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Introdução

Em ‘Um Olhar de Misericórdia” falaremos com muita
humildade de como é grande o amor de Deus para conosco.

É uma maneira de ler e aprender um pouco do que não
encontramos e nem vemos em todas as estantes.

Podemos, assim, enxergar como são tantas, e grandes, as
oportunidades que o Divino nos concede para deixarmos as dores
e angústias para trás.
Uma guisa de poder enxergar melhor e admitir como são
tolas as nossas disputas e posses perante tanto trabalho que
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temos pela frente, para um dia apercebermos do firmamento
eterno.

Espero sinceramente que esta leitura contribua, nem que for
com uma semente, para aquele que a interpretar poder estender
sua mão a outros que vierem necessitados de seu amparo.

Muito obrigado!

Um Olhar de Misericórdia

A intervenção dos espíritos para o contínuo da raça
humana.
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Neste livro vamos falar como a raça humana teve mais uma
chance da divina misericórdia, para que pudesse continuar no
caminho da evolução.

Outrora devemos entender que, não se evolui no corpo nem
na mente, se primeiramente não evoluirmos no espírito.

E antes de começarmos a proferir sobre essa intervenção
espiritual, vamos narrar um pouco os antecedentes de tudo.

Quase todos sabem que antes da formação do universo,
houve o Big-Ben, E ele ocorreu mesmo.

Antes da formação do universo, toda matéria era
condensada em uma mesma esfera.
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Quase todos sabem, também, que o reino de Deus era
composto por anjos, em suas várias escalas de evolução, onde
os mais prosperados se incumbiam em arcanjos.

Os espíritos angelicais ainda não tinham a matéria como
aprendizado, porque tudo era celestial e perfeito.

Até que em um determinado momento houve uma rebelião,
e milhões de anjos tiveram que se retirar do reino de Deus.

Neste momento, aparece um anjo chamado Miguel. Com
sua força e benevolência se uniria a outros anjos e outras
entidades celestiais, para um novo plano Divino.

Houve então o Big-Ben! E começa a formação universal.
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O segundo fato é que a partir daí seriam construídas, pouco
a pouco, milhares de escolas espirituais por todo o cosmos, por
todo o universo.

Os espíritos iriam nascer desconhecedores e assim começar
sua escalada espiritual. Porém, desta vez, encarnados.

Os espíritas sabem muito bem! Mas nem todos nós sabemos
que Jesus já esteve na Terra várias vezes, não somente da vez
que todos conhecem.

E uma destas circunstâncias foi no início da vida no nosso
planeta, no planeta que vivemos.

Ele foi o responsável, junto com outras entidades (que logo
vamos conhecê-las melhor), pelos primeiros elementos, o
precedente que iria dar origem a toda a vida na Terra.
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Porque Jesus teve várias missões na Terra! Já retornou
como cientista, como arquiteto e como professor.

Mais para frente vamos começar a entender melhor o porquê
das muitas missões do nosso irmão maior Jesus Cristo.

Agora falaremos da vez que Jesus esteve na Terra, daquele
tempo que todos nós conhecemos. A partir do ano 00 até agora.
Depois voltaremos bem mais atrás.

Quando Jesus esteve na Terra desta vez, foi bem depois do
homem ter deixado de ser primitivo, e já estar em sua fase de
provas e expiações. Por que? Porque é exatamente neste degrau
de nossa evolução que precisamos mais de ensinamento
espiritual e consolo.
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No ensinamento espiritual é a fase em que estamos mais
inclinados para o mal. É a fase que sofremos mais em nossa alma
e espírito. Jesus é o grande professor! E também consolador.

Jesus Cristo é grande governador do nosso orbe, portanto,
nunca nos deixou. Em todas as vezes que esteve aqui,
simplesmente encarnou e desencarnou, porém, sempre conosco
em espírito e encargos.

Capítulo 1

O homem impotente frente ao ego
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À medida que o homem se desenvolve na casa mental, sem
evoluir o espírito primeiro, na fase de provas e expiações, mais
endivida-se com as leis divinas.

Porque seu ego passa a comandá-lo e trazer-lhe
recompensas ilusórias.

Da passagem de Jesus do primeiro ano, até a Segunda
Guerra Mundial, o ser humano ainda estava com muitas provas e
expiações. Ademais, estava muito inclinado para o mal e com uma
carga de partículas negativas muito grande, vibrando em uma
escala baixa de energia.

Mesmo com os ensinamentos Orientais, 500 anos a.C, ainda
estava longe das pessoas conhecerem os mecanismos da própria
mente.
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Assim sendo, a partir do primeiro ano depois da partida de
Jesus começam, até o início da Segunda Guerra, as piores
manifestações e atitudes humanas.

Devemos entender antes de tudo que, em boa parte, os
ensinamentos de Jesus não foram compreendidos por um grande
número de pessoas.

Um extenso número do total das pessoas caiu em uma
absurda ganância pelo poder, materialismo e egoísmo.

Emmanuel relatou em uns de seus livros psicografados pelo
médium Chico Xavier que, 95% do dinheiro do planeta Terra era
ilícito, porque não era dividido entre todos como deveria ser.
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Foi assim, com esses números, que a raça humana
continuou, e também continuou seus pesares, resgates e
sofrimentos.

O nosso mundo espiritual estava em boa parte de suas
construções. Mas, antes de falar desse assunto, é preciso
conceber como funciona as escalas espirituais e as transições
planetárias, e os planos divinos da matéria e do espírito.

O primeiro degrau para o espírito são os mundos primitivos.
São nestes mundos que são encarnados os espíritos que nascem
do fluido cósmico universal, mundo estes como foi um dia o
planeta Terra.

Em cada plano material existe um espiritual. Em cada
planeta de reencarnações existe, paralelamente a ele, o seu
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campo espiritual, correspondente às escalas e vibrações de seus
espíritos.

Nos mundos primitivos, os espíritos ainda são incultos. O
perispírito, além disso, está bem acentuado, e a massa corpórea
rudimentar.

O campo espiritual nesses mundos, portanto, está em
constante modificação, mas em crescimento e construção.

Existem 5 etapas na ascensão, no crescimento e na
evolução espiritual, que conhecemos. Sendo assim, também
existem 5 transições planetárias.

Em uma transição os espíritos que se esforçaram para
acompanhar o seu próprio crescimento e o progresso do planeta,
continuam a reencarnar no mesmo. Porém, aqueles a quem a si
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próprio não foi dado o discernimento, são levados para planetas
mais atrasados para ter uma nova chance e também alavancar o
progresso dos orbes que compareceram.

Nós, hoje, aqui na Terra, neste exato momento, estamos no
final

da

condição

de

prova

e

expiações,

entrando

consequentemente na fase de regeneração. Segundo André Luís
e Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, começaremos a
nos regenerar em 2019.

A primeira fase das transições é a primitiva, a segunda é a
prova e as expiações, a terceira é a regeneração, a quarta é o
ditoso, e a quinta são mundos celestes e divinos.

Isto posto, retornamos a falar como foram sendo construídas
as bases no nosso mundo espiritual. O objetivo é nos orientar nas
encarnações para que todo declínio em vibrações baixas não
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fizesse com que desaparecêssemos do planeta na fase de provas
e expiações.
Depois que Jesus fez mais um trabalho na Terra encarnado
e seguiu, voltando para o governo do planeta nos céus, Ele
começa, por conseguinte junto com seus anjos, a organizar
construções em nosso campo espiritual, aos espíritos que
vibravam em sintonia melhores quando encarnados! Em seus
desencarnes lhes eram oferecidos trabalhos, atividades estas
escolhidas pelo próprio espírito ocupando, assim, postos onde se
adequavam melhor.

Aqueles que aceitavam as sazões de crescimento,
ganhavam a luz necessária para a própria cura, além de auxílio e
orientações para resgatarem outros espíritos em encarne e
desencarne.
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Começa, portanto, o que conhecemos como mundo material
e, em vista disso, o trabalho espiritual da luz em amparo, conselho
e consolo. Aos espíritos que iam desencarnando era-lhes
dadivado uma nova oportunidade de crescimento, aqueles que
iam encarnando, voltavam com mais amor e deferimento.

Pouco a pouco a Terra foi ganhando espíritos mais
inteligentes, com almas renovadas prontas para trabalhar em um
bem maior. Ademais, estávamos cobertos por sombras de
partículas

negativas

provindas

de

mentes

egoístas

e

gananciosas.

O caminho era longo e o trabalho logo seria árduo. Os
primeiros professores, políticos e missionários com almas mais
generosas começaram a aparecer, para que o trabalho da
mudança tivesse seu início.
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Neste tempo, os espíritos que desencarnavam na Terra, e já
tinham desenvoltura e evolução suficiente para agregar ao
trabalho da luz, assumiam seus postos seguindo o destino da
própria energia.

Vamos começar falando de duas almas iluminadas que
contribuíram em somas inestimáveis para nosso entendimento e
compreensão espiritual. Mais adiante, abordaremos sobre outros
grandes colaboradores em nosso campo espiritual.

O primeiro deles é Publius Lentulus Cornelius, senador
romano do tempo de Cristo. Nós, no século XX, passamos a
conhecê-lo como o espírito de luz Emmanuel, que apareceu para
o médium Chico Xavier pela primeira vez em 1931, mas em 1927
já tinha se manifestado à Senhora Carmem Perácio enquanto
rezava em sua fazenda.
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No início do século XX estávamos, nossa existência e o
planeta, em uma situação muito delicada. Jesus tinha conversado
com seus espíritos, e lhes dado a missão de trazer as mensagens
de conhecimentos e auxílio, e porque não também dizer; de alerta!
Elas foram codificadas por um homem chamado Allan Kardec.
Mas, devido ao atraso do intelecto da humanidade, ele demorou
a ser compreendido. Contudo muitas das bases espirituais já
estavam construídas e bastante adiantadas. E essa, “posso dizer
assim” foi a grande sorte.

Emmanuel então teve a grande missão de trazer os
esclarecimentos e os alertas para o século XX. Seu trabalho seria
longo e iria abranger várias décadas seguidas, até pouco antes
do desencarne de Chico Xavier.
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A primeira coisa a fazer para ele, era encontrar um espírito
encarnado capaz de portar uma mediunidade nata, desenvolvida
suficientemente em espírito e moral, para fazer um trabalho de
extrema importância e tão misericordioso ao ser humano.

Ele encontra logo Chico Xavier, em 1931, e começa seu
contato. Assim se iniciaria uma parceria de vários livros contendo
informações

preciosas

para

que

“a

raça

humana

não

desaparecesse”.

Devemos entender um pouco também que nós, seres
humanos, não somos os donos do planeta. A Terra apenas foi nos
concedida como escola. Não podemos fazer aquilo que
quisermos. Antes de existir o mundo material já existia o mundo
espiritual. O universo é feito de ação e reação. Não podemos
desmatar, queimar, nos ferir, orbitar metais de toda espécie e
depois esquecê-los vagando ao redor de nossa casa, que é
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apenas um empréstimo de Deus, resultado de seu amor para
conosco.

O primeiro objetivo de Jesus nestas circunstâncias foi que
não sofrêssemos mais. Mesmo sabendo que teríamos que nos
esforçar muito para compreender as coisas de nosso Pai, Ele quis
nos consolar primeiro.

Jesus Cristo é, antes de tudo, amor e consolo. É aquele que
enxuga nossas lágrimas, antes de fazer entender o tamanho da
responsabilidade.

Por isso Emmanuel, junto com Chico Xavier, começou a
desenvolver o trabalho de elucidação humana, com respostas
daqueles que partiram para o plano espiritual, acalmando os
corações das mães que perderam seus filhos, assim como Maria
quando perdeu Jesus. Ela soube que Ele iria para um lugar
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maravilhoso. Depreendeu também que sempre estaria com ela. E
que continuaria sempre vivo.

Assim, Chico Xavier psicografou milhares de cartas para as
mães, para os pais, irmãos e amigos de pessoas que tinham
voltado para a pátria espiritual.

Chico começa também o contato com outros espíritos de
grande luz.

André Luiz seria também o grande colaborador de
esclarecimentos e de auxílio para o planeta. E é dele que
falaremos um pouco agora. Aqui na Terra, quando encarnado, ele
foi um médico, mas no mundo espiritual foi professor; fazedor de
conhecimentos imensuráveis para com a humanidade nos mais
altos patamares de sabedoria e humildade.
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Não tem como continuar contando sobre as misericórdias de
Deus para conosco sem falar da vida de André Luiz, porque suas
mensagens psicografadas, que somam pelo menos 13 livros,
trouxeram ao ser humano e ao planeta, uma imensurável e
inigualável soma de conhecimentos e alertas.

Foi através de André Luiz que soubemos da existência da
cidade Nosso Lar no plano espiritual. Foi por ele, também, que
compreendemos, em explicações detalhadas, como os espíritos
de luz trabalham em nosso desencarne e como nos recebem na
vida espiritual, como é a vida espiritual e as cidades espirituais em
detalhes. E se fôssemos falar tudo sobre ele, passaríamos o livro
inteiro escrevendo sobre sua vida e obra.

André Luiz e Emmanuel, desde o início do século XX,
falaram de possíveis e quase certos acontecimentos que iriam
ocorrer na Terra se o ser humano não se regenerasse. E a partir
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da Segunda Guerra Mundial o homem iria ter que mudar, “e
transmudar em muito”, se quisesse continuar sua trajetória no
planeta.

A partir desse momento foi nos dado mais uma, e talvez a
última, oportunidade de permanecermos aqui.

Nos desencarnes da Segunda Guerra, houve um trabalho
muito grande e árduo dos espíritos de Luz, a fim de receberem
todas as almas que partiram em conflito, desorientadas, e sem
saber o porquê de tanta dor. O planeta estava abalado e o mundo
espiritual também.

Seguindo depois da Segunda Guerra, os governantes de
nosso orbe, que tem à frente Jesus Cristo, tomaram a decisão que
não haveria a terceira. E foi dado aos espíritos superiores a
missão de intervir entre nós e nos orientar que só através da
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mudança, do esforço mútuo e individual, poderíamos mudar a
situação e viver um futuro melhor.

Para que a raça humana pudesse mudar as suas atitudes e
o pensamento, não bastaria só o conhecimento. Nem todo os
esforços dos espíritos viriam acender a nossa consciência se não
fosse pela consternação.

Então as leis de ação e reação se tornaram mais rápidas, os
resgates vieram com maior frequência, e as provas e expiações
aumentaram consequentemente.

Todos

já

sabemos

como

funcionam

as

transições

planetárias, e à vista disso sabemos também que não estamos
sozinhos no universo. Por que Deus iria construir algo tão
grandioso como é o cosmos somente para nós vivermos não é?
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Assim como os Exilados de Capela (que logo mais vamos
abordar), nosso planeta no fim dos tempos primitivos era como
uma misericórdia de Deus, para eles e para nós, bem como para
milhares de espíritos que hoje compõem o nosso campo espiritual
e que não conseguiram acompanhar o progresso da Terra. Eles
estão indo para mundos primitivos como um dia foi o nosso.

Existem milhares de planetas habitáveis e de reencarnações
no universo, outros milhares que servem apenas para refúgio
espiritual. Cada planeta existente no cosmos tem uma razão para
estar ali.

Chico Xavier era de uma mediunidade tão apurada que,
muitos não sabem, mas ele conseguia conversar até com outros
seres encarnados em outros mundos mais adiantados que o
nosso em razão de sua incrível mediunidade. Da mesma forma
Chico sabia de seu encargo e comprometimento para com nosso
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campo espiritual e igualmente com nós mesmos. E seguia à risca
esse trabalho.

Contudo, não deixava de se comunicar com seres de outros
orbes, comentando apenas com alguns amigos que tinham
condições de compreendê-las. Ele não poderia falar em
conjuntura com todos, posto que a maioria não absorveria
tamanho adiantamento.

Estas conversas com os encarnados evoluídos começaram
por volta de 1960, quando o homem deu início ao programa de
ida para a Lua. Conforme os anos se passaram, elas se tornaram
mais intensas.
Chico dizia que os governantes espirituais de nosso orbe já
tinham nos dado um prazo, após a Segunda Guerra Mundial até
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2019, para que não houvessem mais guerras no mundo. Se o
homem continuasse a construir bombas atômicas, antes de
destruir a Terra a maioria iria desaparecer.

Paralelamente,

Chico

conversando

e

captando

as

mensagens provindas de outros orbes habitáveis, ficou ciente que
o homem estava indo muito longe com sua ganância e
prepotência e que eles só não viriam até a nós porque não tinham
autorização dos seres superiores.

Nos dias atuais, os espíritas já sabem destas conversas que
Chico tinha com nossos irmãos mais elevados. Já se tornou um
documentário e transformou-se muitas palestras.

Como dizíamos um pouco antes, através das dores da alma,
dos resgates espirituais e em consequência das leis de ação e
reação, o ser humano foi mudando pouco a pouco.
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Chico seguiu firme na sua incumbência, que sempre foi de
consolar e trazer respostas dos entes queridos para suas famílias.
Ele se tornou especial não só por ter uma mediunidade elevada,
mas também por ter tido tanto carinho, respeito e caridade para
com o próximo. Foi o maior médium e filantropo que já passou por
nós.

Capítulo 2

Na casa de meu pai há muitas moradas;
se não fosse assim, eu vo-lo teria dito.

Os Exilados de Capela
Um olhar de misericórdia
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A história dos Exilados de Capela é uma grande prova da
misericórdia de Deus. É um livro escrito pelo espírita e médium
Edgard Armond, em 1949, seguindo sua trilogia com os livros: Na
cortina do tempo e Almas afins, contribui com explicações
preciosas sobre nossas origens mais desenvolvidas, trazendo
grandes esclarecimentos sobre a raça humana.

Para vocês entenderem melhor, o que aconteceu com os
exilados de capela é o que está acontecendo conosco no planeta
nos tempos atuais. No fim de cada tempo que temos para evoluir,
sendo assim no início de cada transição planetária, os espíritos
que vão desencarnando e que não tiveram lucidez para contribuir
com o progresso do planeta, “que seria para seu próprio
benefício”; vão se agrupando no campo espiritual, até serem
levados para um outro orbe, nesse caso, inferior ao nosso em
energia e vibração. O planeta Terra foi escolhido para eles, pelo
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motivo de ainda vibrar em frequência de encargos morais. Sendo
assim, propício ao crescimento espiritual.

Quando os capelinos foram exilados para o planeta Terra,
seu planeta já era ditoso! Ou seja, um mundo feliz, onde o bem já
era maior que o mal, um lugar que existe uma evolução espiritual
e mental mais avançada que a nossa, hoje. Nestes mundos, a
benevolência é maior, o perispírito é bem mais sutil, sendo assim,
os sentidos e a consciência têm uma predominância maior, a
ciência está muito mais avançada e o contato em desdobramento
em seu campo espiritual já é feito com mais frequência.

Entretanto, devemos entender que não são extraterrestres
como vemos nos filmes ou como conhecemos desde criança. São
como nós, em espírito e encarnação, porém, mais evoluídos e
sutis.
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No tempo em que vieram para o orbe terrestre, nossa Terra
estava saindo da era primitiva e entrando nos tempos de provas
e expiações. O ser humano, para continuar sua jornada,
necessitava de um profuso auxílio. A vinda dos capelinos ajudou
a alavancagem da nossa existência para um tempo melhor, ainda
cheio de sombras e tropeços, mas ainda assim, melhor.

Ajudaram a desenvolver as plantações para que chegassem
a um grupo maior de pessoas. Nos ajudaram nas construções
onde era exigido um conhecimento bem maior de arquitetura.
Desvendaram muitos dos segredos dos astros que até então para
nós eram desconhecidos, e também com eles aprendemos o
começo da matemática na existência.

A vinda de nossos irmãos do cosmos para cá não foi nada
fácil. Imaginem vocês em alma, corpo, perispírito, e ter que
reencarnar novamente há dois tempos de sua evolução. Contudo,
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carecemos do entendimento que quando uma alma evolui e passa
a habitar outros orbes, seu perispírito também muda. Conforme o
espírito vai transcendendo a uma ascensão maior, o perispírito
também o acompanha. Ou seja, em outros orbes mais evoluídos,
nosso perispírito não é mais igual. Assim como não é mais o
mesmo dos tempos primitivos.

Para que possamos reencarnar em mundos inferiores qual
estamos hoje, precisamos ficar em sustentáculos espirituais no
orbe do planeta a ser encarnado, para que ocorra a modificação
perispiritual.

Assim sendo, não foi diferente com os capelinos. Ficaram
em bases espirituais no orbe terrestre até poderem ser
reencarnados.

Um olhar de misericórdia

33

Depois de lhes ser dado, pouco a pouco, seus encargos, no
decorrer dos tempos, conforme foram desencarnando, foram
reencarnando novamente. Até que suas dívidas divinas passaram
à reparação, no passo de seus esforços.

Foi muito doloroso, a eles, viverem na Terra. Tinham
constantemente lembranças de como eram e viviam em seu orbe
natal. Suas construções lembravam sempre suas origens. Em sua
cultura e tudo que faziam, lembravam-se de seu lugar.

As reações em nossos corpos carnais são feitas através das
almas, perispírito e pensamento. Por este motivo, os capelinos
tinham uma estatura maior do que a normal naquele tempo. Por
essa razão, também suas construções eram gigantescas, e seus
sentidos tinham uma força maior que a habitual. Podemos dizer
que sua clarividência e forças psíquicas eram grandes.

Um olhar de misericórdia

34

Fundaram o Continente Atlântico e a cidade de Atlântica e
passaram a dar início a uma era civilizada. Aos poucos, foram
passando uma linha entre os tempos primitivos e começaram o
que chamamos de raça adâmica (que simplesmente é o ser
humano mais desenvolvido que os primatas).

Eles permaneceram durante milhares de anos na Terra,
praticaram o bem e praticaram o mal, e viveram para a carne, mas
trouxeram e desenvolveram quase todas as práticas para o
progresso que conhecemos hoje.

Foram partindo pouco a pouco e retornando para seu
mundo, levando na alma e no espírito o aprendizado.
Entendemos, com a história dos capelinos, que muitas vezes para
encontrar a harmonia e o amor é preciso voltar e reencontrar as
dificuldades novamente. E renascer dia após dia, no intuito de
enxergar novamente o horizonte.
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Capítulo 3

Data limite de Chico Xavier
Muitos conhecem ou pelo menos já ouviram falar na data
limite. Ela refere-se aos seres mais evoluídos, para que o ser
humano mudasse de atitude perante a natureza, o planeta e
consigo mesmo.

Este alerta de intervenção que Chico fez seria um pouco
diferente do que é uma intervenção espiritual, porque austera uma
visita carnal de um plano mais elevado.
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Como já falamos, Chico Xavier tinha contato e conversas
com seres mais desenvolvidos, no entanto, é importante dizer
que, assim como não entenderíamos como foram construídas as
pirâmides do Egito, se não fosse pelo estudo espiritual dos
exilados de capela não conseguiríamos compreender também a
data limite, senão pelo estudo do espírito.

Como já conseguimos apreender um pouco dos capelinos,
sabemos que não eram extraterrestres, nem estando em seu
planeta e nem encarnados na Terra. Por que? Porque cada
planeta simplesmente é uma escola divina, nossa casa é, na
verdade, todo o cosmos, e somos todos irmãos universais.
Simplesmente separados apenas por adiantamentos e todos
teremos as oportunidades necessárias da ascensão na sonda da
misericórdia divina.
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Chico dizia que o que chamou a atenção dos seres mais
elevados foi a ida do homem para a Lua, mas também a
preocupação maior se concentrou na tecnologia usada pelas
bombas nucleares.

O homem, com sua ganância e arrogância, poderia fazer um
enorme estrago na Terra, e assim talvez o planeta saísse de órbita
e prejudicasse a harmonia de vários outros orbes.

Dessa forma, os seres que não são extraterrestres como a
maioria acredita e que também não viriam para nos escravizar
(isso só em filmes de ficção), estariam aqui para nos alertar e nos
ajudar. Através dessa ajuda que iriam trazer, entenderíamos o
tamanho do ato mal pensado que estávamos a cometer.

Chico disse que o único motivo que fez com que não
viessem, foi a de não terem autorização dos governantes de
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nossos orbes. E que, mesmo assim, se o homem não tomasse
consciência, iria haver a intervenção.

Esse acontecimento foi mais um fato que mobilizou os
governantes espirituais, passando dessa forma informações aos
espíritos

de

luz

maior

em

nosso

campo

espiritual

de

reencarnações, encarnando espíritos na Terra que iriam ajudar no
desenvolvimento da elucidação humana e, também, cuidando no
mundo espiritual para a energização do planeta.

As doenças aumentaram, mas na abrangência consciencial
maior, quase todas as doenças do corpo físico são consequência
de partículas mentais emanadas para o perispírito, voltando assim
sob a forma de desordem celular.

Os resgates espirituais também aumentaram. Resgates
constituem todo o mal que praticamos para conosco e para com
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os outros, que voltam em forma de dívidas, que temos que
compensar mais cedo ou mais tarde. E não são encargos que
podemos escolher quando pagar. São incumbências que voltam
conosco nas encarnações seguidas ao desencarne.

A maioria dos pagamentos espirituais que temos que
ressarcir representa atos mal pensados feitos contra nós mesmos.
Por que? Porque todo o mal que fazemos para os outros estamos
fazendo a nós mesmos. Todo o pensamento maldoso produzido
na mente se dirige para nosso próprio campo perispiritual,
convertendo-se assim em doenças para o corpo. Então, não é
preciso ser um bom entendedor para saber que a maioria das
feridas feitas em nosso perispírito e em nossos corpos, foi
produzida em pensamentos vibratórios de baixa moral dentro de
nós mesmos.
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Para os que cometem um assassinato, prejudicam ou
lesionam o próximo, o retorno quase sempre é a perseguição
espiritual, volta em forma de obsessões.

O egoísmo e o apego na matéria podem nos causar várias
lesões corporais como por exemplo: lesões no estômago e trato
gastrointestinal, disritmia cardíaca, desordens hormonais e dores
nos pontos dos chacras, etc.

Aquele que abusou da masculinidade quase sempre têm o
resgate da homossexualidade, aquele que se aproveitou de toda
a inteligência levando só para si os benefícios que poderia dividir,
é encontrado nas vidas sucessivas com doenças mentais e
dificuldades de toda ordem.

Os políticos que foram ilícitos, que viram as multidões
necessitadas, e que poderiam ter amenizado as dores de seus
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irmãos e mesmo assim não fizeram nada, desviando as
arrecadações e desfrutando de um dinheiro que nunca foi seu,
geralmente voltam com muita dificuldade financeira, passam
contrariedades sérias e chegam a revirar escombros em busca de
alimento e abrigo.

Estas dores na verdade são providências e misericórdias
divinas. O ser humano começa a seguir outro caminho, no século
XX, com mais frequência depois da Segunda Guerra Mundial,
sentindo na pele e não desejando mais para os outros aquilo que
não quisesse para si.

Então, o ouro já não falava tão alto e a posse tinha deixado
de ser segurança e firmamento. Prontamente a dor não escolhia
mais as classes e nem quem estava vestido com as piores ou
melhores roupas.
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Começa, por conseguinte e à vista disso, um novo tempo!
Mesmo que acanhado e invisível há muitos olhos. Porquanto, se
quisermos atravessar um caminho, temos que começar a andar,
e como já dizia um grande ditado, “o pouco com Deus é muito.”

Começamos a caminhar no fim do ciclo como prova e
expiação para a regeneração, é o tempo de rever nossas atitudes
e de organizarmos os passos para um novo tempo e uma era
melhor.

Capítulo 4
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Tens fé em Deus! Mas conhece das
coisas dele?

Neste capítulo, vamos falar como vivemos em um mundo
cheio de preconceitos e daqueles que ocultam as palavras
verdadeiras ditas pelo próprio Cristo. Ainda vivemos em um
planeta cheio de obscuridades, ganância e prepotência daqueles
que fizeram de uma missão divina uma profissão para enganar os
mais carentes de informação.

Como disse São Tomé: “Rache uma lasca de madeira e EU
estarei lá, levante uma pedra e ME encontrará”.

A casa de Deus está mais perto do que imaginamos! Bate
todos os dias dentro de nós e se chama coração.
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Não há alguém específico ou um grupo especializado em
levar a palavra divina porque isso foi um atributo concedido a
todos.

Todos nós somos santos. Cada um de nós. E ninguém é
mais especial do que o outro porque todos temos um espírito
santo concedido por Deus e que nasceu do fluido cósmico
universal em parâmetros e formas iguais.

Não existe religião que se acenda sem a ciência, e não
alcançamos a sabedoria e nem a evolução senão através do
pensamento construtivo nas ordens morais divinas provindas do
ensinamento Cristão.

A terceira revelação foi que Cristo quis que todos
soubessem como agir e o que fazer, no propósito de não sermos
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enganados por falsos profetas. A sua obra foi escrita. Cada qual
no seu tempo e ele nos enviou tudo que precisávamos saber.

Nos dias atuais ainda vemos absurdos acontecendo,
pessoas se desfazendo em uma fé cega, homens de
embotamento evolutivo se escondendo atrás de falsas imagens,
extorquindo, mentindo e difamando.

Temos que passar a conhecer não só a Deus, mas um pouco
daquilo que Ele construiu e saber entender como elas funcionam.
O céu, as estrelas, a Terra, os astros são obras de Deus. As
florestas, os oceanos, as montanhas são obras do Criador. Então,
tudo aquilo que Ele construiu tem uma forma e um objetivo. E esta
destinação é o de nos manter e de nos ensinar.

Não precisamos nos acorrentar e nos agrilhoar na forma da
ignorância, que é a pior das prisões. Deus não quer nos ver assim.
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Para Ele não importa nossas vestes, muito menos nossas posses.
Ele quer nossa liberdade! Quer nos ver livres e sábios. Podemos
aprender com as cachoeiras, com os rios e até mesmo com o
vento. E cada vez que sua obra não passar em vão frente aos
nossos olhos, ali estará o Criador.

O agradecimento é muito importante na jornada de nossos
caminhos, para que a harmonia prevaleça em nossos passos.

Quando quisermos falar com o Pai, busquemos as
plantações que alimentarão tantos de seus filhos. Perscrutemos
as flores que servem de inspiração para a prática do artesanato,
que fazem tantas mães e pais levarem o sustento para casa.
Busquemos os rios... busquemos o mar.

As respostas que precisamos estão dentro de nós. Dentro
de cada um. Ouça seu coração! Peça que o Divino fale com você
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através dele e ouvirás as respostas necessárias para consolar e
acalentar suas aflições.

O universo sempre conspira a nosso favor. Somos a soma
de tudo aquilo que pensamos e fazemos. Nunca deixe que o
desânimo seja maior que sua fé, porém tenha uma fé lúcida.
Renuncie a tudo aquilo que te faça mal (pensamentos e atitudes)
e verá quantos benefícios ganharás na jornada para sua
evolução.

A energia que emana dos pensamentos, aquilo que
cultivamos dentro de nós, representa a chave para a felicidade.
Quando

trabalhamos

por

algo

que

seja

bom,

não

só

individualmente, mas como um todo, e para aqueles que nos
cercam, somos elevados em energia que se assemelha com a luz
universal.
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Não perca nunca sua esperança entre as sombras do
mundo. A felicidade é amiga de todos, mas só entra, e
permanece, onde as portas estão abertas. “Nunca seja uma
concha fechada em busca de respostas, uma vez que, a pérola
sempre está dentro de cada um e só nos damos conta quando
abrimos as mentes”.

Quando estiver fatigado e cansado, busque andar entre as
flores dos jardins de sua cidade. Perceba como são bonitas todas
as coisas que Deus nos concede. “Observe, que as pernas que te
sustentam já é um milagre que ainda não percebeu”. “E, no
firmamento divinal aqueles que não mais as têm, voltarão a andar
nos campos de seu reino”.

Dê sempre o primeiro passo! Nas expectativas das
realizações de seus projetos comece pela primeira etapa.
Frustração é o nome que se dá quando deixamos de dar início
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aos nossos sonhos. Não desanime na busca de seus objetivos,
ponha-se a trabalhar e as dificuldades serão naturalmente
resolvidas. Comece a se envolver com os seus ideais e, no curso
dos acontecimentos, você terá os aprendizados necessários que
farão os ajustes precisos para alcançar a meta desejada. O
segredo do caminho é caminhar.

Quando se sentir deslocado, lembre-se: na casa do Pai há
muitas moradas.

Estas não devem ser entendidas só como as casas do
cosmo. Em nosso próprio planeta podemos encontrar a felicidade
com pessoas e lugares que nos assemelham.

Todavia, quando estamos com aquelas pessoas com a quais
não nos sentimos bem e em lugares que nos causa mal-estar, é
sinal de que nossa frequência vibra em ondas melhores. Portanto,
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a atitude coerente é afastar-se para transmutação em um
ambiente melhor. A nossa vibração vai atrair tudo aquilo que se
assemelha a esse ambiente no sentido de energia, então nem
sempre estar em recintos luxuosos e com pessoas bonitas é sinal
de bem-estar. A felicidade é invisível aos olhos e sentida no
coração. Desligue sua mente e renuncie às investidas do ego.
Busque estar em lugares pelo qual seu coração e sua alma se
identifiquem. Mantenha um bom pensamento e boas atitudes com
o mundo ao seu redor. Mesmo que seja difícil no começo! Mas
insista! Você perceberá as sombras decepando-se em seu
caminho.

Não te esqueças que o seu pensamento tem forma e
conteúdo. Desse modo, todo o pensamento produzido em nossas
mentes não se perde no vazio e nem no espaço. Tudo aquilo que
é criado na psique humana se projeta no corpo sútil e retorna em
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forma de realizações ou frustrações. Em forma de curas ou
doenças, dependendo do que ele era composto.

Para se curar de um problema de saúde: mantenha o
pensamento na abstenção do seu ego. Mantenha a sintonia
consciente com seus desejos em forma de aceitação com a
vontade da existência que ela própria providenciará o contínuo de
teus trabalhos.

Capítulo 5

Como trabalham e são organizadas as
cidades espirituais
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As cidades ou colônias espirituais, são retiros e centros de
atendimento

onde

os

espíritos

são

recebidos

após

a

desencarnação. São regiões onde os espíritos que foram tratados
e orientados estão aptos a receber aqueles que chegam.

Já existiam estações espirituais desde os tempos mais
remotos, porém, com o tempo foram crescendo e recebendo cada
vez mais colaboradores do desencarne terrestre. E também dos
planos mais elevados para o desenvolvimento dos seres.

Através de André Luiz - A cidade que mais conhecemos é a
do Nosso Lar. Foi para lá que ele foi levado, após passar vários
anos na parte mais densa do umbral.

Para entendermos melhor: todas as cidades (ou colônias e
estações) espirituais, se situam no umbral, mas as de acolhimento
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e tratamento espiritual e perispiritual ficam em partes mais
elevadas, bem como existem cidades nas partes inferiores, que
lembram mais ruínas que colônias.

Tudo é energia! E cada região, cada lugar existente no
umbral, vibra de uma maneira especial.

No exato momento que desencarnamos e deixamos o corpo
temos a mesma condição e vibração que tínhamos quando
encarnados, assim sendo, podemos entender que iremos para as
mesmas regiões de vibrações equivalentes.

A diferença do mundo material com o mundo espiritual é que,
enquanto encarnados, mesmo vibrando em uma condição de
frequência obstante, o ser pode estar onde quiser. No entanto, no
mundo espiritual nada se compara, nada se rouba, e a ninguém
se engana. Simplesmente o espírito, seja lá ele quem foi enquanto
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encarnado, rico ou pobre, branco, preto ou vermelho, pode ter
sido um artista que vendeu milhões de discos, um motorista ou
um político, todos irão para a região de vibração correspondente
à própria.

Diante disso, temos o tempo de nossas vidas para nos
lapidar, a fim de entender, estudar e praticar. Estender a mão,
acolher, ensinar. Nos conhecer, procurar entender aos outros, e
se regenerar.

Deus nos concede quantas chances precisarmos. Não
temos que aprender tudo de uma vez, porém, quanto mais cedo
nos dermos conta de nossa responsabilidade e fragilidade
prontamente teremos a humildade para despertar e aprender, e
aos poucos deixaremos de sofrer.
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Nem sempre tomamos conhecimento de que o que fazemos
não é certo para conosco. Quando abusamos da autoridade de
uma profissão, quando violamos os direitos das outras pessoas,
seja ele seu amigo, filho ou irmão; quando negamos a ajudar ou
fingimos que não vemos quem precisa; quando não dividimos e
armazenamos tudo em vão; quando estamos vivendo, comendo
e bebendo sem se dar conta que existem pessoas próximas que
estão sofrendo. Estamos, portanto, perante tudo isso, vibrando
em frequência baixa, necessitando de aperfeiçoamento moral. E
se desencarnar nesta condição, seja você quem for, irá direto para
as partes do umbral correspondentes à sua energia vibracional.

Muitos espíritos que se encontram nas regiões densas do
umbral entendem porque estão ali, mais muitos não. Os que já
viviam no desatino e na soberba nem vão notar o transbordo de
lugar. Nada obstante, aqueles que trabalhavam e compravam
presentes de Natal para seus filhos vivendo só para si, negando
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a ajuda e a caridade, e olhando para os seus como se os outros
não fizessem parte do mesmo mundo. Estes vão sofrer, e muito,
até entenderem o porquê de estarem ali. Nesse momento, quanto
antes o espírito passar a entender o que não compreendeu
enquanto encarnado, repentinamente a ajuda chegará.

Existem prontos-socorros nas partes mais angustiantes do
umbral prontos a atender de imediato aqueles que pedem ajuda.
Aos que desencarnaram de desordens de toda espécie e que
estão com o perispírito muito lesionado são levados para lá no
intuito de ser removidos para lugares com irradiações melhores.

Existem dezenas de cidades espirituais construídas sobre
nosso orbe terrestre. Citaremos algumas.

Colônia Regeneração: que trabalha com espíritos mutilados
no perispírito. Colônia Amigos da Dor: realiza socorro a recémUm olhar de misericórdia
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desencarnados através de missas. Colônia Redenção: realiza um
grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus
socorristas na Terra. Colônia Arco-Íris: serve grande amparo aos
encarnados. Colônia Raios do Amanhecer: serve para o
acolhimento, o amparo e o auxílio espiritual as crianças. Colônia
Bom Retiro: tem como principal função dar a volta ao reequilíbrio
do espírito. Colônia Padre Chico: dá ensinamento aos espíritos
para trabalhar em nome de Cristo. Colônia da Praia: é voltada
para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena. Colônia
Nova Esperança: tem como função a catalogação de todos os
espíritos que entram, saem e permanecem no planeta, que
atualmente é de aproximadamente 30 bilhões. Colônia das
Águas: sua especialidade é receber desencarnados por
problemas circulatórios e que foram afetados no perispírito.
Colônia Morada do Sol: coordena equipes espalhadas pelo
planeta; os servidores levam amparo aos portadores de doenças
tropicais aos encarnados. Colônia das Flores: é especializada no
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socorro aos desencarnados vítimas de câncer que levam a
impressão no perispírito. Colônia Gramado: faz trabalhos de
técnicas de estudos relacionados à coluna vertebral, coordenação
motora e pernas e pés. Colônia Estudo e Vida: possibilita que
todos os espíritos tenham autoconhecimento para compreender
os próprios conflitos e desencontros para qualquer assunto.
Colônia das Violetas: realiza técnicas voltadas para as
enfermidades cardíacas. Colônia Sol Nascente: Apresenta um
setor de preparação do espírito para reencarnar, aguardando um
momento determinado por Deus. Colônia do Abacateiro:
desenvolve técnicas e atendimentos renais, tanto no perispírito
quanto no processo de todas as enfermidades renais. Colônia
Rouxinol: ali ficam os espíritos que desencarnaram por um longo
processo de enfermidade ou que tiveram morte súbita. Colônia do
Moscoso: desenvolvem técnicas que auxiliam o espírito na
autodescoberta com essência divina.
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Ainda temos a Colônia Nosso Lar, Colônia Socorrista
Moradia, Colônia Campos de Paz, Casa Transitória de Fabiano,
Colônia Redenção, Colônia da Música, Colônia Espiritual de
Eurípedes Barsanulfo, Colônia Alvorada Nova, Colônia Casa do
Escritor, Colônia Triângulo, Rosa e Cruz, Sanatório Esperança,
Colônia

Morada,

Colônia

Porto

da

Paz,

Instituto

da

Confraternização, Espírito Meimei, Colônia Gordemônio, Colônia
A Cruzada.

Capítulo 6
A

ação

e

as

consequências

do

pensamento no perispírito
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A palavra Chakra é nativa do sânscrito, uma língua ancestral
do Nepal e da Índia, e significa Roda de Luz. Também conhecida
como Centros Vitais e que geralmente são visualizados pelos
médiuns, videntes e pelos clarividentes. O corpo humano é regido
por esses centros que vibram em sintonia uns com os outros no
impulso do poder da mente. O complexo é formado por centenas
de chacras que são classificados como: mínimos, menores,
maiores, secundários, principais e primordiais.

Os chacras primordiais somam dez. São eles: o coronário, o
cerebral ou (frontal), ajna, o laríngeo ou da (garganta), o cardíaco,
o gástrico ou (solar), o esplênico,

umbilical, o genésico ou

(sexual) e o fundamental.

Tanto os chacras como a aura são formados por
microtúbulos, e podem ser vistos melhor no Duplo Etérico. Esses
microtúbulos se afunilam e vão ficando cada vez menores até
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penetrar nas membranas das células. Como os citoplasmas das
mesmas é constituído em grande parte por água, uma das
substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos dizer que
nosso bem-estar, ou males físicos, são frutos da forma de ser e
pensar.

É assim que as vibrações positivas ou negativas geram
saúde ou doenças em nossas vidas. Tudo é resultado da direção
e da qualidade que damos às correntes mentais.

Temos o corpo mental, o corpo astral e o duplo etérico. Os
chacras também são responsáveis por funções psíquicas, sendo
assim, têm grande importância nos processos mediúnicos e de
percepção. Os centros de forças dos chacras podem ser
considerados portais dimensionais por onde são recebidas,
reciprocamente, informações durante as diversas manifestações
mediúnicas.
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A maneira que vivemos, o que fazemos e principalmente
como pensamos, são fundamentais para o constante da saúde do
corpo físico, mental e espiritual.

André Luiz relatou, através de psicografias, que a convicção
no bem, a ação na renúncia de sentimentos negativos e a
concentração no ato da caridade devem prevalecer sempre!
Devemos nos empenhar na atitude de ajuda ao próximo mais
necessitado, no cultivo da oração, no agradecimento a Deus e a
tudo que ele criou em seu ato de amor para com todos. Isso pode
nos trazer grande paz, saúde e bem-estar. Consequentemente
viveremos felizes nos caminhos e lugares que estivermos, tanto
fisicamente quanto quando nos projetamos a outras dimensões
por meio dos desdobramentos nos sonhos, ou nos processos
mediúnicos. Ou seja, podemos viver e sentir a paz universal.
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No entanto, ao contrário, se não nos esforçarmos em
compreender as coisas no mundo em que vivemos, em aceitar as
vontades divinas e perdoar, se não entendermos que tudo é no
tempo e na vontade de Deus, podemos sofrer, e sofrer muito.
Podemos perder todo o corpo astral, por fim todo corpo
perispiritual, e sermos reduzidos a ovoides, restando-nos apenas
o corpo mental. Vaguejaremos como parasitas vivendo de
processos de obsessões até que, por uma misericórdia divina,
sejamos reencarnados novamente. Todavia, jogaremos fora a
oportunidade de crescer e evoluir, como seres celestiais que
somos.

Capítulo 7
Como é feito o auxílio espiritual
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no momento do desencarne.

Na partida de nossos espíritos, para a volta à pátria
espiritual, os irmãos de luz estão aptos a ajudar e orientar.

Neste momento, depende de cada espírito o alcance de seu
aprendizado, a ser mais consciente e menos doloroso seu
desencarne, ou a ser complexo e difícil, pela sua condição moral.

As pessoas mais materialistas e apegadas em suas paixões
e posses são as que sofrem mais.

A vida nunca cessa, sempre continua. Só mudamos de
estação. E partimos dela como chegamos ou podemos sair
melhores, ou desenvencilhar-se pior. Depende de cada um.
Vamos desta vida para a espiritual com a mesma condição moral
do exato momento. Apesar disso, seja qual for a condição, a
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espíritos de luz pela misericórdia de Deus, estudados e orientados
a prestar auxílio.

Quando vivemos uma vida inteira com meras certezas,
achando que tudo está certo e no seu devido lugar, não
percebemos a cortina fechada nas mentes e a pouca vontade de
entender que somos só um grão frente ao oceano. No entanto, a
permanência nesta estação passa mais rápido do que
percebemos. Portanto, nossa ida pode e quase sempre é
turbulenta.

Entretanto, quando conseguimos crescer no tempo que a
divina providência nos oferece, quando conseguimos separar o
joio do trigo, quando passamos a compreender nossa deputação
e responsabilidades para com o semelhante e para conosco
mesmo, o desprendimento da matéria se torna mais ameno.
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“Quando se perde o conforto da vida social, perdemos a extensão,
mas ganhamos, porém, pela intensidade”.

No capítulo 728 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec
formulou a seguinte questão:

- A destruição é uma lei da natureza?

E os espíritos responderam...

- É necessário que tudo se destrua para se regenerar porque
isso a que chamais destruição não é mais que transformação, cujo
o objetivo é a renovação e melhoramento dos seres vivos.

André Luiz nos relata, pela psicografia de Chico Xavier que,
em umas de suas viagens para acompanhar outros irmãos de luz
no trabalho de auxílio a uma pessoa que estava no momento de
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seu desencarne, constatou que a esposa dele, chorando ao seu
lado, emitia forças de retenção amorosa que prendiam o homem
em um vasto emaranhado de fios cinzentos e foi o primeiro
trabalho que a equipe de luz se empenhou no esforço a remover.

Enquanto André Luiz trabalhava na imposição magnética, no
esforço de mudar as vibrações mentais da esposa, os outros
irmãos teceram uma rede fluídica de defesa em torno da cama
para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas.

Quando o espírito mais experiente da equipe de luz
começou o processo de magnetização, o homem já se sentia mais
tranquilizado pelos carinhos de sua mãe que veio em seu amparo
atendendo seus pedidos.

Então, primeiro começa o trabalho de desligamento das
vísceras, a seguir todo sistema nervoso simpático é isolado,
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neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou
a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam
forças físicas.

Com espanto, André nota que certa porção de substância
leitosa extravasava do umbigo pairando em torno. Com passes
concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a
coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado
ponto do coração.

Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do
epigastro à garganta, então André repara que todos os músculos
trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à
libertação das forças motrizes, em um esforço desesperado
ocasionando angustiosa aflição ao paciente.
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E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região
craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de
substância leitosa já exteriorizada. A chama mencionada
transformou-se em cabeça idêntica ao do homem, construindo,
após ela, todo o corpo perispiritual do paciente a ser
desencarnado. Membro a membro, traço a traço.

O homem desencarnado estava ligado ao corpo através
apenas de um leve cordão prateado, semelhante a um elástico
entre o cérebro de matéria densa, e o cérebro de matéria rarefeito
de organismo liberto.

André Luiz, à vista disso, deixa um conselho sobre aquilo
que observou no final do desencarne, quando viu a visitação das
pessoas de toda classe, e segue assim: “As câmaras mortuárias
não devem ser ponto de referência à vida social, mas recintos
consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo
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exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao
processo de desligamento”.

André relata que, na visita do dia seguinte, o corpo
perispiritual do desencarnado estava mais aperfeiçoado, mais
concreto. Então o espírito estava livre e desperto! E se
reencontrando com sua mãezinha que há tantos anos não via.

Capítulo 8

De onde viemos? Por onde passamos!
Dívidas, trabalhos, retornos
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A vida é contínua e também antecessora àquela que
conhecemos. Nós já vivemos aqui outras vezes. Estamos
passando pelo planeta Terra novamente, e depois desta vida
talvez voltemos, talvez não.

Achamo-nos transitando, uma vez que o verdadeiro tempo é
o cósmico; o que é oitenta anos ao ser humano, para o universo
são apenas segundos.

Enquanto estivermos em processo de evolução espiritual,
nossa casa é o planeta em que vivemos em duas formas: as duas
são materiais mas vibram em diferentes direções universais. Nós
as conhecemos como mundos carnais e espirituais. Passamos de
um para o outro várias vezes na ascensão de nossos espíritos.
Temos o tempo de cada transição para aprendermos um pouco
na escalada; depois de cada uma delas cabe a cada um a
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conquista da própria luz, voltar para ele, ir para mundos mais
elevados, ou retornar a mundos primitivos novamente.

Uma das circunstâncias que nos ajuda a evoluir, em cada
oportunidade que temos, em cada reencarne, paulatinamente,
são nossas incumbências. É aquilo que temos que ressarcir, atos
equivocados e atitudes mal pensadas para com os semelhantes
e para conosco.

Portanto, quando nascemos em um reencarne, recebemos
um véu, para que lembranças de outras vidas não nos atrapalhem
o trabalho de ressarcimento desta. E por outros vários motivos.
Nossos cérebros e mentes em processo de desenvolvimento não
seria capaz de decodificar memórias antepassadas.

Como vimos no capítulo das colônias espirituais, nos dias
atuais temos vários retiros, cada qual especializado no tratamento
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de lesões e impressões causadas por doenças que se leva no
perispírito, depois do desencarne. Portanto, logo podemos
deduzir que as dores e as chagas que trazíamos para o reencarne
são demais amenizadas pelo tratamento e pelos esclarecimentos
que recebemos quando chegamos nos postos de atendimentos
espirituais.

Porém, existem casos mais difíceis de ser tratados. Para
vocês entenderem melhor, como já vimos também em capítulos
anteriores, o desencarnado que estiver vibrando em condição de
carência de aprendizado, não tem condições para compreender a
prática do bem. Em mentes e espíritos cobertos por sombras, não
há a compreensão que outros possam ajudá-lo. Nessa situação,
pela própria condição de suas consciências atormentadas, ficam
presos em seus respectivos redemoinhos de angústias, pesares
e revoltas, não conseguindo assim chegar até as bases de
atendimento da luz.
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No caso dos suicidas, informações que temos dos irmãos
de luz, psicografadas por muitos médiuns provindos de boa
índole, inclusive Chico Xavier; mostram que este é o ato que o ser
faz consigo mesmo que causa mais dor, arrependimento e
transtorno para o espírito.

Neste caso, sempre a pessoa pensa que vai pôr um fim nas
suas dores e angústias mas, infelizmente, quando se vê fora do
corpo, nota que ainda continua viva em espírito e tudo aquilo que
sentia antes torna-se multiplicado. Mas, já é tarde demais.

Nossos irmãos espíritas encarnados e desencarnados nos
dizem que, neste caso, o espírito que tirou a própria vida carnal
quando é reencarnado novamente volta quase sempre duas
encarnações em desenvolvimento atrás da que parou. E também
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volta com a impressão muito forte no perispírito da parte que foi
machucada no seu ato equivocado.

Aquilo que conhecemos como depressão, síndrome do
pânico, toda desordem mental, esquizofrenia, etc. também são
resgates que temos que acertar com as leis divinas.

Emmanuel já relatou que a depressão interfere na mitose
das células, ou seja, na divisão celular, contribuindo para o
aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas,
sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. Na
depressão existe uma perda de energia vital no organismo, num
processo de desvitalização. O indivíduo perde energia por dois
mecanismos principais:

1 - Perde sintonia com a fonte de energia vital: a pessoa não
se amando como deve, com sentimento de autoestima baixa,
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afasta de si mesmo, da sua natureza divina, o elo de ligação com
a fonte universal de luz.

2 - Gasto energético improdutivo: a pessoa ao invés de
utilizar

o

seu

potencial

energético

para

desenvolver

potencialidades evolutivas, vivendo as experiências e os desafios
que a vida lhe apresenta, desperdiça energia nos sentimentos de
autocompaixão, tristezas e lamentações. Sofre e não evolui.

Entendendo que a depressão faz parte de nossos resgates
(dívidas divinas), vamos dar o primeiro passo para melhorar, e
melhorar em muito, a doença! Vimos que nela estamos
mergulhados em sentimentos de vibrações baixas, dificultando
assim a sintonia com a fonte de luz curadora. Logo assim, a
primeira transição a fazer é mudar a nossa frequência assim como
mudamos uma estação de rádio de uma para outra só que, ao
invés de girarmos o botão, precisamos começar a orar.
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Na oração, pouco a pouco o espaço ao seu redor vai se
limpando, dissolvendo as sombras e a atividade negativa que está
pairando ao redor do indivíduo. Desse modo, não é preciso ir até
uma igreja ou começar a frequentar um culto. Os próprios
estudiosos espirituais nos aconselham a fazer o evangelho no lar,
pois é onde a vibração negativa já sabe que você está e, portanto,
ali existe a precisão para começar a dissipá-la, mudando
gradativamente a direção do pensamento.

Também é aconselhável mudar de atos, praticar exercícios
e aprender a respirar de modo correto, além de frequentar só
lugares com boas vibrações. Com a oração diária, e o auxílio do
Reiki, do magnetismo e do evangelho no lar (de preferência
sempre no mesmo horário), com certeza todos que sofrem desse
mal passarão a ter uma vida normal e produtiva.
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Cada resgate que temos exigirá um esforço diferente, mas é
preciso que todos sejam construtivos para seu próprio
adiantamento. A Oração e o Evangelho no Lar são ferramentas e
forças inesgotáveis na assistência, para que possamos continuar
no caminho da ascensão de nossa evolução. Por isso estamos
aqui novamente! No intuito de honrar as oportunidades que o Pai
Maior nos faculta, de um dia sentir a felicidade de estarmos livres
e sermos capazes de ajudar e orientar aqueles que continuarão
no prumo da evolução.

Capítulo 9

Um olhar de misericórdia

79

A importância de Sidarta Gautama e da filosofia
budista

para a união dos

ensinamentos do despertar

Antes de falar de Buda, começaremos mencionando que
nosso tempo não é aquele das organizações governamentais
celestes.

Para Deus e para Jesus, e as Entidades superiores, não
existem religiões e nem divisões de raças. E nem Igreja apostólica
e romana, nem presbiteriana. Nem Buda nem Jesus fundaram
religiões.

Os governos terrestres e as divisões políticas humanas,
nossas leis e relógios, e divisões religiosas educacionais, não são
reais a não ser para nós mesmos.
Um olhar de misericórdia

80

As verdadeiras leis são as divinas. O verdadeiro governador
do orbe Terrestre é Jesus, sem religião, uma vez que a religião é
uma divisão criada pelo homem, não pelos responsáveis celestes
por nós.

Porém, no mesmo homem que criou tais fundamentos, está
nele o poder do despertar. E quando este fato sublime acontecer,
verá como foram tolas suas convicções.

Sidarta antes de ser encarnado já era um espírito celestial
de alta luz e muita sabedoria, que compunha as entidades do
vínculo de Jesus, enviado pelo próprio Cristo como um professor
divino, para nos ensinar e orientar em dificuldades mentais e
espirituais.

Um olhar de misericórdia

81

Nasceu como príncipe em uma família real, num território
que hoje localiza-se entre o Nepal e a Índia. Alguns dias após seu
nascimento, um sábio idoso previu que o menino Gautama seria
um grande homem santo. Foi criado pela irmã mais nova de sua
mãe e, com a idade de 29 anos decidiu abandonar a vida na
família real e ao seu nome de batismo. Quis percorrer o caminho
do conhecimento após ver a vida difícil e de necessidades que as
pessoas tinham, além do palácio onde morava.

Para atingir a iluminação, Buda decidiu sentar-se embaixo
de um pé de figo e meditar até o ponto que superasse todo o
sofrimento. Foi uma batalha muito grande consigo mesmo,
contudo, superou-se para então tornar-se Buda.

O local onde estava a árvore que Buda se sentou para atingir
a iluminação continua preservado até os dias de hoje. Viajou
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incansavelmente e partilhou seus ensinamentos com muitas
pessoas até seus 80 anos.

Buda tratava as mulheres da mesma forma que os homens,
o que não era costume em práticas religiosas da época. Os
praticantes do budismo não o veem como um Deus, mais sim
como um professor. O último pedido que ele fez aos seus
seguidores foi que entendessem que tudo está em constante
mudança, e que cada pessoa deve trabalhar duro para encontrar
seu caminho.

Buda nos deixa bem claro que o ego não é o nosso centro
verdadeiro e que ele é mera ilusão, porém, cada um de nós terá
que travar uma batalha grande e incessante até anular essa falsa
certeza, no intuito de finalmente conhecer o nosso verdadeiro eu
divino.
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Capítulo 10

O Arcanjo Miguel

Falar sobre o Arcanjo Miguel... nos remete a entrar em uma
linha não só filosoficamente como cientificamente mais extensa.

O primeiro passo a dar nessa linha é buscar compreender
que ele já existia antes da formação universal, ou seja, ele já vivia
com Deus e com os anjos antes da ocorrência do Big-Ben.

Miguel era um Anjo como todos os outros, cheio de
benevolência, e evolução suficiente para Deus o colocar como
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Arcanjo e passá-lo para a linha de frente, em ser seu porta voz e
mensageiro.

Logo, o grande anjo azul não é Jesus e nem foi Jesus antes
da encarnação dele na Terra como supõe a Bíblia. Jesus é nosso
irmão maior, evoluído nos mais altos graus de luz universais
assim como Miguel. com a mesma formação e graus.

No estopim do Big-Bem deu-se a formação universal e
começaram as casas acadêmicas dos espíritos que são os
planetas como a Terra que vivemos.

Como já vimos antes, iríamos nascer do fluído cósmico
universal e enviados às escolas do espírito. E para que
pudéssemos desenvolver nosso crescimento, precisaríamos do
contato com a matéria. Necessitaríamos de um veículo material
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que é o corpo, revestido com outro mais sutil que está entre as
duas dimensões, chamado perispírito.

Isso posto, Miguel foi designado junto com Jesus e outras
entidades de alta luz para o comando do plano de encarnações e
desenvolvimento dos espíritos, começando assim a viajar pelo
cosmos, descendo até os planetas para as primeiras experiências
de vidas que dariam origem ao veículo principal para as almas
nascidas do amor de Deus.

Planetas como a Terra começaram a se desenvolver até que
a vida pudesse ser concebida nele. Miguel já estava com Jesus
muito antes da formação carnal dos primeiros seres, muito antes
dos primeiros homens.

O Anjo de Manto Azul pode sim já ter estado entre nós em
carne, mas com certeza foi com uma missão, e nem sempre as
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incumbências mais importantes são captadas por nossos olhos
ainda tão carentes de evolução. Quase nenhum comandante, ou
presidente, ou detentores de posses terrestres foram espíritos de
luz missionárias. Praticamente todos eles foram apenas almas
tentando lidar com seus próprios encargos celestiais.

Miguel não só ajudou a Jesus e a equipe de entidades com
a missão de criar a vida nos planetas escolas, como também
ajudou na formação das bases (colônias espirituais) de cada uma
delas. Aqui na Terra ajudou as construções das cidades de
amparo aos desencarnados, trazendo a luz do cosmos para a
energização das mesmas. Foi o mentor na convocação dos
primeiros espíritos que tinham a inclinação para ajudar aqueles
que iam desencarnando. Assim começou, pouco a pouco, a luz
em nosso campo astral, no ciclo em que a Terra passava por
trevas.
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O Arcanjo Azul tem a força, a evolução e a desenvoltura
suficientes para viajar por todo o cosmos, portanto, tem os
sentidos nos quatro cantos universais. Viaja sobre o comando de
Deus ouvindo, indo, e vindo no apoio a seus irmãos celestiais e
energizando através da magnetização das energias cósmicas as
escolas dos espíritos, promovendo assim a ascensão gradual das
almas.

É ele o responsável por levar organizar e trabalhar nas
misericórdias divinas para com os espíritos em desenvolvimento,
ou seja, para conosco. Está à frente nos comboios espirituais dos
que são designados a uma nova oportunidade transitória de
aperfeiçoamento, desde a transformação perispiritual dos seres
para o reencarne, até o mérito para serem levados de volta ao
próprio orbe.
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Nós espíritos seres humanos encarnados na Terra,
conhecemos Miguel desde os tempos mais remotos. Ele está em
todas as religiões, está em todos os escritos e manuscritos, e
muitas vezes foi confundido até com manifestações da Natureza.
A terra tremeu, o vento brandou, a luz foi dissipando as trevas e
continuará dissipando-a, e todos eram São Miguel.

O livro dos espíritos, na pergunta 113, nos ensina que os
espíritos puros percorreram todos os graus da escala evolutiva e
alcançaram a soma da perfeição. Não estão mais sujeitos à
reencarnação, trabalham para a harmonia do universo, ajudam os
espíritos nas suas missões, ajudam os homens em suas aflições
e são mensageiros de Deus, mas também, trabalhadores de um
bem maior.

São Miguel é uma Entidade de luz sumo, que conseguiu
atravessar por todas estas escalas mesmo antes da matéria, e
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trabalha junto com Jesus e outras entidades no nosso orbe, nos
amparando e nos orientando , dando oportunidades infinitas para
crescermos e evoluirmos. Jesus está no leme! E São Miguel está
nas velas, pronto para girá-la para um caminho melhor.

Um Olhar de Misericórdia - Parte 3

Perguntas e Respostas

1. Quando eu desencarnar haverá algum parente a minha
espera no plano espiritual?
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Esta é uma pergunta que sempre paira em nossos
pensamentos quando nos questionamos sobre essa hora.
Todos temos receio quando lembramos que um dia iremos
partir, porém, procuremos entender que a vida é contínua e nunca
cessa.
Na volta à pátria espiritual, poderá estar a nossa espera
alguém que nunca imaginaríamos estar. Visto que do mesmo
modo que para socorrer alguém no mundo material é preciso
treinamento, assim também é no mundo espiritual.
Quando desencarnamos esperamos encontrar nossa mãe,
ou o pai, ou o irmão; no entanto, para que possam vir ao nosso
encontro é preciso que estejam preparados para isso.
No

mundo

trabalhadores

no

espiritual
auxílio

existem
e

socorro

milhões
aos

de

espíritos

desencarnados.

Encontram-se os que trabalham nas bases (colônias) espirituais,
aqueles também que ajudam nos desencarnes, bem como
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similarmente aqueles que esperam, no intuito de nos elucidar
nesse momento.
São os seres de luz, que nos prestam o primeiro passe na
vida espiritual. Os mesmos que nos acalmam e passam as
primeiras vibrações de energia revitalizadora a fim de termos
condições de acompanhá-lo até as colônias de esclarecimentos.

Entretanto vem a pergunta: Ele responderá nossas questões
mais aflitivas?
Sim! Uma boa parte delas! Se perguntarmos por que nossos
pais, ou amigos, ou irmãos não vieram ao nosso encontro ele irá
esclarecer. Se ainda não tomamos consciência do ocorrido,
também irá nos fazer entender.
Porém, o maior objetivo de cada trabalhador de luz é concluir
a demanda que lhe cabe. Portanto, a cada passo que dermos
partindo do primeiro auxílio, mais respostas obteremos.
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2. Na minha próxima reencarnação, poderei escolher onde
e em que família reencarnar?

Esta é mais uma pergunta que muitas pessoas têm vontade
de saber. É uma curiosidade natural provinda do pensamento dos
seres em busca de respostas.

Vai depender do grau de consciência alcançado de cada
espírito. Mas há esta possibilidade sim!
Quando conseguimos alcançar um nível de certezas maior
no campo de nossa existência, não daremos mais importância
para o que não tinha. Contudo, saberemos que a matéria
propriamente dita não nos trará a felicidade se não a usarmos
apenas como veículo para buscar concluir as demandas do
espírito.
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Por conseguinte, a própria coerência de nosso pedido neste
nível de consciência fará com que a solicitação seja atendida.

3. Existe céu? Existe inferno?

Os dois são apenas estados de espírito. Dentro do estado
de consciência espiritual, aquilo que sentimos é construído a
nossa volta de acordo com as vibrações emanadas do próprio
espírito, atraindo para aquilo que ele mesmo projetou ao seu
redor, tudo que vibrar na mesma frequência.
Assim também é na vida carnal. Tudo que pensamos e
mentalizamos atraímos. Podemos ver um céu cinzento quando
estiver muito azul. Depende do estado de nossos espíritos e
mentes. Quando não temos mais o corpo carnal, os sentimentos
e a visão que temos do todo se multiplica. Assim sendo, as
mesmas condições de alma que estivermos no momento do
desencarne, são as que nos encontraremos no campo espiritual.
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Quando vemos pessoas extorquindo, enganando, roubando
e matando, incluindo aqueles que vemos na televisão, pastores
de igreja, que mentem para seus fiéis tirando-lhes o pouco que
têm, políticos corruptos e ladrões, todos são indivíduos de muita
baixa moral humana e espiritual. Mesmo morando em mansões e
vestindo roupas muito caras, digo a todos vocês que eles já estão
no inferno e não sabem!
Porque como já sabemos e já estudamos em vários
capítulos, as vibrações provindas de um espírito de baixa moral,
enquanto encarnado, se assimila com as mesmas frequências e
vibrações do seu plano espiritual.
À vista disso podemos concluir que depois de perderem o
corpo, e a oportunidade que a divina providência nos concede,
vão para o lugar que já tinham construído em sua vida carnal. Sem
ter a consciência disso.
Deus não criou nem o céu e nem o inferno.
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Ele criou o Universo. E tudo que nele existe e habita.
Criou os espíritos que somos nós, através do fluido cósmico
universal.
Nos deu um corpo sútil no propósito de interagirmos com a
matéria em que fôssemos inseridos, com o âmbito de nos fazer
crescer, despertando em cada um, estados de consciência
adormecidos.
Enviou seres de alta evolução para nos instruir e orientar.
Portanto, e por conseguinte, o céu ou o inferno estão apenas
dentro de nós. Não no espaço divino que é o infinito. Podemos
estar perto das sombras, ou realmente nela. Podemos estar perto
da luz, ou totalmente nela. Tudo só depende de nós.

4. Existe trabalho na vida espiritual?
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Sim, com certeza. As pessoas já com uma consciência
desenvolvida enquanto em vida carnal, já sabem que poderão
continuar seus trabalhos no campo espiritual.
Acham-se muitos espíritos que depois do desencarne, se
adaptam tão bem ao trabalho da luz que escolhem ficar por lá,
mesmo tendo as oportunidades de serem encarnados. Outros
trabalham em prol de uma chance para voltar à Terra. E os que
não querem empenhar-se, continuam a sofrer devido à inércia de
sua própria vontade.
Como já vimos no capítulo das colônias espirituais, existem
bilhões de trabalhadores em nosso campo do espírito. Cabe a
cada um escolher onde se adapta melhor para o desenvolvimento
de suas competências e o crescimento e adiantamento em seu
próprio caminho.

5. É muito longe o mundo espiritual?
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Não! É mais perto que imaginamos. Aliás, fica situado quase
na mesma grandeza, com a diferença de cada um vibrar em
frequências divergentes universais.
Nós vivemos em carne na terceira dimensão, que é o espaço
tridimensional. Depois do desencarne, simplesmente deixamos o
corpo físico e passamos a habitar a quarta dimensão, que é o
espaço da alma. Continuamos nós mesmos, apenas sem o corpo
físico: é como se saíssemos de um cômodo e entrássemos em
outro, só muda a experiência vivida, já que continuamos na
mesma casa do ensinamento espiritual.

6. Conseguimos ver Jesus e os Anjos na vida espiritual?

Quando saímos da terceira dimensão que é a que vivemos,
iremos por razões óbvias para quarta. Já sabemos, também, que
Um olhar de misericórdia

98

tudo depende do grau desperto em nossas consciências, não é?
Compreendemos que os anjos habitam da quinta dimensão para
cima. Eles veem até a quarta, em algum momento universal que
seja preciso. Como ocorreu na Segunda Guerra Mundial. André
Luiz relatou no livro “Nosso Lar” que seres da mais alta luz vieram
até o topo da cidade colônia, para avisar e recrutar trabalhadores
para as consequências do ocorrido.
Jesus é o governador do nosso orbe, porém, não só de
nosso orbe como também governador de outros mundos em
experiências espirituais.
Sobre a vista destes fatos, compreendemos que devemos
continuar nossos trabalhos no aperfeiçoamento da moral do
espírito, visto que esta é a vontade de Jesus e dos Anjos. Nós
estamos na embarcação que “O Cristo” está no leme, e “Os Anjos”
a “Nos” orientar. Continuar a senti-los no coração e ocupar-se
daquilo que seja de suas vontades, que consequentemente é para
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nosso próprio benefício, é a melhor maneira para um dia vê-los
de muito perto.

7. Como é a relação entre os espíritos?

Os espíritos se relacionam quase da mesma forma de
quando estão encarnados.
Quando estamos encarnados, como já vimos no capítulo
sobre o perispírito, podemos disfarçar nossos sentimentos e
emoções externamente. Entretanto, sem o corpo físico, tudo que
pensamos e sentimos é automaticamente mostrado pelo corpo
sutil.
Como já vimos também, no campo espiritual estaremos
onde a energia estiver vibrando na mesma frequência, ou seja, vai
depender

desses

fatores

para

o

começo

de

nossos

relacionamentos na vida espiritual.
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8. Por que o suicídio é uma das maiores incumbências que
uma pessoa pode adquirir na lei da existência?

Quando refletimos sobre o ato do suicídio, vemos e
tomamos consciência de como é grave esta atitude que uma
pessoa possa a vir cometer, e igualmente equivocada.
Vemos, em quase todas as religiões, que o suicida vai para
o inferno, fica vagando, não consegue entrar no céu... não é
assim!? Nos passa a impressão de que Deus não quer que ele
entre no céu, ou de que o divino o esqueceu. Porém, não funciona
dessa forma.
Claro que Deus irá ficar muito triste quando um filho seu
toma essa atitude sem consciência.

No entanto, ele nos

concedeu a responsabilidade sobre todos os nossos atos, não é
mesmo? E construiu também a casa das frequências! E deu a
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cada um a consciência divina. Assim, somos donos de nossos
pensamentos, atitudes e atos, e também sentiremos a felicidade
ou a infelicidade de tudo que provir deles.
Chico Xavier nos disse uma vez, que “o maior infortúnio para
uma pessoa é perder a fé e continuar vivendo”.
E essas palavras resumem bem o sofrimento do suicida:
uma das razões que leva uma pessoa a cometer este ato, é,
primeiramente a falta total da fé; e, depois, achar que morrer nesta
vida é morrer para sempre, sem saber que ela é eterna. O
transtorno e a dor que uma pessoa sente depois do cometido, é
que são as chagas espirituais para o sofrimento imperecível, pois
como já vimos, o céu ou o inferno está apenas dentro de cada um.

9. Por que dos familiares que procuram saber de seus entes
falecidos, alguns recebem notícias e outros não?
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Esta pergunta nos faz rever aquilo que já vimos antes sobre
frequências, de que tudo são ondas e vibrações recíprocas.
Muitos familiares vão procurar saber dos entes queridos nos
centros de psicografias e muitos recebem uma carta consoladora,
outros uma carta desoladora, e outros não recebem nada.
Para que um espírito possa mandar uma mensagem até o
mundo que conhecemos como material, é preciso que o primeiro
entre na mesma frequência daquele que irá escrevê-la. Sendo
assim, as palavras que serão escritas, de “calma e consolo”, ou
de “lamento e desolação”, são as que irão definir qual é a
condição moral do médium e, por muitas vezes, a condição
vibracional do centro onde trabalha.
Quando uma família não recebe nenhuma notícia do querido
que partiu, quase sempre são por motivos de consciência
perturbada do desencarnado. É preciso considerar o tempo que o
espírito leva para acalmar sua agitação, ser levado para bases
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esclarecedoras, a fim de que possa estudar e melhorar sua
condição moral.
Os centros espíritas e os médiuns provindos de uma boa
integridade ética só psicografam cartas de elucidação para os
familiares devido à própria frequência vibracional que um terá com
o outro.

10. O planeta Terra pode acabar? Ou somos nós que
acabamos?

O planeta Terra nunca acabará, não como imaginamos.
E se porventura ele viesse a ser posto em risco, antes seus
habitantes desapareceriam.
O universo é expansível e construtivo. Mesmo as coisas que
se destroem no cosmos, na verdade serão renovadas.
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Da mesma maneira que os espíritos têm sua escala
evolutiva, os planetas também a têm.
Como já vimos antes, no capítulo das transições, “no final de
cada ciclo planetário, os espíritos que encarnam e desencarnam
neles, que não acompanham a evolução transitante, serão
levados para orbes mais atrasados moralmente e cientificamente;
no

entanto,

à

vista

da

consciência divina,

é

um

ato

misericordioso”.
Pois bem, sendo assim, de qualquer maneira o planeta
construído para ser escola dos espíritos, prossegue em sua
escala evolutiva, cada vez com menos partículas negativas
pairando ao redor de sua órbita.
Como já sabemos, André Luiz nos alertou em meados do
século XX que, ao homem, os governantes celestiais tinham dado
um prazo na finalidade da mudança de atitude perante a natureza
e ao semelhante. E aos espíritos de luz, dada a missão de nos
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trazer mensagens esclarecedoras e todo o auxílio necessário para
a transformação moral.
Eles deixaram bem claro a nós que boa parte da
humanidade desapareceria se as bombas e as guerras
continuassem.
Portanto, Deus olhou para nós, sim! E olhou com olhos da
mais alta misericórdia. Nos dando lições, motivos e dificuldades,
para que mudássemos de atitude, não só para com Ele, mas para
conosco.

Capítulo 11.

Todos os Dias
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Todos os dias quando acordo, sinto que o dia que
amanheceu é apenas uma continuação do dia antecessor e creio
que assim seja para a maioria das pessoas.

Por que é assim? Em boa parte, acredito que seja pelas
nossas responsabilidades terrestres, em busca do sustento, na
diligência por melhora das condições materiais, e isso não é
pecado e nem atraso da nossa condição espiritual. Temos uma
cota limitada de energias, não possuímos todo o tempo do mundo.
Ou trabalhamos fora e voltamos para casa a fim de descansar, ou
a arrumamos

para vivermos em um ambiente limpo. Ou

brincamos com nossos filhos, ou conversamos com nossos pais
a tarde inteira. Não somos super-heróis como os que vemos em
filmes de grandes audiências, somos seres humanos, fortes sim,
porém, também frágeis.
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Enquanto estamos envolvidos com tudo isso, não damos
conta que o tempo está passando. Podemos até nos olhar no
espelho e ver nossa face que já não é mais a mesma de um tempo
curto atrás. E notar, por um estante, que a vida está passando,
até alguém transitar na rua falando em tom alto, ou o vento
balançar as janelas do quarto, ou tocar o telefone.

Quando lembramos que temos que visitar um amigo e que
devemos comparecer a uma confraternização no domingo, na
maioria das vezes já está escuro, e estamos chegando em casa
cansados da jornada, com a vontade de sentar um pouco e reunir
o resto das forças que restam, na intenção de se lavar e dormir
para o dia seguinte. E assim giram nossas vidas, passa o tempo,
e ficamos velhos.
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Por vezes fica fácil uma pessoa falar para outra que ela não
deve fazer isso ou aquilo, mas quase sempre esta também não
se esforça para melhorar o que precisa consigo mesmo.

Passamos quase todo o tempo acumulando coisas
materiais, contumaz a ilusão é tanta, que esquecemos no outro
dia o falecimento da vizinha, que viveu em uma casa bonita a vida
inteira e era triste por ninguém ir visitá-la, pelo seu modo de ser e
de pensar. Seus bens estão causando tumulto a algumas pessoas
de sua família, que antes eram, supostamente, suas amigas.

Sabemos que não iremos levar nada daqui, o devaneio nos
tampa a vista das coisas, e o resto, fingimos que não vemos.

Na maioria das vezes não é fácil renunciar a tantas coisas,
e nem seguir o caminho de Deus e da espiritualidade. Contudo,
ninguém pode acertar os encargos por nós, e nem fazer o trabalho
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que temos que fazer. Viemos para esta vida já concebidos de
incumbências. Uns mais, e outros menos. Portanto, e à vista
disso, devemos ressarcir ao Divino as pendências.

Assim sendo, para que dispersamos? Nos é dada as
demandas de comissões passadas no meio de nossas rotinas, a
fim de nos fazer parar, pensar e repensar, e nos refazer e
continuar. Nem sempre devemos continuar e seguir pelo mesmo
caminho que estamos. Se o requerimento veio naquela hora, era
finalmente oportuno o momento da misericórdia divina em nossas
vidas. Portanto, nossos resgates e os sofrimentos são
passageiros como tudo. Tudo nos é dado no tempo certo. E se
formos pensar um pouco, não são sofrimentos, mas a chance que
recebemos para mudar. E se foi por uma providência celeste, esta
mudança sempre será para melhor.

Gosto muito das frases de Allan Kardec, que dizem assim:
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“Se temeis que o espiritismo perturbe vossa consciência,
não vos ocupeis dele. Ele não se dirige senão àqueles que vêm a
ele livremente, e que dele têm necessidade”.

"A maioria das necessidades que temos em nosso dia a dia,
antes dos presentes de Deus que nos é dado para crescer
espiritualmente, não são as do caminho para ascensão; da
estrada para verdadeira paz, que não é transitória como a que
achamos que temos".

Quando a necessidade de buscar algo maior que nossas
posses, ocorrer, vamos senti-la quase sempre muito dolorosa. Se
for o de perder um ente querido, passaremos a acreditar naquilo
que não entendíamos antes. Se for uma depressão que nos tire o
ânimo e as forças para continuar na jornada, não vamos dizer
mais que isso era coisa de gente rica. Se for um problema com
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um filho, que nos tire a paz, não vamos mais dizer que com os
meus isso não acontece.

Nascemos nesta vida como nascemos outras vezes, e
morremos nela como já morremos várias vezes. Mas o verdadeiro
nascimento é o que acontece no despertar da consciência, e só à
morte, quando nos privamos da fé e das oportunidades que nos
são concedidas. E para que isso aconteça, é necessário
recebermos antes os avisos que sentimos em nossa carne.

Se fôssemos perguntar a Deus: “Por que Senhor? Tanta dor
e tanto sofrimento?”, talvez ele nos responderia que não sentimos
a borboleta pousar em nossa mão, que não ouvimos o barulho do
trovão e nem vimos o sofrimento de nosso irmão.

É preciso sentir a dor que sentimos, no momento certo que
temos que a sentir, porque se não fosse necessário Deus não nos
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daria. É um momento certo que temos que aceitar e procurar
compreender que é imprescindível para o nosso crescimento e
adiantamento espiritual. E quanto mais cedo condescendermos
e mudarmos, mais cedo cresceremos e sentiremos a paz
verdadeira. Que não é a passageira e nem a transitória.

Capítulo 12

O Nosso Perispírito

Na verdade, muitas pessoas já ouviram falar no perispírito,
poucas delas sabem o que é realmente, e a maioria não o
conhece. Mas ele já existia conosco antes de nascermos,
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continua conosco na vida carnal, e depois do desencarne volta
conosco ao plano espiritual.

Ele é um envoltório sutil que circunda nosso espírito, com a
finalidade a ser envolvido pelo corpo, possibilitando assim a
interação dos seres encarnados com os meios (físico e espiritual).
O espírito é o princípio inteligente do universo. Quando
nascemos do fluido cósmico universal, nos tornamos espíritos.

Quando falamos em Alma, significa que o espírito está
encarnado. A união da alma, do perispírito e do corpo constitui o
homem; a alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o
ser chamado Espírito. A alma nunca se separa do perispírito, eles
são indivisíveis. Através da nossa evolução espiritual, ela vai se
tornando cada vez mais sutil. Portanto, até nos seres mais
desenvolvidos e iluminados que existem, o perispírito se faz
presente.
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No livro “Evolução em dois mundos”, psicografado por Chico
Xavier por intermédio de André Luiz ,diz que: “a natureza do
perispírito é de formação sutil, urdida em recursos dinâmicos,
extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células,
noutra faixa vibratória, à face do sistema de permuta
visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição
das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica,
comportando-se no espaço segundo a sua condição específica, e
apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a
que se ajusta.”

Isso significa que como o perispírito é uma formação sutil,
porosa e plástica, inseparável do espírito e envolvida com nosso
corpo a fim de nos constituir, sabendo que cargas elétricas
significam ondas e compreendendo que pensamentos emitem
ondas, ele vai se moldar e tomar as formas em nosso corpo de
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acordo com aquilo que pensamos em nossa mente. Também irá
reagir e modificar quando as ondas vierem de fora.

O perispírito é completamente invisível para os olhos físicos,
porém, são visíveis aos olhos do espírito. Sendo assim, um
encarnado pode até ver um perispírito, se tiver condições
espirituais para isso, que é o caso dos médiuns videntes e
clarividentes. Os espíritos evoluídos conseguem ver os que
vibram na mesma frequência e os que vibram em ondas mais
baixas. Contudo, os que vibram em frequências baixas só
conseguem ver os da mesma faixa vibratória correspondente.

O perispírito é extremamente sensível ao magnetismo,
permite assimilar, absorver e transmitir a energia espiritual. Por
esse motivo nos energizam e protegem de vibrações negativas,
provindas de encarnados e desencarnados através dos passes
magnéticos, que podem ser dados em qualquer lugar, dando a
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importância de antes limpar devidamente o ambiente através das
orações.

Não há perispíritos iguais, e não existem almas idênticas.
Com a evolução do espírito, cresce a harmonização entre as
almas, mas a individualidade é preservada. Ele é indestrutível
como a própria alma. A vontade pode modificá-lo, expurgando
fluidos grosseiros, mas nunca destruir. Nem os suicidas
conseguem destruí-lo: este ato completamente equivocado de
uma pessoa só destrói o corpo físico, mas nunca o perispírito.

Ele nunca muda de substância, mas de estrutura e forma.
Quanto mais evoluído, mais bela e delicada é a sua forma. Em
graus avançados o perispírito quase se funde com a alma.

Reflete contínua e instantaneamente os estados mentais,
sendo assim, quando estivermos desencarnados estaremos nus,
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e tudo que pensarmos se refletirá no mesmo instante. E não
iremos, portanto, poder esconder nenhum sentimento como
fazemos agora enquanto carne.

O perispírito tem quatro funções em nossa existência eterna.
A primeira delas é a instrumental, por servir de ferramenta à alma,
em sua interação com os mundos espiritual e físico. Atua como
elemento de ligação com o meio em que o cerca, e assim não só
passa

a agir nele, influenciando, como também dele recebe

influência, em regime de trocas e de aproveitamento em sua
gloriosa caminhada evolutiva.

Tem a função individualizadora, que assegura a identidade
exclusiva da alma, não somente suas características periféricas,
mas também a própria história e suas características evolutivas.
Pode expressar, no plano físico, condições físicas e psíquicas que
não expressam a identidade profunda do espírito, mas, que ao
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voltar ao plano espiritual, emerge inteira enriquecida pelas
experiências vividas.

Na função organizadora, o nosso corpo físico se forma
rigorosamente com as características do corpo espiritual. Por
exemplo: uma marca de nascença pode ser a impressão no
perispírito de um suicida na vida antecessora.

Também temos a função sustentadora, matriz estrutural
destinada à organização e sustentação do edifício biológico na
reencarnação. É responsável pelo delicado e complexo processo
de renovação celular, para garantir a vida do corpo e podermos
continuar a aprender, na oportunidade que Deus nos concedeu
de crescer e evoluir.
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Capítulo 13

O sentido do Pai do Filho e do Espírito Santo

Antes de ser espírita fui católico, mas nem mesmo sei
porque comecei a escrever este capítulo assim. Para um espírita
não existe religiões, o que existe é o estudo e o aprimoramento
da moral do espírito.

E modéstia parte, falando na real para vocês, nunca
simpatizei com nenhuma outra religião naquela época. E também
não me confortava ouvir as palavras do padre e nem tampouco
ver aquelas pessoas divididas entre famílias, sendo que seria
muito ético ser uma família só, na casa de Deus.
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E uma certa vez ouvi um senhor perguntar para o padre:
“Deus era três!? Pai, Filho e Espírito Santo?” E o padre
respondeu: “Não, meu senhor! O Espírito Santo é apenas uma
expressão de Deus.”

E ouvindo aquelas palavras fiquei com a impressão de que
o Divino estava tão distante. E me perguntei: “Por que Senhor que
estás tão distante?”

Mas ainda assim, era melhor ouvir que o Espírito Santo fosse
a sua expressão, do que escutar que Ele era três...

O tempo passou e momentos difíceis de minha vida
aconteceram, e o desejo de senti-lo mais perto me levou a
conhecer a Doutrina Espírita, que me levou a entender melhor o
significado mágico dessas palavras.
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A igreja e quase todas as religiões nos leva a entender que
alguns podem ser santos e outros não, como se a santidade fosse
algo que se comprasse, como se fosse algo pertencente a um
grupo especial de pessoas.

E através do estudo doutrinário; e quando digo estudo, não
é só aquele visado no evangelho mas, também, aquele mostrado
por Ele, pela ciência e filosofia. Por que? Porque só estes três
ensinamentos juntos é que podem nos trazer a obra do Criador
bem para perto.

Como já vimos em capítulos anteriores, “todos nós somos
santos”, porque “todos nós somos espíritos encarnados”. E todo
espírito é santificado, visto que todos nascem do mesmo fluido
cósmico universal, em formas e parâmetros iguais.
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Depois que um espírito nasce, lhe é dado um perispírito,
para ser encarnado em um orbe de formas primitivas, para o
começo de sua escalada evolucional. Mas, a alma encarnada já é
santificada desde os primórdios. E sempre será. Entretanto, vocês
me perguntam: “Mas o espírito de quem faz maldade é santo?”
Sim! Seu espírito é santo, como já vimos porquê, mas caiu nos
embustes das provas e expiações. E ainda assim terá quantas
chances forem necessárias durante a eternidade para se hastear
das trevas e recuperar sua consciência divina.

Todos temos a santidade, mas santificado é aquele que usa
dos instrumentos que o Pai lhe concedeu, para avançar no prumo
do melhoramento e do bem. Deve crescer em sua jornada em
todos os sentidos, despertar a consciência tão milagrosa com a
qual fomos constituídos.
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No entanto, fica fácil para os homens condenar semelhantes
em seu derradeiro obscurantismo, afirmando que uns são santos
e outros não. Porém, se pegarmos a instrução divina como a
maior dádiva que o Pai possa nos dar, tudo então cai por terra e
vira pó.

Gostaria que essas palavras trouxessem um pouco de luz
em estados adormecidos. Que abrissem a vista da consciência a
entender

que

temos

,“todos

nós”

como

um

todo,

e

individualmente, a mesma importância para Deus. Cada um com
sua demanda, cada qual com seus encargos, mas com a mesma
magnitude perante aos olhos do Criador.

Para terminar este capítulo, gostaria que vocês fechassem
apenas por alguns segundos os olhos depois de lerem esta frase
que nosso grande senhor Jesus Cristo nos falou. E sigam em
frente com a certeza de que podemos fazer e realizar tudo aquilo
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que sonhamos em nossas vidas. Porque foi Ele mesmo quem
disse, “O Grande Mestre Jesus”:

“Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Podeis
fazer tudo que faço e muito mais”.

Capítulo 14

“A verdade que fere é pior do que a
mentira que consola”
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Por que devemos evitar; “falar e fazer certas coisas”? Nós
devemos evitar, sim, a falar e fazer muitas coisas se quisermos
ser felizes.

Nas constantes oportunidades que o Pai nos concede para
evoluirmos, tanto no encarne como no desencarne (na vida
material e na espiritual), estamos tendo o ensejo de nos esquivar
um pouco de dívidas pendentes da existência eterna.

E Jesus veio até nós! E com seus atos e palavras, mostrounos que no caminho haveria esforços para com a nossa parte se
quiséssemos chegar na casa da luz eterna.

Nosso lume está nas oportunidades que temos! Em fazer,
de imediato, aquilo que remancharia no socorro ao semelhante.
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“A palavra é algo muito importante”. Ela pode nos salvar,
como contingente a sentenciar. “Não é Deus quem condena”; e
sim aquilo que sai de nossas bocas.

“Jesus é consolo”. Ele é auxílio e misericórdia. Se quisermos
que a felicidade venha até nós, temos que ir de encontro ao auxílio
e socorro daqueles que mais necessitam.

Todas as vezes que criticamos alguém, estamos nos
voltando a ideias egoístas que nublam a consciência e nos
impedem de divisar o quanto estamos nos atrasando na
existência.

Estes momentos infelizes ocupam um tempo tão precioso
que poderíamos estar prestando aquilo que Cristo veio nos
mostrar quão é importante a ajuda nos momentos mais difíceis.
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Certa vez conheci uma pessoa que dizia que acreditava em
Deus, e que fazia tudo aquilo que Ele gostava, disparando
verdades e magoando a todos ao seu redor. Que pena mesmo!
Se ela soubesse “como Ele fica triste quando nossas certezas se
perdem na escuridão”...

O grande sábio Chico nos disse: “A verdade que fere é pior
do que a mentira que consola”. Jesus nos trouxe o ensinamento
na medida que nossa evolução pudesse compreender no tempo
que estávamos. Nem mais e nem menos. Se pudesse Ele teria
dito muito mais; porém, não o compreenderíamos. Portanto, fez o
que tinha que ser feito, nos mostrando o caminho e a verdade.
Que “magoar e ferir não é dizê-la, mas afastar-se dela”.

Deixo agora algumas palavras de outro grande sábio, André
Luiz. Segue, assim!
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- Se você está na hora de criticar alguém, pense um
pouco, antes de iniciar.
- Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive
junto dele para ajudar.
- Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde
que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo.
- Se um companheiro faliu, é chegado o momento de
substituí-lo em trabalho, até que volte.
- Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da
obsessão.
- Se o homem da atividade pública parece fora do eixo, o
desequilíbrio diz respeito a ele.
- Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para
auxílio

fraterno,

porquanto

esses

mesmos

desastres

provavelmente chegarão até nós.
- Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém
lhe agrave as dores de consciência.
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- Se uma pessoa entrou em desespero, no colapso das
próprias energias, o azedume não adianta.
- Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram
plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale
no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação
não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para
socorrê-los, e mesmo que a sua opinião seja austera e
condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a
opinião de Deus, Pai de nós todos, pode ser diferente.

Espírito: André Luiz

Capítulo 15
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Identificar que o mundo e as coisas são
transitórias é uma

das maneiras de amenizar

aflições

Neste capítulo, com a permissão de vocês, irei principiar
com uma ocorrência sucedida em minha infância, e que me trouxe
lições para entender e compreender melhor aquilo que é
incognoscível em nossas vidas.

Quando era criança, como todas, tinha alguns amigos. Não
eram muitos, aqueles amigos da rua mesmo, onde jogávamos
bola em um terreno baldio, ao lado da casa em que morava.

Esses colegas eram poucos, porém, significavam muito para
mim. Sempre fui só eu e minha mãezinha... portanto, vivíamos
como irmãos.
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O tempo foi passando e, como todas as crianças, vamos
crescendo. E com o fim dos ciclos e o avanço natural das fases,
nos deparamos sempre com coisas que não esperamos. E não foi
diferente comigo.

Desde pequeno, sempre tive a ideia de amizade como se
fosse para sempre, como se perdurasse a vida toda. E teve um
amigo, crescendo e se distanciando tanto, que chegou a não me
cumprimentar e nem falar mais comigo.

Mas, assim, sem mais e nem menos, entendem?

E toda vez que o via atravessando a rua, ou do outro lado da
calçada, ficava olhando até passarmos de vista, na esperança que
meu amigo levantasse a mão.
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Por muitos dias, às vezes passava horas buscando pela
consciência: o que será que minha pessoa teria feito a este
colega?

Até que um dia, no contínuo tempo derradeiro, a vida foi
seguindo e outras coisas foram acontecendo, como é natural na
nossa existência. E deixei de me preocupar com este evento.
Segui sem entender, mas segui.

Com o tempo, e com a educação que a própria vivência nos
proporciona e, principalmente, com o estudo espírita, fui
descobrindo e resolvendo fatos como este, que ocorreram em
minha infância.

Quanto mais compreendermos das transições, não só
planetárias, mas das pequenas transições humanas, sofreremos
menos.
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Claro que perder um amigo, ou perder seja lá quem for que
gostamos, na nossa constituição, é uma coisa dolorosa. À vista
disso, descobri que, ao mesmo tempo em que somos frágeis
diante das coisas do sentimento, podemos nos tornar muito fortes
através das instruções divinas.

Tudo passa nessa vida. Passarão as dores e as felicidades,
momentos bons e momentos difíceis. Quando conseguirmos olhar
para o mundo entendendo que ele é efêmero, deixaremos de
perder o tempo que poderíamos direcionara para fazer outras
coisas.

As pessoas não são responsáveis por não se tornarem o
que desejássemos que fossem. Somos nós que criamos as
expectativas, portanto, a incumbência é nossa.
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Quando aprendermos melhor a lidar com o externo,
resolveremos melhor a causa dentro de nós, ao saber que sua
esposa está dentro de você, mas também está fora; ao saber que
sua mãe está no seu interior, mas também está no seu exterior; e
seu amigo, seu irmão, e assim por diante.

Esse trabalho de elucidação não é fácil e nem o Divino nos
disse que seria. Contudo, nos retorna em uma recompensa muito
nobre, posto que com ele nos tornamos mais fortes e temos as
oportunidades de conhecer novas pessoas, lugares e culturas
diferentes, que passariam despercebidos se não fosse por
vivências incompreensíveis que nos levam a buscar o caminho
para superá-las.
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Capítulo 16

“Vivendo

o

presente

com

a

consciência

espiritual”

Muitos de nós, por inúmeras vezes, nos perguntamos: “Por
que há alguns dias eu estava feliz e agora não estou mais? Puxa
vida, naquele dia estava contente... para onde minha alegria foi?”
Não é assim? Pois bem! Vamos falar um pouquinho sobre isso.

Sempre ouvimos falar, de quase todas as pessoas, que
devemos deixar o passado para trás e muito menos se preocupar
com o futuro, não é? E isso tem, nas suas bases, um fundamento.
Não é apropriado mesmo para saúde mental ficar carregado de
passado e perder noites se preocupando com o futuro.
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O ideal é manter-se no presente. Mas, em nosso presente,
temos que procurar entender algumas coisas para não cair na
imprecisão.

Vemos pessoas. A maioria que levanta todos os dias ou para
ir para o trabalho, ou para a escola, senhoras donas de casa que
já estão fazendo o café pelas primeiras horas da manhã, sem
tempo nem para pensar, sabendo que a vida exige de cada um os
esforços necessários para a sobrevivência.

Por muitas vezes, estas mesmas pessoas se perguntam
sobre a sua rotina! No entanto, por que estou tendo depressão,
se minhas obrigações não me deixam ficar no passado? Por qual
motivo estou triste, se tenho um emprego? Por que estou tão
cansado, se posso dormir à noite e tenho um sono tranquilo? São
algumas das questões que surgem em pensamentos.
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Então vamos lá! Iremos relembrar um pouco de como somos
constituídos. Sabemos que não somos só o corpo físico, não é?
Somos o que somos, porque temos a junção de três especiais
elementos: espírito, perispírito e corpo material denso (corpo
físico), e sabemos também que nosso corpo menos denso
(perispírito) nunca se separará do espírito, apenas do corpo físico.
Temos a compreensão similarmente que somos eternos. Nossa
consciência espiritual é perpétua. Conjuntamente, dominamos
que reencarnamos a fim de melhorar nossa condição imortal
perante o Criador.

Isso significa que temos uma nova oportunidade a cada
reencarne de fazer melhor, ou de refazer as coisas que deixamos,
ou ainda de retribuir aquilo que fizemos de incorreto em sazões
(vidas) anteriores.
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Isto nos remete a saber que esta mesma oportunidade que
nos é dada para nos redimir e fazer algo de bom, traz consigo
elementos do passado. Porque somos a soma de três elementos
e nosso corpo espiritual, desde sua junção com o espírito, carrega
toda retidão, as feridas, as chagas, as pendências, as alegrias e
as tristezas de suas viagens de oportunidades para seu
crescimento moral.

Sendo assim, vamos procurar entender que, quando
falamos de viver o presente, sim, vamos viver nosso presente,
mas também, vamos cumprir nossos compromissos com aquilo
que somos compostos. “Não somos nós que vivemos no passado,
é o passado que vive em nós. E enquanto não o ressarcimos, ele
não nos deixará”.

Jesus, quando esteve encarnado, nos trouxe a palavra de
Deus. A Sua palavra é ensinamento. Não adianta ouvi-la e não
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praticar. Só podemos saldar nossos encargos divinais, se
tomarmos a palavra Dele como rumo.

André Luiz, mais uma vez, nos traz nobres palavras:

“Procure compreender as dificuldades do próximo.
Não conserve ressentimentos.
Desculpe ofensas, sejam quais sejam, colocando os
assuntos desagradáveis no esquecimento.
Trabalhe quanto puder, tornando-se útil quando possível.
Mobilize o tempo de que disponha no serviço aos
Semelhantes.
Adote a simplicidade por clima de Paz.
Continue aprendendo sempre.
Esqueça você mesmo, criando alegria para os outros.
Viva em Paz com a própria consciência e deixe que os
Companheiros vivam a existência deles próprios.
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Cultive a paciência sem ansiedade e, procedendo com os
Semelhantes,
como estima que com você procedam, estará sempre no
caminho da verdadeira Felicidade.”
(André Luiz)

E o futuro? Ele também está em nós. Mas seu estado
saudável, residente em cada um, não é o mesmo daquele que
ficamos preocupados em comprar uma roupa nova ou um relógio
melhor.

Ele é um estado natural de vivências e recordações do nosso
corpo espiritual.

No livro “Nosso Lar”, psicografado por Chico Xavier através
de André Luiz, encontram-se muitos relatos de coisas que já
existiam lá, na época em que a obra foi escrita, em 1944, porém
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ainda não existiam aqui. Por exemplo: “uma espécie de livro
grande que se abria e quando colocado arquivos apareciam
imagens”, poderia representar alguns aparelhos que temos hoje,
com outro tipo de matéria, vibrando em uma outra frequência
universal, mas semelhante aos que hoje conhecemos.

Portanto, podemos trazer lembranças de coisas que já vimos
e que ainda não achamos na Terra. E podemos conjuntamente
usar estas reminiscências no aperfeiçoamento. Porquanto aqui,
no passado está o futuro, já que viemos para sermos encarnados
do campo espiritual e usá-lo, juntamente com uma tendência e
habilidade profissional para trabalhar na criação de novos
projetos, a fim de agregar no meio de um bem comum, para que
possamos retribuir um pouco das faltas cometidas por nós para
si mesmo.
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À vista do que dissemos, por conseguinte, logo nosso
presente não está só. Nele existem elementos vivos do passado
e do futuro. Porém, usando as ferramentas do aprendizado
sublime, podemos sim nos mover em rendimento proveitoso
próprio e para o Divino, usando os três tempos. Para curar nossas
dores e ajudar na construção, sem deixar de sentir o refrescante
vento da manhã e a chuva que ameniza o calor dos dias de sol.
Podemos no amanhecer de todos os dias dizer! “Ô DEUS
OBRIGADO POR ESTE PRESENTE!”.

Capítulo 17

O significado da outra face
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No Sermão da Montanha, Jesus disse: “Não resistais àquele
que é iníquo; mas, aquele que te esbofetear a face direita,
oferece-lhe também a outra”.

É óbvio que, na ocasião que o Mestre usou estas palavras,
aconselhando os que estavam a ouvi-lo, não se referiu a alguém
batendo em um lado do rosto, e logo assim oferecer o outro, no
sentido de agressão física.

Se simplesmente o intuito era não revidar a uma ofensa, ou
a uma agressão verbal, o bem dessas palavras não para por aí.

Com certeza quando não refutamos agravos, deixamos de
pagar o mal com o mal. Entretanto, não é fácil a ninguém o
trabalho de não contestar, certo!? Vamos trazer tudo isso à luz de
uma consciência maior. E veremos que o fato de não retribuir a
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uma agressão verbal irá nos levar a um desvio do mal para um
caminho de construções em nosso benefício.

Por muitas vezes e ocasiões nos perguntamos: por que um
parente me fez um maltrato, se não fiz nada que pudesse receber
tal? Por que um amigo falou mal de mim para outrem, se a ele só
fiz ajudar? E por muito, assim seguem nossos questionamentos,
quando analisamos a consciência e vemos que nada fizemos para
receber tal tratos.

Existe um bem maior que está oculto, em relações que não
nos fazem bem. Uma vez o que ocorre é que não estávamos
felizes há muito tempo. E não conseguíamos perceber. Então aí
o transvio ocorre! Vindo de um mal, para o bem.

“Silencia e Espera”.
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“No tumulto das inquietações da Terra, é provável que
encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de
compreensão e serenidade, no caminho de tantos companheiros
de experiência.

Quanto possível, habitua-te a entesourar paciência, com a
qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças
espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de
grandes provas, sem risco de soçobrar nas correntes do
desespero.

Provavelmente

ainda

agora

estarás

suportando

a

incompreensão de pessoas queridas, em forma de prevenções e
censuras indébitas; entretanto, se o assunto diz respeito
unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera.
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Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de
suas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que
te vês objeto e de nada te queixes.

Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida,
impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece,
renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos
superiores que pretendas alcançar.

E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos
recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta, à face da
manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas
afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor.

Não piores situações em que alguém te coloque, não te
revoltes, nem te lastimes.
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Silencia e espera, porque Deus e o Tempo tudo esclarecem,
restabelecendo a verdade, e, para que os irmãos enganados ou
enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades
a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver.”
(Emmanuel)

À vista disso, as palavras de Jesus têm um sentido bem
maior. Se as ofensas e verbos desencaixados nos machucam? É
claro que sim! Outrossim, é um modo de descermos de um trem
indo para lugar nenhum. Além de estar levando-nos a uma
paragem que não nos adéqua, viria a tomar todo tempo precioso
a vivermos felizes.

Quando pegamos esse desvio mágico, que nos leva por um
tempo curto à uma trilha um tanto estreita, já nos primeiros
momentos temos o sentimento da transformação a nascer. Como
um rio que desagua no mar, encontramos o caminho. Logo no
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começo contemplamo-lo como pertencente ao esforço que
nutrimos aceitando as provas Divinas.

O porvir, são as alegrias verdadeiras. Lugares que
encontramos, que nos cabem e nos dão a certeza do trabalho
recompensador. Pessoas que conhecemos, a quem podemos
compartilhar as alegrias recíprocas. Onde as quimeras ficaram
para trás. Onde as frustrações e os desenganos também. Como
uma borboleta que sai do casulo e se transforma em presente de
amor a cada um que se esforçou na reforma da sua estrada.

Capítulo 18
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Porque não há ensinamento Cristão sem a
Ciência

Todas as vezes que pensamos e falamos de Jesus, de Deus,
dos Anjos, nos remete a ideia de Pai, de salvador e soldados
celestes. E é claro que eles são. Entretanto, é óbvio também que
todos somos responsáveis pelos próprios atos, não é mesmo?
Portanto, tudo que fizermos decidirá nosso destino em qualquer
plano de vida.

Sem o ensinamento de Cristo não conseguimos proceder
sem nos equivocar. Precisamos de suas instruções. Porém, tendo
a certeza profunda de que ela nos traga a paz verdadeira e a
felicidade duradoura.

Quando era criança, ouvia que Jesus estava sentado ao lado
de Deus. E realmente está. Mas também trabalha para que o
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universo e os seres possam avançar. E nunca deixou de envidarse.

“Como seria Deus, se ficasse esperando para nos julgar,
sem antes não fazer tudo para nos salvar?”

Contudo, isso que o Divino faz, na sua infinita misericórdia,
“tudo para nos salvar”, é para que possamos herdar o reino
Divinal. Mas para isso é necessário, antes de tudo, conquistá-lo
dentro de cada um. Todavia não conseguiremos obter resultados,
senão através de muito esforço, e um querer constante.

E a ajuda? Ela vem de todos os lados e está em toda parte.
Cabe a nós enxergá-la. Temos os olhos do espírito e os da carne;
ademais, enquanto não renascermos várias vezes, nunca
conseguiremos avistar o tamanho do apoio que o céu nos
concede.
Um olhar de misericórdia

151

Vamos trazer à luz da consciência que ainda não sabemos
quase nada perto da imensidão da sabedoria universal. Mas, será
que há 1000 anos, conseguiríamos entender a energia cinética?
Será que compreenderíamos a micro-onda? Ou os sinais de
ondas que levam imagens aos aparelhos de televisão e rádio? Ou
mesmo a energia elétrica?

No entanto, as ondas do rádio e televisão são as mesmas
encontradas pelos espíritos evoluídos do campo astral, para
entrar

em

contato

com

os

encarnados

pela

(TCI)

transcomunicação instrumental. A energia cinética compõe os
mesmos elementos produzidos na magnetização de um passe
espírita. E a energia elétrica também é encontrada dentro de
nossos corpos, no núcleo das células, e nos peixes (por exemplo),
que habitam o mesmo planeta Terra que vivemos há milhares de
anos.
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Posto isso, podemos entender que quanto mais evoluímos
cientificamente mais abrimos janelas e portas à ajuda divina.
Entretanto, não basta apenas evoluir na ciência! É preciso que
nos libertemos das correntes da fé cega, onde os dogmas e as
leis dos falsos ideais prendem a evolução que o próprio Criador
anseia por nós.
No Livro dos Espíritos; Deus e o Infinito, capítulo 1, Allan
Kardec, formula a seguinte questão:

1. O que é Deus?
— Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas
as coisas.

2. O que devemos entender por infinito?
— Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido,
todo o desconhecido é infinito.
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3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito?
— “Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos
homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de sua
inteligência”.

Comentário de Kardec: Deus é infinito nas suas perfeições,
mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar
o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda
não conhecida, por outra que também não o é.

Vejam que, em 1857, quando O Livro dos Espíritos foi
codificado, ainda não tínhamos linguagem nem concepção para
muitas questões. Desse modo, sem bases para dar entendimento
a perguntas dos anseios humanos.
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A fim de que possamos avançar na sonda do florescimento,
que significa simplesmente adquirir sabedoria, paz e felicidade no
firmamento imperecível, é fundamental procedermos com o
coração coberto com luz e amor (auxílio e caridade). Da mente, o
que decorre do homem na ação do adiantamento como um todo,
do mesmo modo provém de Deus. Com a fé clara e límpida, sem
falsos profetas e pensamentos que acometem ao egocentrismo.
Na ciência, a investigação para um bem comum, unido nas bases
de um pensamento construtivo provindo da moral lapidada.

Tudo está mais próximo que imaginamos. Está à frente de
nossos olhos. O tempo é necessário sim! Contudo, cabe a cada
um abraçar o próprio avanço, no esforço da compreensão devida.
A cada um basta trabalhar sua demanda, uma vez que ela própria
laborada, retorna a cada ser.
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Capítulo 19

O colapso do ego na visão espírita

Muito se fala acerca do ego! Mas, o que ele é realmente?
Se fossemos resumir em poucas palavras, são as paredes
da mente que, por despeito, acham-se fortalecidas no decorrer de
nossas vidas, pelos sentimentos exacerbados de todas as ordens.

Sempre que falamos desta casinha situada dentro de cada
um, e que, nada obstante, por vezes se torna uma mansão, eis
que surge a velha questão: - Mas, se não é uma residência
construída em um firmamento propício, porque a nós foi
constituído?
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- Sim! Foi nos integrado por ser necessário.

Temos a consciência espiritual, os atributos do perispírito e
os mecanismos da mente humana, a fim de sermos o que somos.
E não conseguiríamos sobreviver em um planeta em ascensão,
se não pela junção destes três componentes.

Portanto, ele nos é facultado pela carência e dever no
encargo que temos, para o contínuo da humanidade, até uma
sazão mais prudente.

Porém, assim como é preciso ao espírito os esforços à
melhoria, do mesmo modo aplica-se ao perispírito. E em nada
diferente para a mente carnal.
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Este prócer começa a ser levantado ainda no orto, e
antecede ao berço. Quando o bebê toma seu primeiro alimento e
a mãe diz que é todo dele. Assim ele segue, tijolo por tijolo. E
começa a reagir conforme o tempo vai passando. E tomando
forma, se moldando e tendo como nutriente a ação interna tal qual
com a externa. Impedindo-nos cada vez mais de termos a
compreensão maior das coisas ao redor e, consequentemente,
dentro de cada um. Se embriagando com pensamentos provindos
de um embarque de sentimentos de autodefesa e desejos
alfandegários ilícitos, consentidos por nós mesmos sem saber.
Encontrando nas sombras aprovadas pelos seus antecessores no
mundo, tudo o que precisa para se afogar em seus devaneios.

Se afastando dos que, talvez, conseguissem contribuir para
seu despertar. Se unindo àqueles que lhes acrescentam em suas
ideias egocentradas.
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O colapso do ego não precisa estar associado com as
manifestações violentas comuns do bipolar e episódios de mania.
Pode ser apenas uma sensação de que tudo que tinha significado
em importância se foi. Quando perdeu um amigo querido, um
emprego, saúde, ou fez outra mudança de vida.

É uma consequência quase necessária para darmos
importância cada vez menos, em áreas que não nos trazem a
felicidade duradoura. O fato é que esses interesses sugam toda a
energia disponível, dispara eventualmente esse processo para
nivelar as diferenças extremas.

Depois de um episódio tudo parece cinza e nada mais está
como antes, e foi consumida a importância da realidade que tinha
antes. Para alguns, isso pode levar à perda total da orientação de
todos os pontos de referência que haviam construído ao longo de
um tempo de vida e que desapareceram. Para outros, isso pode
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oferecer um novo começo, onde tudo o que era importante e
limitava a sua capacidade de escolher havia desaparecido.

Jesus disse: “Se não vos converterdes e não vos tornardes
como crianças, de modo algum entrarás no Reino dos Céus” e
isso aponta para o estado depois de um colapso do ego. Onde a
pessoa tem apenas falta de pontos de orientação, como em uma
criança, onde toda a informação adquirida até então se converte
em um recomeço.

Quando temos essa compreensão, podemos ajudar muito
melhor aqueles que passaram por essa transformação, e vamos
entender o quão imprevisível o seu comportamento e raciocínio
podem ser. “Assim como as crianças”.

Tudo o que precisamos nessa vida está dentro de nós
mesmos. Não falo do ego, do eu pequeno e egoísta, mas do
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espírito que se eleva acima das nossas paixões pessoais,
captando as energias que o ser humano precisa para viver em paz
e harmonia.

O universo é um mar de energias. E por centrar sua
existência no ego, que o ser humano se desliga dessa maravilha
em constante movimento, pronta a atender as necessidades dos
corações que se abrem para a luz.

O ego existe para que o homem se cuide e se esforce pela
inteligência. Porém, o espírito exige a busca pela sabedoria, que
somente é adiada quando o indivíduo se torna egocêntrico, iludido
com o que transcende efetivamente.

O espírito transcende a egolatria, como a sabedoria apurase à inteligência. Quando o ser humano compreende isso,
consequentemente dá o maior passo de sua existência,
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alcançando a retidão de caráter que somente a pureza de coração
pode lhe dar (a sabedoria do espírito). Uma vez alcançado esse
nível de compreensão da vida, o homem se liberta das ilusões do
apenar, cultivando valores que aspiram a paz e a felicidade
contínua.

Quando Jesus disse que o ser humano deveria nascer de
novo para o espírito, quis dizer que precisava se libertar do ego
que aprisiona, quando cultivado em excesso. Não que deva ser
arrancado, entretanto educado, como um ajudante do espírito,
auxiliando com a inteligência para encontrar meios de colocar em
prática a verdadeira vontade do ser (sua essência).

Todo esse processo de renascimento espiritual é muito mais
simples do que possamos imaginar. Porém a inclinação ao
egocentrismo, tira do ser a oportunidade já concedida de olhar
para além dele; deixando passar o ensejo da sabedoria.
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É em espírito que o ser humano deve viver. E quando o faz,
transforma o ego num instrumento verdadeiro, não se deixando
mais enganar por meras aparências provindas dele.

Procuremos compreender que os sintomas e sentimentos
que por consequência são causados pelo estampido da falsa
morada

são

normais.

Síndrome

do

pânico,

ansiedades,

desorientações, são na verdade o início da nova construção de
nossos aposentos verdadeiros.

Busquemos pela abrangência também. Se as paredes do
ego eram a falsa casa, quando vem ao chão damos de cara com
o desconhecido. E tudo que é oculto a nós, nos causa
expectativas avolumadas (motivo de todos os desequilíbrios).
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E em uma maior concepção, sigamos com a certeza que
aquilo ademais misterioso dentro de cada um continua fazendo
parte do domicílio nos concedido por Deus. E, através do esforço
a caminhar por este caminho inexplorado, e labutar, com as
ferramentas natas pertencente de cada ser, alcançaremos a
consciência maior, a fim de enxergarmos com os olhos do espírito,
que na verdade era um grande jardim florido e repleto da paz
firmada no solo divino.

Capítulo 20

A outra vista de uma enfermidade
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A doença não é uma causa, é uma consequência
proveniente das energias negativas que circulam por nossos
organismos, espiritual e material. O controle das energias é feito
através dos pensamentos e sentimentos, portanto, possuímos
energias que nos causam doenças porque somos indisciplinados
mentalmente e emocionalmente.

Nos domínios da mediunidade, André Luiz explica que
“assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que
lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual
absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as
células materiais”.

Permanentemente, recebemos energia vital que vem do
cosmos, da alimentação, da respiração e da irradiação das outras
pessoas. Para elas, imprimimos a energia gerada por nós
mesmos. Assim, todos temos responsabilidades sobre a própria
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carga energética produzida e motivo pela qual existe a
necessidade da vigilância permanente do pensamento.

Podemos classificar as doenças em três tipos: físicas,
espirituais, atraídas ou simbióticas. As doenças físicas são
distúrbios provocados por algum acidente, excesso de esforço ou
exagero alimentar, entre outros, e que fazem um ou mais órgãos
não funcionarem como deveriam, criando uma indisposição
orgânica.

As doenças espirituais são aquelas provenientes de nossas
vibrações. O acúmulo de energias nocivas em nosso perispírito
gera a autointoxicação fluídica. Quando estas energias descem
para o organismo físico, criam um campo energético propício para
a instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como
coração, fígado, pulmões, estômago etc., causando muitos
penares.
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As energias nocivas que provocam as doenças espirituais
podem ter suas bases em reencarnações anteriores, que se
mantém no perispírito enfermo enquanto não são drenadas. Em
cada reencarnação, já ao nascer, ou até mesmo na vida
intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas
presentes em nosso perispírito, que se agravam à medida que
acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual.
Enquanto persistirem as energias nocivas no corpo sutil, a cura
não se completará.

Já as doenças atraídas ou simbióticas são aquelas que
chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. Uma
criatura colérica vibrando sempre maldades e pestilências atrai
sempre as mesmas coisas para si. Essa atração gera uma
simbiose energética que, pela via fluídica, causa a percepção da
doença que está afetando o organismo do espírito, que está
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imantado energeticamente na pessoa, provocando a sensação de
que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que
o espírito sente. Não obstante, a pessoa vai ao médico, e este
nada encontra.

André Luiz afirma que “se a mente encarnada não conseguiu
ainda disciplinar e dominar suas emoções, e alimenta paixões (de
todas as ordens), entrará em sintonia com as mesmas ondas
vibratórias no plano espiritual, que emitirão fluidos maliciosos a
fim de impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com
essas emissões mentais, e podendo levá-lo até à doença”.

A cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento
negativo, o perispírito imediatamente adquire uma forma mais
densa e sua cor fica mais escura, por causa da absorção de
energias nocivas. Durante os momentos de indisciplina, o homem
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mobiliza e atrai fluidos primários e grosseiros, os quais se
convertem em um resíduo denso e tóxico.

Devido à densidade, estas energias nocivas não conseguem
descer de imediato ao corpo físico e vão se acumulando no
perispírito. Com o passar do tempo, as cargas energéticas
nocivas que não forem dissolvidas ou não descerem ao corpo
físico formam manchas e placas que aderem à superfície do
perispírito, comprometendo seu funcionamento e se agravando
quando a carga deletéria acumulada é aumentada com desatinos
da existência atual.

Em seus tratados didáticos, a medicina explica que, no
organismo do homem, desde seu nascimento físico, existem
micróbios, bacilos, vírus e bactérias capazes de produzirem várias
doenças humanas. Contudo, pelos motivos da quantidade
inerente de cada tipo de vida microscópica existente, eles não
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causam incômodos, doenças ou afecções mórbidas, pois ficam
impedidos de proliferar além da fração mínima que o corpo
humano pode suportar sem adoecer. No entanto, quando esses
germes ultrapassam o limite de segurança biológica fixado pela
sabedoria da natureza, motivados pela presença de energias
nocivas no corpo físico, eles se proliferam e destroem os tecidos
de seu próprio hospedeiro.

Partindo das estruturas energéticas do perispírito na direção
do corpo, em ondas sucessivas, essas radiações nocivas criam
áreas específicas nas quais podem se instalar ou se desenvolver
as vidas microscópicas encarregadas de produzir os fenômenos
compatíveis com os quadros das necessidades morais para o
indivíduo. Elas se alimentam destas energias nocivas que chegam
ao físico, conseguindo se multiplicar mais rapidamente e, em
consequência, causando as doenças.
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A recuperação do espírito enfermo só poderá ser
conseguida mediante a eliminação da carga tóxica que está
impregnada em seu perispírito. Embora o ser, que na verdade
está

necessitado

de

entendimento,

porém

prontamente

arrependido, esteja disposto a uma reação construtiva no sentido
de se purificar, ele não pode se subtrair da Lei da Causa e Efeito.
Para cada atitude corresponde um efeito de idêntica expressão,
impondo uma retificação de aprimoramento na mesma proporção.
Ou seja, a pessoa tem que gastar um esforço para repor as
energias positivas da mesma maneira que dispende esforços para
produzir as energias negativas que se acumulam em seu
perispírito.

Assim, como decorrência de tal determinação, o corpo físico
que veste agora, em reencarnação futura, terá de ser justamente
o dreno ou a válvula de escape para expurgar os fluidos deletérios
que o intoxicam e impedem de firmar sua marcha na estrada da
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evolução. Durante a purificação perispiritual, as toxinas psíquicas
convergem para os tecidos, órgãos ou regiões do corpo,
provocando disfunções orgânicas que conhecemos como doença.

Quando o espírito não consegue expurgar todo o conteúdo
venenoso de seu perispírito durante a existência física, ele
desperta no além sobrecarregado de energia primária, densa e
hostil. Em tal caso, devido à própria “lei dos pesos específicos”,
ele pode cair nas zonas umbralinas densas, onde é submetido à
terapêutica obrigatória de purgação no lodo absorvente.
Entretanto, pouco a pouco vai se libertando das superfluidades
que nasceram em seu tecido perispiritual por efeito de seus atos
de indisciplina vividos na matéria.

Os charcos pantanosos do umbral inferior são do mesmo
nível vibratório das manchas e placas, por isso servem para
drenar essas energias nocivas. Embora sofram muito nesses
Um olhar de misericórdia

172

locais, isso os alivia da carga tóxica acumulada na Terra, assim
como seu psiquismo enfermo. Depois de sofrer pela dor cruciante,
desperta e se corrige para viver existências futuras mais
educativas e proveitosas da caminhada do ascendimento.

Os espíritos socorristas só retiram do umbral denso, os
irmãos pacientes que já estão em condições de uma permanência
suportável nas colônias de recuperação perispiritual. Cada um
tem certo limite que pode aguentar em meio a estas zonas; sendo
assim, eles são resgatados mesmo que ainda não tenham
expurgado todas as placas, reencarnando em corpos onde
permanecerão expurgando e drenando essas energias através
das doenças que se manifestarão no corpo físico.

Contudo é preciso procurar a medicina terrena, que pode
aliviar muito e curar onde for permitido. Se a misericórdia divina
colocou os medicamentos ao nosso alcance, é para que
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possamos utilizá-los, a fim de combater as energias nocivas que
migraram do perispírito para o corpo físico. Porém não devemos
esquecer que os medicamentos alopáticos combatem somente os
efeitos da doença.

Isso quer dizer que, quando as doenças estão presentes no
corpo físico, devemos combatê-las, buscar alívio. Muitas vezes,
estas mesmas doenças exigem tratamentos prolongados, mas
tudo faz parte da “Lei de Causa e Efeito”, que tenta despertar o
indivíduo para uma reforma moral por meio deste processo
doloroso. Qualquer medida cautelosa em relação às doenças
deve ser iniciada na conduta mental, exteriorizando-se na ação
moral.

Estados de indisciplina são os maiores responsáveis pela
convocação de energias primárias e daninhas que adoecem o
homem pelas reações de seu corpo sutil contra o corpo físico.
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Sentimentos como orgulho, avareza, ciúme, vaidade, inveja,
calúnia, ódio, vingança, luxúria, cólera, maledicência, intolerância,
hipocrisia, amargura, tristeza, amor-próprio ofendido, fanatismo
religioso, bem como as consequências nefastas das paixões
ilícitas ou dos vícios perniciosos, são também geradores das
energias nocivas.

Ou seja, a causa das doenças está na própria leviandade no
trato com a vida. Analisando criteriosamente o comportamento,
ver-se-á que os males que atormentam as pessoas persistirão
enquanto não forem destruídas as causas. Portanto, soluções
superficiais são enganosas. É preciso lutar contra todas as
aflições, mas jamais de forma milagrosa. Procuremos sempre
pensar e agir dentro do “Ensinamento Cristão”, a fim de
alcançarmos a cura integral.
A nossa saúde é um reflexo das nossas crenças e
pensamentos.
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Quando descobrimos o padrão mental que está por detrás
de cada doença, temos a oportunidade de modificá-lo, e de nos
curar. Nosso corpo está sempre falando conosco. Ele é o nosso
professor, que nos avisa quando insistimos num comportamento
que não nos faz bem.

Todo problema de frustração que for enfrentado com
realismo e tratado de um modo organizado, aumenta a força da
personalidade. Todo encargo com o qual se aprendeu uma lição,
proporciona tanto uma experiência como um recurso capazes de
ampliar nossa capacidade de enfrentar novos problemas.

“O que achamos que seja o fim; na verdade, é um presente
de Deus. – Dizendo que é só o começo”.

Abaixo, um pouco das “causas e seus efeitos”...
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Acidentes: Crença na violência ou na necessidade de
receber castigo; deixar que as outras pessoas nos atinjam
(acidentes de carro).
Anorexia: Raiva de si mesmo; negação da vida; “não ser
bom o suficiente”.
Alergias: Agressividade reprimida.
Amigdalite:

Criatividade

reprimida,

incapacidade

de

expressar a raiva.
Ansiedade: Medo da vida, do futuro.
Apendicite: Medo da vida; de enfrentar os problemas de
frente.
Arteriosclerose: Resistência. Recusa em ver a realidade.
Artrite: Criticismo; perfeccionismo; inflexibilidade.
Asma: Incapacidade de se doar; desejo de manipular.
Câncer: Ressentimento; desilusão.
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Coceira: Ânsia por alguma coisa, irritação; desejo de sair da
própria pele.
Cólica menstrual: Rejeição da condição de mulher; medo;
culpa.
Coluna: Incapacidade de se apoiar; falta de confiança na
vida.
Conjuntivite: Raiva do que se vê.
Coração: Incapacidade de demonstrar amor; falta de
alegria.
Dentes:

Indecisão;

incapacidade

de

demonstrar

agressividade.
Depressão: Raiva da vida.
Diabete: Amargura.
Diarreia: Medo; fuga.
Dores agudas: Desejo de se castigar.
Enxaqueca: Desejo de controlar; incapacidade de expressar
a raiva; repressão sexual.
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Frieiras: Medo de não ser aceito; resistência ao progresso.
Furúnculo: Raiva.
Gastrite: Dificuldade para lidar com aborrecimentos.
Gengivite: Insatisfação com relação às próprias decisões.
Gripe: Absorção de negatividade; conflito.
Joelho: Orgulho.
Labirintite: Medo de não estar no controle; sensação de
desorientação na vida.
Mononucleose: Hábito de depreciar a vida e os outros.
Obesidade: Necessidade de se proteger ou de se tornar
maior para conseguir enfrentar um grande desafio.
Prisão de ventre: Recusa a abandonar velhas ideias;
repressão da energia sexual.
Reumatismo: Amargura.
Sinusite: Irritação.
Varizes: Permanecer num lugar ou situação que se odeia.
Verruga: Expressão de ódio acumulado.
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Vícios: Fuga.

Um Olhar de Misericórdia - parte 3

Desejos encontrados nos espíritos encarnados
e desencarnados que possam vir a causar o
processo de obsessão

1- Na busca hipnótica e ilusória da fama

Sempre quando ouvimos falar em espíritos inferiores,
aqueles maliciosos (maldosos), que gastam todo tempo precioso
da vida carnal e espiritual, somente na pequinês da sua pouca
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vontade de aprender e melhorar, a fazer tudo o que não devem
para os outros, nos vem sempre à mente: Puxa! Mas, como são
ineptos. Porém, pelas compreensões que temos do campo
espiritual e também do campo das formas, muitos deles não são
tão broncos assim.

No decorrer dos séculos, em suas manifestações doentes e
transgredidas, e muita pouca vontade de melhorarem suas
condições morais, foram montando seus argutos e perversos
esquemas, no interesse de esbarrarem nas falhas por detrás das
certezas humanas.

Há tempos atrás, em uma época não muito distante em que
o homem se apossou do direito do bem, e seu desejo de justiça
feito em sua moral corrompida e devedora, que o levou a fazer as
piores atrocidades humanas, que o colocou em um lugar mil vezes
pior do que aquele a quem danava, ficava transitável aos
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obsessores fazer seu trottoir entre as vibrações emanadas do
padecedor e seu tirano.

Porém, nos dias atuais, em que o “tirano virou Alice no país
das maravilhas”, tempo em que o padecedor o embolsa com mais
da metade de duas cédulas mensais, de livre e espontânea
vontade, mesmo cercado por leis e benefícios a si concedido
pelas constituições, época em que se faz o mau uso do direito da
mudança, reelegendo os mesmos autores de faltas passadas, foi
que os obsessores encontraram na farsante exatidão moderna os
meios para continuar com suas inautênticas investidas.

Vivemos em uma era em que queremos ser felizes a
qualquer custo. Mas, para não depararmos com surpresas
infelizes, devemos antes de tudo buscar pela compreensão de
que, dar ao contrário em excesso, o que nos foi dado com o
mesmo, só muda a maneira do erro que é feito da mesma forma.
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Portanto, que os pais possam dar a liberdade para seus filhos,
mas que, antes, ensine-os a viverem com ela.

O Planeta Terra há de ser um orbe muito melhor para os
próximos tempos. Contudo, por enquanto ainda temos que nos
precaver nas formas que o Divino Mestre nos ensinou:

- Nas orações constantes e sinceras a Deus;
- No agradecimento sempre para com tudo que ele nos
concedeu;
- No ato do auxílio que cada um dispõe para doar;
- E no aperfeiçoamento e vigilância do pensamento.

2- No fanatismo
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O

fanatismo

se

caracteriza,

dentre

seus

diversos

significados, pelo excessivo apego a doutrinas, sistemas,
instituições ou mesmo pessoas, aos quais seus falsos profetas se
vinculam de forma exaltada, apaixonada, e aos quais dedicam
zelo excessivo, cego, podendo chegar a atitudes extremas.

Quando ocorre na forma religiosa, mais danoso se torna,
pois usa indevidamente referenciais supostamente sagrados para
justificar atitudes e ações obscuras e prejudiciais aos seres e
grupos humanos.
O desvairado religioso é sempre muito perigoso, pois tem
sido o responsável por fomentar guerras sangrentas, omissão de
liberdades individuais e coletivas, injustiças e desumanidades,
muitas das quais ainda presentes no mundo moderno.

Gerador de conflitos, e reflexo de egocentrismo, o fanatismo
é ameaçador combustível capaz de provocar explosões sociais
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devastadoras. Pode contaminar e perverter qualquer expressão
religiosa frágil, que não tenha princípios universalistas e
essencialmente fraternos. Responde pela formação de grupos e
instituições que se fecham à fraternidade e à convivência salutar
com outros agrupamentos humanos, que passam a agredir direta
ou indiretamente, de modo sutil ou ostensivo.

Onde há este tipo de conduta não existe amor nem
sabedoria, muito menos verdadeira espiritualidade, mesmo que
disfarçada sob rótulos religiosos.

O

indivíduo

preconceituoso

revela

estreiteza

de

pensamento, buscando limitar a vastidão do conhecimento
universal à sua restrita e obtusa visão, que se mostra personalista
e dogmática, pois estes dois adjetivos bem caracterizam a postura
discriminatória e exclusivista que cultiva. Portanto, fiquemos
atentos a esta obscura prática religiosa que na história da
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humanidade já matou milhares de pessoas. E que por conter
inverdades de toda ordem se torna um caminho atrativo para
obsessores.

3- No álcool e as drogas

O efeito destruidor das drogas é tão intenso que extrapola
os limites do organismo físico da criatura humana, alcançando e
comprometendo, consideravelmente, o equilíbrio e a própria
saúde do seu corpo perispiritual. Tal situação, somada àquelas de
natureza fisiológica, psíquica e espiritual, e principalmente
aquelas

relacionadas

com

as

vinculações

a

entidades

desencarnadas em desalinho, respondem, decerto, pelos
sofrimentos, enfermidades e desajustes emocionais e sociais a
que vemos submetidos os seres em vícios de drogas.
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Revela-nos a ciência médica que a droga, ao penetrar no
organismo físico humano, atinge o aparelho circulatório, o sangue,
o sistema respiratório, o cérebro e as células, principalmente as
neurais.

Com a obra “Missionários da Luz”, aprendemos que “o corpo
perispiritual é que dá forma aos elementos celulares e está
fortemente radicado no sangue. O sangue é elemento básico de
equilíbrio do corpo sutil”. Em “Evolução em dois Mundos”, André
Luiz também nos relata que os neurônios guardam relação íntima
com o perispírito.

Comparando as informações dessas obras com as da
ciência médica, conclui-se que a agressão das drogas ao sangue
e às células neurais também refletirá nas regiões correlatas do
corpo perispiritual, em forma de lesões e deformações
consideráveis que, em alguns casos, podem chegar até a
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comprometer a própria aparência humana do perispírito. Essa
violência concorre até mesmo para o surgimento de um
acentuado desequilíbrio do espírito, uma vez que o perispírito
funciona, em relação à esse, como uma espécie de filtro na
dosagem e adaptação das energias espirituais junto ao corpo
físico, e vice-versa.

Por vezes o consumo das drogas se faz tão excessivo, que
as energias naturais do perispírito para o corpo físico são
bloqueadas no seu curso e retornam aos centros de força.

Esta ação pode ser percebida através das alterações no
comportamento do ser viciante, dos danos adicionais ao seu
organismo perispiritual, já tão agredido pelas drogas, e das
consequências futuras e penosas que experimentará quando
estiver na condição de espírito desencarnado, vinculado a regiões
espirituais inferiores.
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Sabemos que, após a desencarnação, o espírito guarda, por
certo tempo, que pode ser longo ou curto, seus condicionamentos,
tendências e vícios de encarnado. O espírito envolvido em drogas,
por exemplo, em face do estado de dependência a que ainda se
acha submetido, no outro lado da vida, sente o desejo e a
necessidade de consumir a droga. Somente a forma de satisfazer
seu desejo é que varia, já que a condição de desencarnado não
lhe permite proceder como quando na carne. Como espírito
precisará vincular-se à mente de um ser contaminado, de início,
para transmitir-lhe seus anseios de consumo da droga,
posteriormente, para saciar sua necessidade, valendo-se para tal
do recurso da vampirização das emanações tóxicas impregnadas
no perispírito do ser viciante, ou da inalação dessas mesmas
emanações quando a droga estiver sendo consumida.
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Essa sobrecarga mental, indevida, afeta tão seriamente o
cérebro, a ponto de ter suas funções alteradas, com consequente
queda no rendimento físico, intelectual e emocional. Segundo
Emmanuel, “ao alimentar o vício dessas entidades que a ele se
apegam, para usufruir das mesmas inalações inebriantes, através
de um processo de simbiose em níveis vibratórios, coleta em seu
prejuízo as impregnações fluídicas maléficas daquelas, tornandose enfermiço, triste, grosseiro, infeliz, preso à vontade de
entidades inferiores, sem o domínio da consciência dos seus
verdadeiros desejos”.

Diante dos fatos e dos acontecimentos que envolvem a
criatura humana, enredada no vício das drogas, geradoras de
tantas misérias morais e sociais, não podemos deixar de
considerar essa realidade, nem tampouco deixar de concorrer
para a erradicação desse terrível flagelo que hoje assola a
humanidade. Nesse sentido, é inadiável que intensifiquemos e
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aprimoremos cada vez mais as ações de ordem preventiva e
terapêutica, já em curso em nossas Instituições, e que, também,
criemos outros mecanismos de ação mais específicos nesse
campo, sempre em sintonia com os ensinamentos de Cristo e seu
propósito de bem concorrer para a ascensão espiritual da criatura
humana às faixas superiores da vida.

4- Na disfunção do desejo sexual

Emmanuel, em sua obra “Vida e Sexo”, nos informa que,
quase sempre, os que chegam no além-túmulo sexualmente
desequilibrados, depois de longas perturbações, renascem no
mundo tolerando moléstias insidiosas, amargando pesadas
provas como consequência dos excessos que cometeram no
passado. Portanto, se reencarnamos com uma distorção
relacionada à área sexual, isso deve ser encarado como
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sinalizador de que cometemos graves deslizes nessa área e que
necessitamos de ajustes, principalmente no setor moral.

Ainda na obra “O Consolador”, mostra que Deus não
extermina as paixões dos homens, porém o faz evoluir,
convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma,
competindo às criaturas dominar o coração, guiar os impulsos e
orientar

as

sentimentos.

tendências,
Informa

na

evolução

Emmanuel

que

sublime

dos

observamos

seus
almas

numerosas aprendendo, entre as angústias sexuais do mundo, a
renúncia e o sacrifício, em marcha para as mais puras aquisições
do Amor Divino. De acordo com o livro “No Mundo Maior”, “desejo,
posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício,
constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes, a
criatura demora anos, séculos, existências diversas de uma
estação a outra”.
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É muito importante a compreensão de que nem todos os
transtornos sexuais estarão sempre relacionados às experiências
passadas do espírito. Claro que, como todos nós estamos dentro
de um processo maior de evolução, qualquer problema que nos
afeta, invariavelmente poderá ser considerado um problema “da
alma”, sendo assim, os problemas de ordem sexual podem ser
considerados como resultado de dificuldades e equívocos
vivenciados ao longo desta trajetória de evolução do espírito; mas,
apesar disso, não podemos desconsiderar jamais as influências e
os fatores da vida presente, que podem influenciar (e muito) no
comportamento sexual. À vista disso, é certo que de acordo com
as vivências da vida presente, pode-se vir a adquirir alguns
débitos que, se não forem resolvidos nesta existência, certamente
ficarão para uma próxima.

Ocasionalmente poderão aparecer, inclusive, espíritos
obsessores, e eles conseguirão influenciar aqueles que estiverem
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desequilibrados. Porém, não podemos colocar a responsabilidade
toda em cima da Espiritualidade, afinal, os espíritos obsessores
quase sempre possuem alguma afinidade vibracional com os
obsediados e, por conseguinte, à sua atração (através da conduta
e dos pensamentos). Além disso, são eles, também, sofredores
que necessitam de ajuda.

A reforma sempre deve começar de dentro para fora, com a
Medicina tradicional aliada à ‘Medicina da Alma’): “frustração,
ansiedade, e aflições devem ser solucionadas, em processo de
reajuste ao corpo em reparação. Mediante a terapêutica da prece
e do estudo, da aplicação dos passes e do tratamento
desobsessivo, a par de assistência psicológica ou psiquiátrica
correta, os que se encontram comprometidos com anomalias do
corpo ou da emoção, recuperam a serenidade, reparam os tecidos
ultrassensíveis do perispírito, reestruturando as peças orgânicas
para a manutenção do equilíbrio na conjuntura reencarnatória”.
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Sobre esse assunto, a obra “No Mundo Maior” complementa essa
ideia, no entanto faz um alerta: “A endocrinologia poderá fazer
muito com uma injeção de hormônios, à guisa de pronto-socorro
às coletividades celulares, todavia não sanará lesões do
pensamento”.

5- Na conduta egocêntrica

Existe uma tendência de se acreditar que o amor a si mesmo
não passe de puro egoísmo, e até vaidade. Porém, na realidade,
tais atitudes não revelam o autoamor e, sim, deixam transparecer
que no íntimo daquele que assim se comporta, talvez esteja
prevalecendo o medo, a insegurança ou uma necessidade de
autoafirmação em razão dos conflitos e carências que ainda
carrega.
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Por efeito, o egoísmo é um sentimento de autossatisfação
doentia, que faz com que o seu detentor tenha olhos somente
para si, agindo exclusivamente em benefício próprio. O
egocêntrico não se ama, entretanto, ama a posse, gosta das
coisas e das pessoas, na medida em que elas atendam suas
paixões e necessidades desequilibradas. Assim sendo, quando
diz que ama, não o faz verdadeiramente.

O amor é o mais sublime dos sentimentos. Ele é o maior e o
melhor combustível de que dispomos para nos conduzir pelas
estradas da vida. Sem ele não vamos muito longe, no entanto,
com ele nossos horizontes se alargam indefinidamente.

A razão de tanto sofrimento no planeta ainda se dá pela
ausência de amor. As pessoas falam muito dele, todavia
pouquíssimas amam efetivamente. A palavra “amor” acabou
ficando desgastada com o tempo, exatamente porque as pessoas
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falam muito e vivem pouco o amor que recomendam. Geralmente
reclamam da falta dele, porém, não o oferecem; ou seja, querem
receber, contudo não estão dispostas a dar.

Jesus ditou sua lei maior recomendando-nos que o mesmo
amor que temos por nós, devemos também ter pelos
semelhantes. Logo, em momento algum, Cristo condena o amor
a si mesmo. Muito pelo contrário, recomendou que esse
sentimento lindo que a pessoa tem por si própria, de tão bom que
é, também se estenda aos outros.

Em suas palavras, Jesus sinalizou que o autoamor não se
trata de egocentrismo, visto que o amor ao outro, a nós mesmos
e a Deus, tornam-se vivências emocionais profundamente
vinculadas.
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Apenas damos e, por sua vez, recebemos, aquilo que já
existe dentro de nós, e que se encontra disponível ao
oferecimento.

Quanto

possibilidades

desse

mais

conhecermos

sentimento,

não

as

inúmeras

obstante

o

compartilharemos e, por conseguinte, maior será nossa
compreensão a respeito dele.

6- Na inércia do trabalho

Oração no Trabalho

“Senhor!
Ensina-nos a trabalhar mais, produzindo o bem, a fim de
conquistarmos recursos maiores, para distribuir o auxílio sempre
mais amplo de Tua Misericórdia.
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E ensina-nos, Senhor, a descansar menos, e a menos pedir,
a fim de pesarmos menos em nossos semelhantes, para exigir
menos, de modo a nos sentirmos menos fracos para servir em
Tua Bondade.
Senhor!
Tanto quanto nos seja possível receber, concede-nos mais
trabalho para sermos mais úteis e que sejamos sempre menos
nós, diante de Ti, a fim de que estejamos mais em nós, hoje e
sempre.
Assim seja.”
(Bezerra de Menezes)

É preciso ter afazeres sempre! A própria oração já torna-se
um trabalho quando feita com a sinceridade do coração.
Enquanto estivermos envolvidos com encargos de boas
condutas e agradecendo ao Universo, não haverá espaço algum
para nenhum mal espiritual.
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7- Na não vigilância do pensamento

A vigilância é sempre a eterna âncora da alma, apoiada no
fundo do mar agitado da mente, a nos garantir a tranquilidade,
disciplinando uma exuberância de pensamentos diários, de
maneira a serem úteis no seu campo de ação.

Abrandamos, pois, a consciência pela força da caridade,
pelo ambiente da prece, na luz da fé, para que possamos sentir,
antes de pensar, o conteúdo das ideias. Quando os pensamentos
estão em projetos, nas profundezas da vida, é mais fácil consertálos, ou nos desvencilharmos deles com o simples brilho da
disciplina; ao passo que, depois de concretizados, dando forma
aos sentimentos, tornar-se-á mais difícil a sua remoção.
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Quando acontece à alma viver em plano superior das
emoções,

por

descuido,

formar

pensamentos

negativos,

conhecendo o processo de desintegrá-los, tais pensamentos, ao
se formarem, são fotografados pela mente em milhões de
ângulos, impregnando todo o cosmo orgânico e psíquico. O
inconsciente demora em acompanhar as vibrações escuras que
viajam em todo o complexo humano, para desfazer-se das suas
características malfazejas, bombardeando, aqui e ali, seus
conglomerados de energias retardadas.

É bom notar o valor da vigilância, para que o corpo e a mente
não sofram o castigo da imprudência. Devemos nos manter
atenciosos frente aos impulsos mentais inferiores, pois eles nos
causam distúrbios de difícil reparo.

Resguardo não é medo. É bom senso a nos ajudar em
ângulo diferente. A mente humana educada perceberá os
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pensamentos inferiores bem antes da sua formação nativa, e
deverá procurar os recursos que a inteligência lhe capacitou e a
evolução lhe garantiu, para que o trabalho não se torne mais
difícil. Em todos os casos, quem não se deu com a bênção da
vigilância procure fazer o melhor ao seu alcance. Trabalhe, lute
na limpeza da mente, arranque o joio e o queime pelos processos
alcançados. Entretanto, não fique parado.

Atenção: o parágrafo abaixo está na segunda pessoa, e
acredito que seja citação, daí o itálico... Checar com autor (se for,
é preciso referendar).
“Se já despertastes do sono, esforçai-vos para vos
absterdes dos vícios e hábitos incômodos. É dignidade do
espírito, não obstante, a sabedoria nos pede para que não
deixemos seus lugares vazios. A supressão requer algo no lugar
do suprimido. Se estais vos desvencilhando do furor, colocai em
sua área o amor. Se a vingança já está se desfazendo em vosso
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coração, não vos esqueçais de alimentar o perdão. Se a dúvida
está desaparecendo dos vossos caminhos, tratai da fé com todos
os seus recursos virtuosos.”

Quando não esmorecemos nesse empreendimento sagrado
de educar a si mesmo, de limpar a mente, de criar nos campos
férteis dos pensamentos áreas compatíveis com a luz, onde
poderão nascer as mais belas condutas da alma, ajustando todas
as

emoções

em

uma

lógica

mental,

conseguiremos

a

transmutação dos desejos inferiores em sementes de luz, para
que os frutos sejam produtos do amor.

8- No estar e frequentar lugares que geram vibrações
negativas
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Todas as coisas que existem no Universo vivem em regime
de afinidade. Desde o átomo até os arcanjos tudo representa
atração e sintonia. Nada que nos alcança a existência é ocasional
ou fruto de uma reação sem coerência.

Nosso livre-arbítrio indica com precisão a posição que
ocupamos no Cosmo, uma vez que cada indivíduo deve a si
mesmo a condição favorável ou adversa em que se situa no
momento atual.

Viemos da inconsciência – simples e ignorante – e, pela lei
da evolução, caminhamos para a consciência escolhendo a
estrada a ser percorrida. Encontramos sempre o que buscamos.
Temos a posse daquilo que damos. Convivemos com quem
sintonizamos.
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Conheceremos o que aprendermos, porém somente
incorporaremos na memória o que vivenciaremos.

Avançamos ou retrocedemos de acordo com nossa casa
mental.
Felicidade ou infelicidade são primogênitas do nosso estado
íntimo.
Amigos são escolhas de longo tempo.

Nosso círculo doméstico é a materialização dos próprios
anseios e necessidades de aprendizagem.
Pelo jeito de ser, conquistamos admiração ou não.
O que fizermos conosco hoje, refletirá no amanhã, visto que
nosso ontem decidiu o hoje.

Com pensamentos, atraímos, absorvemos, impulsionamos
ou nos opomos. Com a vontade, conferimos orientações e rumos,
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apontando para as mais variadas direções. Disse Jesus: “Pedi e
vos será dado; buscai e achareis; batei e vos será aberto”.
Sintonia é a base da existência de toda alma imortal. Seja
na vida física seja na vida astral, a lei de afinidade é princípio
divino regendo a ti, a todos os outros e a tudo.

Mentes comungam com mentes que se lhes assemelham.
Espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins.
Pessoas

sincronizam

com

pessoas

a

quem

se

condescendem.

Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou
suscetíveis de melhorarem; os espíritos inferiores com os homens
viciosos ou que possam vir a sê-los. Portanto, sua afeição, por
causa da semelhança das sensações.
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E, na grande viagem, todos somos instrumentos das forças
com as quais estamos em sintonia.

Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é
próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso
pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças
perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às
sombras da vida inculta e primitiva.

Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a
vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com
que se identifica.

9- No desconhecimento de sentimentos gerados
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É de importância vital aos que lidam com o tratamento da
obsessão, descobrir as causas que levaram o paciente a cair sob
o domínio do espírito obsessor que o atormenta. Sabemos,
através dos ensinamentos de Allan Kardec, que no fundo de todas
as perturbações espirituais residem as fraquezas morais do
perturbado, as imperfeições da sua alma, que são as portas de
entrada para a influência estranha. Algo parecido acontece com
as doenças do corpo físico: quando elas se instalam no
organismo, a causa está geralmente nas fraquezas da estrutura
orgânica.

O que mais desejamos é que as pessoas que desconhecem
a razão pelas quais passam por situações difíceis e inexplicáveis
a elas mesmas, que tomem conhecimento das causas para mudar
os efeitos.
Portando, colocamos aqui alguns sentimentos e condutas
que dão convites a obsessores:
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1. Que você minta, que não viva a verdade em cada ato,
que não faça da vida aquilo que gosta, que procure
preponderar

os

interesses

materiais

em

relação

aos

conscienciais e que jamais cumpra com sua palavra.

2. Que você tenha dúvida, que se sinta inseguro o tempo
todo e que não tenha fé na vida, nas pessoas, e nas
possibilidades que o universo nos oferece.

3. Que você não estabeleça uma conexão com Deus.
Que você acredite que só se vive uma vida. Em especial, que
você se concentre em aproveitar a vida no sentido de apenas
se divertir o tempo todo. Principalmente, que você não dê
atenção à evolução do amor e da consciência. Quanto menos
você pensar e agir no sentido de realizar a missão da sua

Um olhar de misericórdia

209

alma, que é o propósito da sua existência, mais você agrada e
facilita o trabalho dos obsessores.

4. Que você não se preocupe jamais com os outros. Que
não pense em caridade, em bem-estar alheio, em colaborar
para a formação de uma sociedade mais digna, justa e
elevada. Quanto mais você pensa unicamente nos seus
interesses mundanos, mais você agrada e facilita o trabalho
deles.

5. Que você jamais perdoe, que sinta muita raiva e desejo
de vingar-se das pessoas as quais lhe fizeram mal. Além
disso, que você faça valer a sua palavra a qualquer preço, sem
compaixão, sem paciência e sem respeito. O tipo de campo de
energia produzido por esses sentimentos alimenta muito a
força dos obsessores, oferecendo a eles alimento, energia e
campo de ação para suas investidas nefastas.
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6. Que você jamais estude e que nunca busque o
desenvolvimento de seus potenciais. Em especial que você
seja acomodado, preguiçoso e sem iniciativa. Quanto menos
você cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções e
do seu espírito, mais você ajudará a facilitar o trabalho. Quanto
mais alienado e cético você for, melhor!

7. Que você seja fanático, determinista, inflexível,
convicto e fascinado. Quanto menos tolerância, equilíbrio,
leveza e sensatez você tiver nos seus atos, mais você
contribuirá as estratégias dos obsessores.

8. Que você elimine da sua vida a prece, a meditação e
qualquer tipo de prática espiritual. De preferência, que você
substitua essas práticas por vícios como drogas, álcool, fumo,
alimentação desequilibrada, jogos e sexo promíscuo. Quanto
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mais você abandonar práticas saudáveis, mais você
contribuirá para abrir a porta de acesso que liga os obsessores
a você.

9. Que a sua disciplina seja muito ruim e que você nunca
tenha persistência para seguir seus objetivos, para realizar
suas práticas diárias de conexão com Deus e que nunca tenha
perseverança em seguir os seus sonhos.

10. Que jamais acredite na sua intuição e que siga
apenas a voz da razão e que não confie em nada,
absolutamente nada que não seja comprovado cientificamente
ou que não tenha relevância acadêmica. Em especial, que
você abandone a sua sensibilidade de perceber as coisas e
situações, acreditando apenas no que você vê com os próprios
olhos. De preferência, quando situações ruins acontecerem
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em sua vida, vitimize-se e rapidamente encontre um culpado,
que certamente não deve ser você.

A chamada doença espiritual é aquela que se diz ter origem
no espírito de um indivíduo.
Sob a ótica espírita e religiosa de maneira geral, as doenças
têm origem e solução no próprio indivíduo.

10- No “efeito” dez colocaremos uma causa mais que
justa para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de
nos direcionarmos para o rumo certo da paz e da
felicidade duradoura

- Deus é o mar
- Jesus, o farol
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- O Evangelho, a bússola
- Nosso corpo, a embarcação
- Nosso Espírito, o capitão
- A tripulação: nossos familiares, amigos, inimigos, vizinhos,
colegas, companheiros
- Cada viagem e a cada porto: uma vida!
-

A

âncora:

parada

para

reflexão,

refazimento,

reabastecimento, aprendizado ... (e renascer)
- Levantar âncoras, que "navegar é preciso"!

“Veja, se eu o enviar para dormir no meio dos
lobos,
seja esperto como as serpentes e inofensivo como os
pombos”.

Jesus de Nazaré
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Capítulo 21

O sentido oculto da despedida

Quando temos passarinhos na gaiola, não queremos soltálos, mesmo sabendo que livres serão mais felizes. Então, logo nos
vem a pergunta: se gostamos tanto deles, por qual razão não os
libertamos?

Quando partimos da vida carnal, a situação é parecida com
a parábola acima. As pessoas que nos amam verdadeiramente,
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choram. Porém, na realidade de uma compreensão maior, não
estamos sendo enterrados, e, sim, desenterrados.

Todos somos almas imortais, reencarnantes neste planeta,
com o propósito de evolução individual e coletiva. Portanto,
paremos um instante e busquemos pelo entendimento de que
aqueles que se amam tornam a se encontrar, seja no mundo
espiritual ou mesmo no físico, em novas experiências no corpo.
Dessa forma, a morte nada mais é que a finalização de mais um
ciclo, uma passagem para outro estado, outra dimensão. A alma
continua viva, mas livre, mantendo sua identidade, dando
continuidade ao seu processo de aprendizagem, em constante
relação com outros seres.

O perecimento do corpo físico é fenômeno natural, que
atinge todos os seres da Criação, cedo ou tarde. A desencarnação
acontece quando os laços perispirituais, até então mantidos
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enraizados, molécula a molécula no corpo físico, se desfazem,
concedendo liberdade ao Espírito que passa a viver em outra
dimensão da vida.

Uma simples mudança de estado, o finamento de uma forma
frágil que já não proporciona à vida, as condições necessárias ao
seu funcionamento e evolução. A separação do Espírito do corpo
que lhe pertencia não é dolorosa, sobretudo, quando dos
falecimentos naturais, que decorre dos desgastes biológicos dos
órgãos, como também, não é uma separação brusca. A alma se
desprende gradualmente.

A falência dos órgãos e o desprendimento perispiritual que
se segue definem o estado de transição ou de passagem de um
plano para outro. Neste momento, o Espírito encontra-se
inconsciente, situação que pode perdurar por um maior ou menor
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espaço de tempo, de acordo com as condições pessoais de cada
um.

A chegada no plano espiritual, porém, pode ser sofrida ou
não. Trata-se de um sofrimento moral. É a alma que sofre, não o
corpo, pois este transforma-se em matéria. O sofrimento poderá
ser mais agravado, se o Espírito se manter adjunto ao corpo em
decomposição e à vida que se extinguiu.

Estas situações são encontradas nos atos dos suicídios e
homicídios, quando os desencarnantes ficam presos a profundos
remorsos. Ou, ainda, em Espíritos vinculados aos prazeres da
vida material, apegados excessivamente a bens ou pessoas.
Nestas circunstâncias, a morte é vista como uma perda
irreparável, um sofrimento feroz, uma sensação de devastação
total, visto que o Espírito desconhece a sua própria imortalidade,
que existe e preexiste à morte do veículo carnal.
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Situação bem diferente acontece com os que durante a
existência se deixaram conduzir por uma vida mais simples, sem
ganâncias ou ambições exageradas; que procuraram desenvolver
virtudes, combatendo imperfeições; que praticaram a caridade,
promovendo o bem; que cumpriram os seus deveres familiares,
profissionais, e como um todo.

A sua desencarnação será mais amena, os sofrimentos e as
angústias do período de transição serão passageiros e breves, a
adaptação na nova morada será tranquila, sabendo administrar
com serenidade a saudade dos entes queridos que permanecem
reencarnados, e as surpresas da nova vida. Ajustado à vida no
plano espiritual, o Espírito colherá, portanto, os frutos, bons, do
que semeou durante a experiência na vida de Terra.
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Sem

a

desencarnação,

porém,

não

atingiríamos

a

renovação, largando processos menos felizes de vivência ou
livrando-nos do estático na vida material.

Compreendamos, em face disso, que não podemos louvar
as dificuldades que nos rodeiam, mas é de suma importância
reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos,
desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretálas por mecanismos libertadores, que funcionam em nosso
Espírito, a fim de que ele se mude para o que deve ser, mudando
em si, e fora de si, tudo aquilo que lhe compete transmudar.

O Menino e o Maestro
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Uma certa vez em um centro espírita, ouvi uma história que
me deixou muito feliz. E fiquei mais satisfeito ainda, pelos motivos
de não ter só me ajudado naquele momento, mas que, com
certeza, deu forças e lucidez para todos que ali estavam a ouvir.
Por isso resolvi contá-la aqui, para vocês!

A história se passa em um teatro. O lugar para onde estavam
a caminho uma senhora e seu filho pequeno. Iriam os dois, mãe
e filho assistir um concerto de piano de um grande maestro.
Chegando lá, a senhora encontrou alguns conhecidos, e começou
a conversar, se distraindo o suficiente para que o menino seguisse
brincando pelo teatro afora.

O pequeno ia prá lá e prá cá, correndo e cantarolando. Até
que em um determinado momento, o menino sobe as escadarias
que iriam dar para a entrada do artista a se apresentar, com suas
cortinas devidamente ainda fechadas.
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Na ocasião, tinha uma placa em cima do corredor dizendo:
Proibida a entrada! No entanto, para uma criança isso não quer
dizer nada.

Logo o menino caminhou para o interior do palco,
adentrando entre as cortinas abaixadas e o local onde se
apresentaria o ilustre maestro.

Observando o grande piano de cauda, ele não resistiu e
sentou-se no banco do mesmo brilhoso e sonoro instrumento.

Começou, a partir de então, a apertar algumas teclas, e
resolveu tocar a única musiquinha que sabia, que era o “Cai, cai
balão! Cai, cai balão, aqui na minha mão.” Assim que o pequeno
começou a dedilhar esta canção, as cortinas do grande auditório
se abriram e as pessoas ficaram a olhar sem entender.
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Obviamente sua mãe ficou muito preocupada ao ver seu
filho em cima do palco, sentado no banco do maestro. Nesse meio
tempo e nessa situação, entra o senhor músico para apresentar
seu grandioso concerto. Porém, ouvindo o cai, cai balão do
menino, sem que ele percebesse, por de trás da criança colocou
a mão direita de um lado do instrumento, e a mão esquerda do
outro. Enquanto o menino continuava com as teclas do meio, o
maestro fazia as bases e a harmonia.

Imaginem vocês! Como espetacular ficou em harmonia e
bases a canção “Cai, cai balão...”

Este é o final da história. E nos leva a refletir como nossos
sonhos e planos, que ao nosso olhar podem parecer tão simples,
aos olhos de Deus são tão grandiosos.
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Temos na vida que sempre tocar o nosso cai, cai balão. E
nunca parar de tocá-lo. Porque o Divino Mestre está com cada
um, sempre, fazendo as bases e as harmonias.

Continuem com seus sonhos, e prossigam com seus planos.
Trabalhem para realizá-los, e sejam sempre alunos. Não é
necessário tirar nota dez, porém crescer o suficiente para se
tornarem livres.
Porque esta é a vontade de Deus, que sejamos Livres e
Felizes.

Biografia

Meu nome é Emerson Calejon e estudo a espiritualidade há mais de 20
anos.
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Me tornei erudito em Filosofia e despertei o pensamento Cristão
consciente.
Sempre tive gosto pela escrita, e há muito, a vontade de formular um
livro que trouxesse ajuda para a vontade de compreensão da consciência
adormecida, além de acrescentar aquelas já despertas.
Que Jesus esteja sempre conosco. Do mesmo modo, seus
ensinamentos. Pois só eles podem nos levar a caminhar com a felicidade que
em nosso âmago sonha em desadormecer.
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