrem sem 
embaraçar a si mesmo, criando certo ônus cármico no próprio caminho.    ....    Na Crosta Planetária, os temas 
sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher, porém isso não 
define a realidade integral. Masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana, do 
ponto de vista psicológico. Sobre os homossexuais, disse que são entidades em lides expiatórias ou tarefas 
específicas que exigem duras disciplinas, como aquelas dos mutilados ou dos inibidos em certos campos de 
manifestação. Aditou que a alma reencarna, nessa ou naquela circunstância, para melhorar e aperfeiçoar-se e 
nunca sob a destinação do mal: os delitos correm por nossa conta. Ponderou que os Espíritos ignorantes ou 
animalizados são ainda maioria no seio de todas as nações. No mundo porvindouro, os encarnados em condições 
anormais serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana dos demais.  //  A conversação 
era fascinante, mas vieram avisar que Beatriz se achava pronta para receber-nos. Demandamos o interior. O chefe 
apresentou-nos duas senhoras de cativante simpatia, Sara e Priscila, que lhe haviam sido irmãs na Terra. Explicou 
que o Instituto sustentava zonas residenciais, onde se acomodam famílias inteiras, casais, Espíritos em conjunções 
afetivas e repúblicas de estudiosos. Informou que Marita se encontrava internada em parque de convalescentes. A 
desencarnação prematura acarretara-lhe prejuízos, pois representa fundo golpe no programa estabelecido, ali, 
anos antes. Porém, nutria a esperança de reparar brechas, restituindo-a ao convívio dos entes caros, em 
reencarnação de emergência. Neves abordou a tese referente ao dia determinado para a desencarnação e Félix 
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esclareceu que há planos prefixados e ocasiões previstas, com relativa exatidão, para o deperecimento do veículo 
físico; no entanto, os interessados costumam alterá-los, melhorando ou piorando a própria situação. Não podemos 
olvidar que a consciência é livre para agir, mesmo quando jungida às conseqüências do passado culposo... E 
rematou: --‘Qualquer dia é dia de criar ou reconstituir destino.’ // Beatriz remoçara. Conversamos. Declarou-se 
encantada, agradecida aos hospedeiros. Notava-se que Félix se empenhava em distraí-la, desentranhando-lhe o 
pensamento fincado no antigo lar. Entretanto, aquele generoso coração de mulher solicitou lhe desculpássemos o 
apego à retaguarda, porque acreditava ter sido imensamente feliz ao lado do esposo... E perguntava pela mãezinha, 
de que não obtivera qualquer notícia. Neves confortou-a, propiciando-lhe esperanças, mas adiando a verdade para 
momento oportuno. 

 

           = Xa = 
 Precedendo o descanso, entendi-me com Félix, que me aprovou o desejo de continuar prestando 
assistência a Nogueira e à filha. Deduziu que as dificuldades deles atingiam o clímax. Prometeu que nos 
acompanharia, confiando na Bênção do Senhor, que a tudo prevê e provê nas horas justas. / No dia seguinte, antes 
do regresso, porque me interessasse pelos assuntos de sexo e penalogia, Félix conduziu-me a pequeno palácio, 
designado “Casa da Providência”, curioso foro, onde dois juizes funcionam, atendendo aos petitórios dos 
integrantes da comunidade, com respeito aos irmãos reencarnados. Explicou que ali somente se organizavam 
processos de auxílio e corrigenda, relacionados aos companheiros destinados à reencarnação e aos que já se 
achassem no estágio físico, ligados ao Instituto. Mais da metade dos autos tramitam na direção dos Ministérios da 
Regeneração e do Auxílio, que primam pela rapidez nos despachos. Félix, que se achava ali tão somente para 
favorecer-me, e não se atribuía o direito de penetrar intempestivamente no salão de audiências públicas, levou-me a 
saudar o juiz Amantino, que estava em serviço. Sua chegada provocou afetuoso tumulto. Frisou que estávamos 
apenas para uma vista de olhos, que eu voltaria mais tarde com tempo para estudos. Porém, Amantino quis ofertar-
nos atenção. Sentamo-nos.  / Para corresponder à gentileza, perguntei pela percentagem de companheiros que 
regressam irrepreensíveis da experiência terrestre. Elucidou que a média de irrepreensibilidade não excedia de 5 
em 1000, não obstante surgirem fichas honrosas de muitos, que atingiam mais de 90 por 100 em matéria de 
distinção absoluta. Aclarou que prevalece o rigor no registro de culpas e defecções; no entanto, os limites da 
tolerância, na Espiritualidade Superior, são mais amplos. / Indaguei sobre o divórcio. Amantino disse que o 
divórcio é dificultado por todos os meios lícitos; contudo, em muitos casos, é permitido ou prestigiado, sob pena 
de transformar-se a justiça em prepotência contra vítimas de crueldades sociais. O companheiro responsável pela 
ruptura conjugal passa à condição de julgado. A vítima é induzida à generosidade e à benevolência. Alcançam a 
Pátria Espiritual, na condição de enobrecidos filhos de Deus, quantos suportam, sem queixa, as infidelidades e  
violências do parceiro ou parceira de reduto doméstico, por amor às tarefas que os Desígnios do Senhor lhes 
colocaram nas mãos. A Divina Providência manda exaltar as virtudes dos que amam sem egoísmo, sem 
desconsiderar o merecimento das criaturas de vida reta espoliadas no patrimônio afetivo.  / Inquiri sobre a 
poligamia, e o juiz destacou que é uma herança animal que desaparecerá da face do mundo.  / Perguntei se a 
Casa providenciava auxílio conforme a extensão dos erros, e redargüiu que o auxílio se verifica justamente pela 
extensão dos acertos. Qualquer pedido de ajuda é analisado à luz da contabilidade: acertos como haveres, 
desacertos como débitos. Muitos requerimentos de socorro se transformam em provisões de corrigenda. Por outro 
lado, as preces ou vibrações de alegria e reconhecimento dos beneficiados pelos requerentes funcionam como 
abonos ou cauções. As leis da Criação marcam no caminho de todo Espírito os bens ou os males que pratique, 
devolvendo frutos na base da sementeira. A individualidade é apreciada e sustentada pelo rendimento de utilidade 
com que se caracterize no bem comum, pois é lícito que, quanto mais valor demonstre para a coletividade, na 
Terra ou em outras paragens, mais devotamento receba das Esferas Superiores.  //  Amantino propôs se ouvisse 
um caso, como mostra ligeira para mim. Descerrada a passagem, uma senhora triste compareceu. Assinalando a 
presença de Félix, esqueceu a autoridade de que o juiz se achava investido e prosternou-se diante do instrutor. Félix 
acenou para os guardas e recomendou que a levantassem. Entendi que o mentor se preparara a rejeitar 
manifestações de idolatria, fugindo à lisonja que não suportava. A senhora, contrafeita, falou de pé: --‘Instrutor, 
tenha compaixão de nós! Roguei proteção para minha filha e veja o resultado... Manicômio...’ (F)‘Jovelina, 
sejamos razoáveis. O despacho é justo. Iria Veletri... Lembro-me de quando se ausentou, há 36 anos... Casou-se 
aos 18 e desligou-se do marido, homem digno, aos 26, porque ele não pôde sustentar-lhe a vocação para o luxo 
desmesurado... Praticou  6 abortos... Entregou-se à prostituição... Não lhe consta na ficha o mínimo gesto de 
bondade à frente dos semelhantes. O manicômio é também refúgio levantado pela Divina Providência para 
expurgar nossas culpas... Volte aos afazeres e honre a filha, trabalhando e servindo mais... Seu amor de mãe será 
junto de Iria assim como a luz que remove as trevas...’ / A requerente, engasgada de angústia, beijou-lhe a destra 
com humildade.  //  Separei-me dos novos amigos e despedi-me de Félix. Mais algumas horas e entrei na clínica de 
nervosos, em Botafogo. Marina, sob as atenções de Moreira, dormia, agitada. 

              = XIa = 
 O apoio espiritual, conjugado à Medicina, funcionava com segurança, mas mesmo assim complicavam-se 
os problemas em derredor. / Nemésio e Márcia retornaram ao Rio, algo modificados pela aventura: ela interessada 
em ligação definitiva; ele, hesitante. Ela sabia compreendê-lo, porém o negociante amava-lhe a filha... Que Márcia 
aguardasse, embora se achassem em conjunção incessante: passeios, jantares, diversões, noitadas... Gilberto, no 
entanto, parecia desacoroçoado, abatido. Farra, uísque. Embriagado, falava em suicídio, referindo-se a Marina, 
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distante. Sempre atuado por alcoólatras desencarnados, que o manobravam facilmente, como se maneja uma taça. 
/ Todavia, no centro das derrocadas, o Espírito de Félix reconstruía... Após dois meses de tratamento, Marina 
regressou ao Flamengo, resguardada pelo carinho paterno. Perdera a assistência maternal, mas encontrara um pai 
cuja grandeza de coração até ali ignorara e uma fé que lhe reabilitava a esperança. Acolheu a amizade de Salomão e 
interessou-se por singelo serviço beneficente. A vivenda ressumava tranqüilidade; não obstante, Moreira e eu 
prosseguíamos atentos na defensiva. De Nemésio e Márcia, o silêncio. // Seis meses haviam transcorrido sobre a 
transformação de Cláudio. Notou que a filha ainda amava Gilberto e decidiu respeitar-lhe as decisões. Procurou o 
rapaz. Partilharam lanche rápido e Cláudio o convidou para jantar, no dia seguinte, em casa. Gilberto compareceu. 
Tristonho, sóbrio, deprimido. O anfitrião, a exprimir a prudência de um pai, a moça, a entremostrar nos olhos o 
amor e a esperança inextintos... Mais reconfortado, Gilberto desabafou, noticiando que o genitor o chamara a 
contas, denunciara Marina por jovem desencaminhada. Afastara-se por semelhantes razões, embora continuasse 
amando a moça. / Enquanto Marina chorava e Cláudio se esforçava por harmonizar os dois corações, Moreira 
perdeu a calma: disse ter vontade de reunir a turma dos companheiros de outro tempo, a fim de punir o velho Dom 
Juan com rigor implacável...  Apreensivo, roguei a ele que se calasse por amor ao bem. Assustou-se. Expliquei 
que, nas imediações, irmãos infelizes teriam ouvido a intenção que ele formulara, e quantos simpatizassem com a 
idéia com toda certeza demandariam a residência dos Torres, sondando brechas. Disse-lhe que o mal não merece 
qualquer consideração além daquela que se reporte à corrigenda. Se não conseguimos impedir-lhe o acesso ao 
coração, é forçoso não se pense nele; se não conseguimos arredá-lo da cabeça, é imperioso evitá-lo na palavra, 
a fim de que a idéia infeliz, já articulada, não se faça agente vivo de destruição.  // Gilberto despedira-se. Moreira 
perguntava o que fazer. Esclareci que habitávamos agora o plano espiritual, onde pensamento e verbo adquirem 
muito mais força de expressão e de ação. Que devíamos seguir Torres filho e observar possíveis perigos, a fim de 
remediá-los.  / Seguimos, no carro, com o rapaz. Ele entrou em casa, lembrando Marina modificada... Queria 
refletir, sentia remorsos pela franqueza que utilizara. Entretanto, viu, assombrado, através da porta entreaberta, que 
o genitor e Márcia se beijavam. E, para nossa visão espiritual, sobressaía a chusma dos amigos conturbados, para 
cujos serviços Moreira apelara, inconscientemente... Vampirizadores, metamorfoseavam simples impulsos de afeto 
do par outoniço em voluptuoso arrebatamento. Moreira, arrependido, avançou para a quadrilha e conseguiu que 
se retirasse. / Márcia observara a chegada de Gilberto, para quem o ídolo paterno ruíra de chofre... Raciocinou 
friamente, desligou-se de Torres pai e o auxiliou a deitar-se em leito próximo. Pensava na filha: ‘seria justo azará-
la, envenenando o ânimo de Gilberto?’  / Moreira pediu-lhe que favorecesse Marina, e  supliquei-lhe a intercessão. 
Ela podia ajudar: ‘por que não encaminhar aquele menino a matrimônio digno?’ Ao impacto dos argumentos que 
assimilava em forma de reflexões, rememorou o passado e chorou. Entre a consciência e o coração, não havia 
lugar para cálculo astucioso. Não titubeou. Dirigiu-se ao aposento de Gilberto, rogou-lhe desculpas e disse que ela 
e Nemésio se amavam, há tempos... Mentiu pela felicidade da filha.  Rogou-lhe por Marina, pedindo que a 
protegesse. Vimos, sensibilizados, os prodígios da compreensão e da bondade num coração juvenil. Em lágrimas 
de alegria, o rapaz osculou as mãos de Márcia e disse que lhe procuraria a filha, prometendo olvidar o passado... // 
Da entrevista ao telefone e do telefone a novo encontro com Marina, foi questão de minutos. Perante os jovens 
reunidos, Nogueira enlevou-se, regozijando-se em prece de agradecimento. E Félix veio, na noite seguinte, 
compartilhar-nos as orações de alegria. Em seguida, procurou Márcia e beijou-lhe a fronte, magnânimo, 
agradecendo-lhe a inesperada abnegação.  //  No dia imediato, azedou-se o intercâmbio entre pai e filho. Ao 
inteirar-se de que o rapaz reatara relações com a menina Nogueira, o negociante viajou com Márcia para o sul, no 
intuito de situar o filho junto de antigos camaradas, em Porto Alegre. / Após algumas semanas, voltou, trazendo-lhe 
expressivo programa de serviço e estudo, que Gilberto recusou, cortês. Nemésio ouviu, ressentido, revoltado: 
Marina reconquistada pelo filho significava para ele bancarrota moral insuportável. A pouco e pouco se 
desinteressara de Márcia. Vibrou rude golpe na mesa e esbravejou: --‘Nunca!... Você nunca se casará com essa...’ / 
Possesso, esmurrou o rosto do filho, vociferando: --‘Rua!... Miserável! Rua! Suma daqui! Não me apareça mais!...’ 
// Acompanhamos o menino atônito, com sangue a escorrer-lhe da boca... Daí a minutos, um ônibus despejava-nos 
no Flamengo, onde Cláudio recolheu, junto da filha, o relatório doloroso. O trio entendia a gravidade da situação, 
porém Nogueira ofereceu-se para ajudar. Diligenciaria obter para o jovem emprego no estabelecimento em que 
trabalhava. Que esquecesse os agravos e aceitasse em Nemésio um enfermo da alma. Marina, que sazonara o 
entendimento da vida, exortava também à concórdia e ao olvido.  //  O diretor de Nogueira acolheu o candidato 
com simpatia, mas pediu-lhe que aguardasse um mês. Depois, Cláudio situou Gilberto em modesta pensão de 
estudantes, recomendando que não se vexasse, que se achavam agora na condição de pai e filho.  //  No dia 
seguinte, Nemésio, enraivecido, no centro de Espíritos galhofeiros, procurou Cláudio no banco. Este, pressentindo 
que seria intimado a rigoroso testemunho de tolerância, preferiu atender no vestíbulo, rente ao público. O visitante 
começou pedindo-lhe contas do filho e terminou por agredi-lo no rosto com os punhos, ao mesmo tempo em que 
rugia: --‘Cale-se, besta!... joão-ninguém! paspalhão!... Tome lá, seu espírita de meia-tigela!...’ / Antes que os 
circunstantes se refizessem do choque, o bancário jazia no pavimento. Injuriado, ergueu-se, disposto a revidar. 
Contudo, ao erguer a destra para medir-se com o adversário, lembrou-se de Marita. A menina atropelada surgiu-lhe 
como a perguntar-lhe pelos votos de melhoria: não recebera, acaso, o perdão da filha que amava? Abraçara 
princípios que lhe preceituavam clareza de raciocínio, a fim de aprender a conjugar bondade e discernimento, 
justiça e caridade... Cabia-lhe ver, nos inimigos gratuitos, enfermos exigindo socorro e benevolência. De que 
modo condenar alguém naquilo em que se inculpava? Afrouxou-se-lhe o braço, ante os sarcasmos de Nemésio que 
se retirava.  / O gerente assomou à cena e comoveu-se: --‘Quem é esse brutamontes de jaula? Como é que soltam 
um criminoso desses? É caso de polícia, cavalaria, cadeia...’  / Condoído, ouviu em saleta distante a história do 
rapaz que lhe fora apresentado na véspera. Autorizou o ingresso do moço no serviço. Foi assim que, na reta final 
para o casamento, Gilberto conseguiu empregar-se, estimado de todos.  //  Nemésio, contudo, acabrunhado e 
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desgostoso, partiu com Márcia para uma excursão de 6 meses em países da Europa. A ausência do par traçou, para 
o trio, bendito parêntese, recheado de alegria e sossego. Realizou-se a união esponsalícia de Gilberto e Marina, cuja 
ventura atingiu-nos, igualmente, no “Almas Irmãs”.  / Félix aclarou que obtivera permissão para que o processo 
regenerador do conjunto Nogueira-Torres fosse remodelado. Marita não lograra desposar Gilberto, por influência 
da irmã; contudo, voltaria a viver entre os dois, na condição de filha. Não se tratava de reencarnação organizada 
a rigor e nem compulsória, por motivos judiciais. Medida, entretanto, de caráter premente que ela seria impelida 
a aceitar, em favor de si mesma. Ela reveria o Rio, oportunamente, em nossa companhia, depois de quase 11 meses 
de internação em parque de repouso. Compreendendo-se que Gilberto lhe constituiria o tema central das 
compensações emotivas, seria necessário que Marita o surpreendesse a sós, ignorando-lhe o matrimônio. Era 
indispensável que a reencarnante dormisse para o renascimento, sob a impressão de perfeita euforia. // No dia 
aprazado, partimos com Marita, calculando o tempo para encontrar Gilberto fora de casa. Estimulávamos os júbilos 
da moça, que descia conosco sobre a Guanabara feérica. Tocando o chão do Flamengo, a jovem multiplicava 
interjeições de alegria... Encontrando o ex-namorado, embriagada de ventura, chamou, ansiosa: ‘Gilberto!...’  O 
interpelado assinalou-lhe a presença em forma de lembrança: ‘Sim, ali, naquelas areias, jurara-lhe amor 
eterno...’ Enlaçado pela jovem desencarnada, desentranhava-lhe a imagem do pensamento, enxugando os olhos... 
/ Félix, contudo, apartou-a brandamente e perguntou-lhe o que mais desejava. (Mta)‘Viver com ele e para ele!...’ 
(F)‘Empenhar-me-ei por assegurar-lhe o regresso: muito em breve estarão juntos.’ / Percebi no Espírito da moça 
reflexos de Márcia e Marina; todavia, inquiriu se lhe era facultado rever Cláudio, seu derradeiro amigo nas 
angústias da vida... O orientador anuiu, contente. Fomos acolhidos à entrada do apartamento por Moreira, vígil. 
Sob emoção forte, eclipsou-se a um aceno de Félix. / Nogueira, em espírito, como que aguardava a presença da 
jovem, pois estendeu-lhe os braços e gritou, misturando enlevo e regozijo: --‘Minha filha!... Minha filha!...  
Querida, por que choras?’ (Mta) ‘Papai, não se aflija!... Estou feliz, mas quero Gilberto, quero voltar para a 
Terra!... Quero viver no Rio com o senhor, outra vez!’  / Nogueira dirigiu-se a Jesus, clamando em lágrimas: --
‘Senhor, esta é a filha querida que me ensinaste a amar com pureza!... Mestre, dá-lhe, com a tua infinita bondade, 
uma nova existência, um corpo novo! Ela perdeu os sonhos de criança por minha causa... Se é possível, amado 
Jesus, permite agora que lhe dê minha vida!’ / Félix considerou que a emotividade excessiva poderia abatê-lo e 
recolheu Marita nos braços, recomendando que me atrasasse, no sentido de auxiliá-lo a reaver o envoltório físico 
enlanguescido. / Ele acordou, guardando na memória detalhes da ocorrência. Pensou narrar o ocorrido a Gilberto, 
que chegava, porém assimilou-nos a exortação ao silêncio, para colaborar com o futuro... [A verdade da vida não 
deve brilhar para a maioria dos homens, senão por intermédio de sonhos vagos, para não confundir-lhes o 
raciocínio nascituro.] Entretanto, a certeza de que Marita retornaria ao mundo, reencarnada, aquecia-lhe o coração. 

 

          = XIIa = 
 Atingira Marina o quinto mês de gestação, acompanhada pelo devotamento do esposo, do pai e de Dona 
Justa, que a servia por mãe. Cláudio detinha a convicção de que Marita se achava junto da família, prestes a 
ressurgir em novo berço. De nosso lado, resguardando-a, no processo reencarnatório junto da irmã, partilhávamos 
o enlevo geral. A paz entrara no lar do Flamengo.  /  Uma tarde, encontrando Marina abatida, o pai exortou-a à 
confiança e ao otimismo. Orasse, tivesse fé. No conhecimento espírita, não ignorava que a criança, em vias de 
nascer, lhe reclamava descanso, alegria.  / A moça, comovida, trouxe-lhe um papel. O escrito vinha de Nemésio. 
Confessava-se, desabrido. Afirmava-se entediado de tudo, menos dela, a quem amava ainda: jamais a consideraria 
por nora. Pedia encontro. Dar-lhe-ia instruções para o desquite. Nenhuma referência a Márcia...  / Nogueira 
analisou a gravidade da situação: deduziu que Nemésio era capaz de todas as violências. Porém, desanuviou o 
semblante e disse à filha que não se amofinasse, que o sogro logo adotaria a condição de avô...  //  No dia seguinte, 
pôs-se em campo. Veio a saber que os turistas haviam regressado, semanas antes. Que o afastamento do filho 
desequilibrara os negócios de Nemésio, durante a longa viagem. Finalmente, que Márcia o abandonara e residia 
com a amiga Selma, planeando a formação de um restaurante.  / Com os recursos da oração, demandou, pressago, 
a residência dos Torres. Entretanto, um empregado veio dizer-lhe que fizesse a gentileza de se considerar 
indesejável...  / Voltou ao trabalho e obteve do chefe e amigo uma licença: desejava proteger a filha mais de perto. 
Passou a resguardá-la, a partir da caixa do correio. Marina rejubilava-se com a licença obtida pelo pai, que lhe 
contou ter apostado com Gilberto: o genro esperava um príncipe, ele aguardava uma princesa... / À noite, no leito, 
orava, implorando recursos aos Espíritos amigos: que lhe impedissem manifestações de fraqueza, que lhe 
frustrassem qualquer propósito de revide. Identificava-se num teste. A consciência determinava-lhe aceitar os 
desafios com humildade. Anelava solver os débitos contraídos, ainda que isso lhe custasse a existência.  / No dia 
seguinte, recolheu nova carta de Nemésio. Abriu-a. Sabia a fel. Reclamava resposta. Ameaçava... Por dois meses a 
ocorrência se repetiu, diariamente. Minuciosa ou sintética, a missiva chegava, pontualmente. E o autor se figurava 
sempre mais contraditório, menos lúcido... Cláudio percebia que o redator se afundava, sempre mais, em loucura e 
obsessão. Cumpria-lhe tudo amargar, sem dividir com pessoa alguma a dor que o espicaçava.  / O médico indicara 
para a gestante exercícios suaves, bastariam caminhadas à noitinha, até à praia. Nogueira se lhe erigiu em guarda-
costas. Enlaçada ao pai, Marina efetuava breve percurso, para sentar-se  ao pé do mar... / Após seis dias, o registro 
de Torres veio diferente: a letra modificada, configurando insultos, na fronteira da demência. Confessava-se falido, 
desertavam os amigos. Plantaria uma bala na cabeça. Despedia-se dela e do mundo com repugnância. Nogueira leu 
e releu o documento, reduziu-o a cinzas e orou por aquele homem que se afundava em pavoroso desespero. / 
Enquanto Moreira e eu lhe acompanhávamos a súplica, Percília entrou. Vinha da parte de Félix, a fim de colaborar 
conosco. Os apelos de Cláudio, transmitidos para o “Almas Irmãs”, tinham impelido vários amigos a rogar 
auxílio em benefício dele. E nós, que admirávamos nela a bondade silenciosa, enternecemo-nos ao observar  a 
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devoção com que se instalou no aposento, qual enfermeira consagrada a doente querido. / Mais 4 dias 
transcorreram sem episódios especiais. A extrema dedicação de Percília, diante de Cláudio, era análoga ao amor 
dele por sua filha. Novembro seguia, cálido. Após o descanso, junto ao mar, a volta. Locomovia-se Marina 
pesadamente; por isso, pai e filha iniciaram a travessia com vagar; no entanto, o imprevisto aconteceu. Um 
automóvel, a deslocar-se de longe, adquiriu estranho movimento e precipitou-se sobre os dois. Nogueira dispôs 
apenas de um segundo para arredar a filha, e foi arremessado a distância. Percília, Moreira e eu, assombrados, 
vimos Nemésio ao volante, com a fisionomia de um louco. Marina, em gritos, foi escorada por senhoras que 
acudiram, emocionadas. O bolo crescia, em torno de Cláudio, que tombara em decúbito ventral. Recuperou os 
sentidos, tonto, e virou-se com dificuldade. ‘A filha!... Ansiava enxergá-la, sabê-la viva, salva!...’ Marina, 
firmando-se em benfeitoras anônimas, arrastou-se até ele, que cobrou forças, ensaiou um sorriso... Rogou-lhe 
calma. Intentou seguir conversando, mas as energias se lhe escaparam... Percília, acomodada no chão, resguardava-
o em lágrimas. Moreira e eu diligenciávamos fortificá-lo, conjugando recursos magnéticos. Desencarnados 
amigos, satisfazendo-nos o apelo, dispensavam auxílio à gestante. Em derredor, a balbúrdia... O acidentado, 
contudo, alheou-se em reflexão: Novembro... Dois anos antes, o desastre no qual supunha haver Marita procurado a 
morte... E as palavras da prece que formulara lhe vieram à memória: “Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos 
de criança por minha causa... Se á possível, amado Jesus, permite agora que lhe dê minha vida!... Senhor, deixa 
que eu ofereça, à filha de minha alma, tudo que eu tenho!...” Sorriu e compreendeu. Devia regozijar-se. 
Acreditava que Marina e Marita ali se achavam juntas... juntas... Soberana tranqüilidade se lhe instalou no 
Espírito.  /  Dentro do carro, que o levava ao Hospital dos Acidentados, Percília, que o aconchegava ao colo, se 
desfazia em pranto copioso. Aquela criatura, comumente silenciosa, falou submissa: --‘Irmãos, perdoai-me a 
comoção excessiva!... Cláudio é meu filho... Não choro de dor ao ver-lhe o corpo caído, mas sim de alegria por 
abraçar-lhe o Espírito levantado!... Choro ao reconhecer que eu, mulher prostituída no mundo, hoje em serviço de 
minha regeneração depois de provas árduas, posso aproximar-me do filho que Deus me confiou, a fim de pedir-lhe 
perdão pelos maus exemplos que lhe dei...’ / Diante daquele testemunho de humildade, Moreira e eu baixamos a 
fronte, envergonhados...: ‘Quem deveria ali penitenciar-se por maus exemplos, senão eu? Que martírios amargara 
aquela corajosa mulher, para senhorear a serenidade com que se acusava, ela, que eu aprendera a venerar em 
dois anos de trabalho constante, interessada sempre em compreender e servir?’  //  No hospital, Félix, que chegara 
minutos antes, inteirou-nos de que Nogueira se achava prestes a desligar-se do corpo. O médico, o mesmo  que 
atendera Marita, comunicou-se com Gilberto e Salomão, pedindo-lhes que viessem com urgência. Sensibilizando-
nos, Cláudio, em prece, rogava forças. Desejava apelar para o genro e para a filha, invocar-lhes a benevolência para 
Márcia e Nemésio... Félix redobrou esforços para sustar o fluxo hemorrágico, ainda que por minutos. O ferido 
ganhou inesperada melhora. Lúcido, viu quando Gilberto e Marina entraram, compungidos. Daí a momentos, 
chegava Salomão. Marina caiu em choro, porém o genitor advertiu-a com doçura: --‘Onde a fé que cultivavam? 
como não confiar em Deus que renova o Sol cada manhã, para que a vida permaneça triunfante?’ E rogou 
bondade e entendimento para Márcia e Nemésio. / Gilberto tartamudeou: --‘Mas, como quer o senhor largar-nos 
assim?!... E seu neto?’  (C)‘Minha neta... Um espírita não aposta... Mas... se eu tiver vantagem... na teima... peço... 
para a menina... o nome de Marita... prometam...’ / Logo, Cláudio teve a impressão de que alguém lhe tocava os 
dedos. Era Percília que o acariciava, maternalmente... Entrou em coma, qual se dormisse.  /  Manhãzinha, Félix 
ergueu-se em prece e, com o amparo de outros amigos, afastou-o do veículo fatigado, depondo-lhe a cabeça nos 
braços de Percília, para a caminhada que nos cabia empreender... 

          = XIIIa = 
 Recolhido a organização assistencial, nas adjacências do Rio, Nogueira desencarnado refazia-se. Recebia 
manifestações de apreço e amizade, vexado, confundido, denotando excessivo apego a complexos de culpa. 
Empregávamos todos os meios para dissuadi-lo. Aproveitasse os erros por lições. As Leis Divinas preceituam 
esquecimento do mal a fim de que o bem se nos incorpore à individualidade, gerando automatismos de elevação. 
Descobriríamos no serviço o remédio para as enfermidades do sentimento. Conquanto a vida nos recomende 
jamais esquecer a nossa pouquidade, cultivasse paciência, que ninguém logra aperfeiçoar-se sem paciência, até 
mesmo consigo próprio. / No quarto dia, após o transe, comoveu-nos com um pedido: anelava permissão para 
continuar trabalhando, no seio da família. Não lhe competia devotar-se ao bem dos outros, inclusive Nemésio e 
Márcia, seus associados do destino, praticando os ensinamentos espíritas-cristãos que teoricamente havia 
aprendido? Se atendido, obedeceria lealmente aos programas de ação que lhe fossem traçados, não cobiçava outra 
coisa senão instruir-se, melhorar-se, compreender e ser útil... / Percília partiu, com atribuições de mensageira. 
Advogaria a causa no “Almas Irmãs”, convicta de que Félix lhe emprestaria patrocínio. Regressou com o 
requerimento referendado: permitia-se a Cláudio 10 anos ao pé dos familiares, antes de se elevar aos círculos 
imediatos da Espiritualidade para julgamento da existência transcorrida. Ele exultou. Rogou colaboração para 
voltar ao Flamengo, pois sentia-se fraco, vacilante. Ajustaram-se providências. Moreira, que se mantinha com 
funções definidas ao lado de Marina, auxiliá-lo-ia. Aquele que lhe fora assessor no desequilíbrio ser-lhe-ia o arrimo 
nas tarefas do reajuste. // Seis dias sobre o acidente, reconduzimo-lo ao lar, confiante. Apoiando-se em Percília, 
junto de mim, penetrou em casa, acolhido por Moreira que nos precedera. O despertador anunciou as 6 horas. 
Marina dirigiu-se a Jesus, rogando-lhe abençoasse o genitor, onde estivesse. Cláudio abeirou-se dela. Ao tocá-la, 
fremente de júbilo, percebeu que a filha trazia no corpo e na alma a doce presença de Marita nascitura... Deu um 
passo à retaguarda, como que temendo conspurcar a excelsitude do quadro sublime que o defrontava. Suplicou a 
Deus não lhe permitisse alçar caprichos acima das obrigações... Em seguida, abraçou a filha e apelou: --‘Querida! 
que é feito de Nemésio? Procuremos Nemésio! É preciso ampará-lo!...’ / A moça rememorou a solicitação paterna 
de última hora:-- ‘Nemésio, sim...’ Comentava-se que o sogro jazia enfermo, em estado grave. Olvidaria o passado 
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e ajudaria o doente no que lhe fosse possível. Ao café, sugeriu ao esposo as primeiras medidas atinentes ao caso. 
Cláudio alimentou as disposições favoráveis do casal.  //  Busquei a vivenda dos Torres. Entrei. Silêncio vazio nas 
peças principais. Encontrei Nemésio hemiplégico e afásico no leito. Junto dele, apenas Amaro, o fiel amigo 
espiritual que velara por Beatriz. Mobilizei compreensão e resistência para não sensibilizar-me em demasia, 
prejudicando, ao invés de auxiliar.  / O enfermeiro resumiu a tragédia que envolvera aquele homem, dantes tão 
bajulado e tão rico. Ao praticar o crime, entrou em desespero. Sobreviera o derrame. Estava prestes a desencarnar, 
porém Félix aparecera e requisitara o apoio de todos os órgãos espirituais de assistência. Orara em favor dele, 
suplicando aos Poderes Divinos não lhe permitissem a saída do plano físico sem o benefício da enfermidade. 
Advogara para ele as vantagens da dor, que reputava santas, e o processo desencarnatório tinha sido 
imediatamente sustado. Desde então, o velho Torres era aquilo que eu via, um farrapo de gente, largado à cama. A 
casa fora devassada pelos credores e empregados desonestos a haviam saqueado. Apenas Olímpia, antiga 
companheira, prestava ligeira assistência ao enfermo, que, embora lúcido, não conseguia articular palavra.  //  
Condoído, ali aguardei a noite. Vi quando Gilberto e Marina, seguidos de Percília, Moreira e Cláudio, atravessaram 
o vestíbulo, tomados de surpresa dolorosa. Nemésio reconheceu-os. Debalde intentou soerguer a carcaça dolorida. 
Apenas engrolava: ‘Ah, ah, ah, ah, ah!...’ Nós, porém, que lhe registrávamos os pensamentos, notamos, 
comovidos, que ele, reacomodado ao equilíbrio próprio, implorava aos filhos benevolência, compaixão... : 
‘Marina!... sou um infeliz... Perdão, pelo amor de Deus!...’ / Vimos, então, que Nogueira avançava realmente para 
o bem que prometera dignificar: inspirou Marina a beijar a destra de Nemésio e, erguendo os olhos para o alto, 
clamou em pranto: --‘Deus de Imensa Bondade, perdão para mim também!...’  //  Naquela noite, uma ambulância 
atendia à hospitalização de Nemésio que, após alguns dias de tratamento, sempre custodiado pelos filhos, passou a 
residir no apartamento do Flamengo.  / Os êxitos morais de Cláudio, comentados com admiração, criaram um 
problema para Félix, pois Beatriz, ciente da licença dada ao genitor de Marina, queria também rever o esposo e o 
filho... O mentor negou-se a atender. Beatriz recorreu a Neves, Sara e Priscila e voltou à carga. Neves, que não se 
curara de todo da impulsividade, colocou tanto empenho no assunto que o instrutor não encontrou alternativa 
senão aderir. Entretanto, pediu-me que cooperasse com Neves na solução de qualquer emergência. Pressentia 
obstáculos, receava riscos.  // Beatriz, entusiasmada na contemplação do Rio, suspirava reavistar a antiga moradia. 
O pai, satisfeito, incentivava-lhe todos os programas e eu não opunha embargos... Ao divisar o marido desfigurado 
e paralítico, empalideceu. ‘Por que mudara tanto, em dois anos apenas?’ E Nemésio viu-se tocado de fundas 
reminiscências... Ignorando que respondia às inquirições da esposa, amarrotada de angústia, revisou os 
acontecimentos, cenas que a memória lhe traçava nos painéis relampagueantes da aura, qual num filme 
pujante... Neves, apreensivo, tentou soerguer a filha que se estirara no pavimento, porém ela replicou que amava 
Nemésio: ‘Como descansar, lembrando-lhe os suplícios?’ / O genitor disse-me à socapa que Torres nada fizera para 
merecer semelhante abnegação, mas sugeri-lhe calma. Censuras agravariam a situação. Interferi. Salientei para a 
senhora Torres que o filho se preparava a dar-lhe uma neta. Ergueu-se, beijou Marina, pediu a Cláudio que lhe 
perdoasse o esposo; porém, quando Neves falou em regresso, enrodilhou-se ao marido e, desligada por nós quase à 
força, revelava sinais de alienação começante... O pai, que somente por alto conhecia a bancarrota do genro, propôs 
uma visita à antiga moradia. A noite caíra de todo, quando chegamos ao casarão às escuras. O elegante domicílio, 
condenado a leilão, transformara-se em velhacouto de malfeitores desencarnados... O genitor quis recuar mas não 
pôde:  Beatriz correu de peça em peça, de susto em susto, pronunciando frases desconexas: enlouquecera... Postei-
me de vigia, serenando-a, enquanto Neves buscava auxílio, que não tardou.  // No “Almas Irmãs”, após tratamento 
vigoroso porém infrutífero, no lar de Félix, decidiu-se que uma equipe médica aplicaria à enferma, durante 
semanas, sonoterapia com exercícios de narco-análise, para que tivesse exumadas recordações da existência 
anterior. Félix convidou-nos, a Neves e a mim, comparecer, junto dele e do irmão Regis, no gabinete em que se 
efetuaria a pesquisa. No momento indicado, ao pé de Beatriz, que dormia num leito cujo travesseiro se achava 
munido de recursos eletromagnéticos especiais, permanecíamos, ao todo, oito companheiros; as autoridades ali 
reunidas dispunham de sistema de comunicações para consulta rápida às repartições a que pertenciam. Félix 
circunspecto, Neves sob nervosismo, os médicos diligentes e nós em expectação...   //  Iniciada a experiência, 
Beatriz, com voz e maneiras diversas das habituais, reclamou contra uma certa Brites Castanheira, à qual 
imputava seus infortúnios... Relatou que nascera no Rio, em 1792, e se chamava Leonor da Fonseca Teles. 
Desposara em 1810 um rapaz português, logo prematuramente falecido, do qual tivera um filho de nome Álvaro, 
em 1812. Viúva aos 22 anos, casou-se com rico ourives, Justiniano da Fonseca Teles, verificando-se abençoada 
camaradagem entre enteado e padrasto. Álvaro cresceu afetuoso e inteligente. Realizou estudos em Lisboa e Paris, 
regressando em 1834. Brites era casada com Teodoro Castanheira, rico comerciante, e tinha uma filha única, 
Virgínia, de 11 anos... ‘Na noite em que apresentamos Álvaro à sociedade, vi que ele e Brites, que tinha menos de 
30 anos, se cumprimentaram extáticos... Tomados de paixão, iniciaram-se em passeios, até que Teodoro os 
descobriu juntos num quarto do Hotel Pharoux, desinteressando-se então pela mulher, que não abandonou por amor 
à filha... Meu filho, depois de quatro anos, enfadou-se de Brites e só então comunicou que deixara uma prometida 
em Lisboa...’ Arquitetou um plano maquiavélico, de que resultara para ela, mãe amorosa, a infelicidade 
irremediável. Percebendo a fraqueza de Brites por jóias, insinuou ao padrasto que ela por ele se interessava. 
Justiniano, vencido pelas sugestões do enteado, impressionou-a com presentes raros, até que no primeiro encontro, 
forjado pelo próprio Álvaro, interferiu ele na cena, como companheiro ultrajado, afastando-se enfim para Portugal 
e deixando várias tragédias em andamento. Brites converteu-se numa pavorosa mulher, calculista, cruel. 
Metamorfoseou Justiniano num pervertido sexual, extorquiu-lhe dinheiro, até ao ponto de entregar-lhe a própria 
filha, Virgínia, então com 15 anos, vendendo-a ao amante, para senhorear terras e haveres... Virgínia transfigurou-
se em pomo de discórdia entre Justiniano e Teodoro, que já vivia maritalmente com Naninha de Castro. Teodoro 
apareceu morto a punhaladas, na rua da Cadeia. Sabendo Naninha que Justiniano fora o mandante, maquinou um 
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desastre no qual ele teve morte instantânea... ‘Ah! meu Deus, tudo por nada, porque Álvaro, de retorno a Portugal, 
achou a prometida casada com outro... Regressou ao Brasil, onde acabou na condição de professor solteirão... Ah! 
meu filho!... Por que te fizeste o autor de tantas calamidades?!...’   //  Nesse tópico das revelações, Félix solicitou 
dos cientistas um intervalo para explicações. Beatriz foi restituída ao sono e o instrutor pediu ao chefe do Arquivo 
sua certidão de saída, quando se ausentara há 50 anos, para a reencarnação no Rio. Na ficha aparecia o nome de 
Leonor da Fonseca Teles,  que morara por 28 anos em colônia de reeducação não distante e passara alguns meses 
no “Almas Irmãs”, em 1906, por solicitação do próprio Félix. Aparelhos funcionaram e o Arquivo respondeu com 
presteza: Justiniano era Nemésio Torres, negociante, com débitos agravados; Teodoro apresentava-se com o nome 
de Cláudio Nogueira, com melhoras sensíveis; Virgínia respondia agora por Marina Nogueira Torres, com índices 
promissores de reforma íntima; Naninha de Castro fora Marita Nogueira, ora em processo de renascimento; Brites 
Castanheira envergava na Terra o nome de Márcia Nogueira e sua ficha era desoladora, com longa série de abortos 
e deserções ao dever...  / Um dos médicos presentes indagou por notícias de Álvaro. O Arquivo elucidou que 
Álvaro de Aguiar e Silva não possuía atestado de saída, mas achava-se cadastrado no departamento de queixas. 
Leonor, Justiniano e Brites haviam inscrito severas acusações contra ele, embora os dois últimos tivessem estado 
ali pouco tempo, ao saírem de colônia penal.  / O instrutor, então, conjugando dignidade e modéstia, arrasando-nos 
com a valorosa humildade de que dava testemunho, participou-nos que Álvaro e ele eram a mesma pessoa, o 
mesmo Espírito, que ali se erguia diante de Deus e diante de nós, num julgamento em que a consciência lhe exigia 
implorar a reencarnação, a fim de se colocar ao encontro de Brites, então na personalidade da viúva Nogueira... 
Esforçar-se-ia na regeneração de si mesmo e dar-lhe-ia a existência, já que se reconhecia o verdugo, 
categorizando-a por vítima. [Um raio não nos fulminaria com tanta força!] Félix elucidou que a  Misericórdia 
Divina, à medida que o Espírito se esclarece, entrega ao tribunal da consciência o dever de se corrigir e se 
harmonizar com as leis do Eterno Equilíbrio, sem necessidade do apelo a disposições compulsórias. Confessou 
que a delinqüência sexual gerara para ele responsabilidades semelhantes às de um malfeitor que dilapidasse um 
edifício com explosões em cadeia. Identificava-se, diante dos princípios de causa e efeito, culpado, até certo ponto, 
por todos os delitos por ela cometidos: podia compará-la a uma bomba, por ele preparada. Rogava apoio fraterno 
para que se lhe conseguisse um lugar de filho no lar de Gilberto. Idealizara encontrar-se com Márcia, na ternura de 
um neto... Recolher-lhe-ia o amor puro, sofreriam juntos, dar-lhe-ia o coração. Que o amparássemos nos dias de 
tentações e fraquezas, porém não lhe patrocinássemos mergulho em facilidades nocivas, a título de amizade... 
Disse por fim que, dentro de 6 meses, pretendia se retirar da direção do Instituto.   /  Nenhum de nós dispunha de 
energia para largar o silêncio. Regis, mudo, afastou-se com o chefe do Arquivo. Vi-me a sós diante do instrutor. 
Ele me percebeu o estado d’alma e abraçou-me. Logo depois, perguntou pela aula de fluidoterapia, de que não me 
seria lícito ausentar... 

          = XIVa = 
 Obtendo  dilação de prazo para mais amplos estudos, acompanhei o irmão Félix até que se retirasse da 
chefia. O instrutor escolhera a Casa da Providência para se despedir da comunidade. Vozes infantis cantaram hinos 
arrebatadores e 200 enfermos desfilaram diante de Félix, sentado entre Régis e o Ministro da Regeneração de 
Nosso Lar.    ....    Por fim, o mentor alçou a voz em prece: “Senhor Jesus, que te poderia rogar, quando tudo me 
deste no carinho dos amigos que me cercam na luz do amor que não mereço? Induze-os a me socorrerem com 
benevolência, para que eu não resvale em novas quedas!... Abençoa-nos e sê glorificado para sempre!...”  / 
Amigos das esferas superiores ali presentes, conquanto inacessíveis ao nosso olhar, materializaram chuva de 
pétalas luminosas...  Um carro estacou à porta do foro repleto e certa mulher penetrou no recinto, revestida de luz. 
Todos se levantaram. Era a Irmã Damiana. A benfeitora trajara-se de esplendor, tão só para mostrar o regozijo com 
que vinha receber e aprontar para novo renascimento aquele a quem amava por filho do coração!...  ///  Quatro 
anos passaram, celeremente. Os instrutores nos haviam recomendado o afastamento temporário de Félix, para não 
prejudicá-lo com excesso de mimos. Um dia, contudo, Cláudio e Percília me convidaram a rever o inolvidável 
amigo. Contemplei-o, na rósea ternura dos 4 anos de idade. Chamava-se Sérgio Cláudio. Divisei a mesma chama 
daqueles olhos inesquecíveis... Reavistei Marita, na forma de menina bonita e chorona... Nemésio falecera e a 
Justiça do Instituto lhe impusera definitivo banimento. Enlouquecera, e os juizes recomendaram se lhe conservasse 
a demência por benefício...  / De manhã, a família se dirigiu à praia, buscando o local onde Márcia costumava ficar. 
Marina tencionava aproximar-se da mãe... Márcia, junto de amigas, descansava sob tenda acolhedora. Cláudio e eu 
a envolvemos em reminiscências edificantes. Atônita, fixou Marina, Gilberto e Marita, de relance. Porém, ao ver  
Sérgio, quedou enlevada: --‘Oh! Deus, que estranha e linda criança!...’  / O menino largou a destra materna, após 
lhe haver Marina cochichado algo aos ouvidos, e atirou-se à avó, gritando comovedoramente: --‘Ah! vovó! 
Vovozinha!... Vovozinha!...’ / Márcia estendeu maquinalmente os braços para acolher aqueles braços diminutos 
que a enlaçavam... Fez menção de oscular o pequenino, mas recônditas impressões de felicidade e de angústia lhe 
infundiam sensações de amor e medo. ‘Por que lhe despertava o netinho tão contraditórios pensamentos?’ Antes, 
porém, que se decidisse a acariciá-lo, Sérgio Cláudio cobriu-lhe o rosto de beijos...  Márcia recolheu as saudações 
dos filhos e abraçou a menina, que via igualmente pela primeira vez.  /  Marina recomendou ao filhinho declamasse 
a prece da vovozinha, que pronunciara em casa, antes de sair. Sérgio, com a noção inata do respeito que se deve à 
oração, despencou-se do regaço a que se agarrara, perfilou-se fincando os pés rechonchudos na areia e repetiu, 
firme: “Amado Jesus, nós pedimos ao senhor trazer vovozinha para morar conosco...”  Márcia prorrompeu em 
lágrimas copiosas, enquanto o menino se lhe asilava, de novo, nos braços que tremiam de júbilo... (Mna)‘Que é 
isso, mamãe? a senhora chorando?’ (Mia)‘Ah! minha filha! estou ficando velha!...’ / Logo após, despedia-se das 
companheiras, avisando que naquele domingo almoçaria com a família. Porém, intimamente estava persuadida de 
que não mais largaria a residência da filha, nunca mais... O menino prendera-lhe o coração.  / Acompanhei o grupo 
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até o asfalto. Gilberto, feliz, chamou um táxi. Cláudio, Percília e Moreira, que seguiriam de volta, abraçaram-me 
em festa. Contemplei o carro que deslizou na direção do Lido, para seguir adiante... / Tornei ao local em que 
Márcia e o netinho tinham fruído o reencontro sublime, a simbolizarem para mim o passado e o presente, urdindo 
o futuro na luz do amor que nunca morre. E orei ao Senhor, rogando os abençoasse pelos ensinamentos de que me 
enriqueciam... 
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