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VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, CLARIVIDÊNCIA, 
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EM HOMENAGEM À OBRA “A GÊNESE” DE ALLAN KARDEC, QUE TEVE A SUA 

PRIMEIRA EDIÇÃO IMPRESSA  
EM PARIS, JANEIRO DE 1868. 

 
*** 

 

“A paixão excessiva leva o Homem ao fanatismo. A melhor maneira para 
resolvermos os nossos conflitos de lucidez, perante a vida pulsante à 
nossa volta, é consultarmos a própria consciência sob a luz sempre 

esclarecida da sabedoria, do amor e da ciência”.  

 
(Espírito J. Herculano Pires/Vivaldo P. S. Filho 

(24 de outubro de 2013) 
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Com breve revisão gramatical e visual no Capítulo: 
MENSAGEIRA DA ESPERANÇA, e outros, em 10/03/2019. 

 

   Nota do médium: Sempre rogamos aos nossos amigos leitores que 

queiram nos perdoar a grande deficiência cultural, pois apesar de 

darmos o maior cuidado às revisões de texto sempre ocorre alguma falha 

em decorrência de nosso limitado conhecimento de gramática. 

Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos e atentos, não 

substituem a cooperação dos especialistas encarnados da língua 

portuguesa, que, infelizmente, não encontramos ainda para a realização 

de uma revisão considerável de nossa humilde obra psicográfica.  
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Nesse turbilhão de partículas de fótons, elétrons e nêutrons a circular pelos 

Universos do Sem Fim, vislumbraremos a Eterna Sabedoria e a Eterna 

Magnificência do Criador a nos garantir a extrema Caridade de seu Amor, por 

serviços de gratidão e solidariedade uns para com os outros... 

Centremos a nossa visão no firmamento, compreendendo, por nossa vez, de que a 

construção de nossa vida íntima se fará invariavelmente pela obtenção dos eternos 

valores e dos valores perfeitos de Deus, mediante a nossa capacidade de 

compreender a Vida Perpétua, conferindo saúde e paz para todos, com a lúcida 

consciência de que nada mais somos que partículas infinitesimais no conjunto da 

Divina Obra. 

Espírito Cárita/Vivaldo P. S. Filho  

Salvador/BA, 22/09/2012 (02h46min) 

(Mensagem espontânea psicografada pelo médium após ter ele sido questionado 

respeitosamente, por uma Entidade sofredora: “Qual seria o sentido de todo esse 

conhecimento sobre Universo para a nossa realidade como seres humanos da 

Terra”?!...). 
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PREFÁCIO 

 

   Viva Jesus! 

   Meus irmãos queridos! começo a pensar o quanto ainda teremos de 
serviço, trabalho construtivo, e ofertas amor e gratidão, uns para 

com os outros, a frente do destino que, por enquanto, somente o Pai 
Supremo pode compreender em sua abrangência e total fatalismo... 

Já que, de nós mesmos, só temos ciência do que poderá nos ocorrer, 

a rigor, no preciso momento em que estamos a viver e a experienciar 
cada acontecimento, ou seja, sem tirar e nem por, no momento do 

desfecho, que poderá ser para melhor ou para pior, dentro ainda 

do precioso esquema da Quântica Científica, da relatividade perpetua. 

   Em assim sendo, estaremos sempre nos movimentando, num 

contínuo espaço-tempo, convivendo formalmente com as peripécias 
da fatalidade, da desobrigação de dividas e, acima de tudo, com a 

santa vontade do Altíssimo, que, monitorando os nos passos 
inseguros, prever, com perfeita segurança, o que de melhor se 

faz necessário para a nossa caminhada, ofertando-nos, 
sempre e invariavelmente, “o bonde certo à linha perfeita”, 

obviamente dentro do pressuposto de que estamos, ou 
estaremos, vivamente, interessados em seguir adiante, até o 

final do destino. 

   Para nós, os Espíritos desenfaixados da vestimenta carnal, a Vida 
se movimenta num fluxo permanente de alegria, saúde, paz, e 

ternura, pelo menos, entre aqueles que já encontrando a paz, 
a saúde, a ternura, e a alegria, em si mesmos, forjam nos 

próprios corações, o Céu venturoso que, a maioria das criaturas em 
evolução, buscam nas coisas exteriores, como se o “Reino Divino” 

pudesse se tangibilizar no mundo das sombras carnais, ou antes, na 
intimidade das criaturas da Terra, por força exclusiva da engrenagem 

da carne, do sexo, do ócio, e do sono. 

   Facultam-nos aqui, os Mensageiros Celestes, algo mais do grande 

arsenal de profundas Verdades da Vida Sem Fim, celebrando, junto 

com cada um de nós, seus leitores e afeiçoados irmãos em Jesus 
Cristo, a Eterna Esperança, parte integrante de nossa personalidade 

multidimensional.  

   E com o coração enternecido de alegria, dedicamos-lhes, a eles, as 
rosas preciosas do nosso amor profundo em Nosso Senhor e 

Mestre Jesus, convencida que estamos de que, mais cedo ou mais 
tarde, segundo a Vontade do Pai, todos haveremos de nos encontrar 

no Grande Portal da Vida Eterna...  
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   Tanto eles, os Mensageiros da Luz quanto nós outros, humildes 

andarilhos das estrelas luminosas do Infinito. 

   Olhemos para frente.  

   Nos guiemos pelo Evangelho. 

   E confiantes na força do Bem, da Educação, e da Caridade, 

batamos as nossas asas rumo ao Eterno Continente da Felicidade. 

   Fiquemos com Deus. 

 

Veneranda (Espírito) 

(Salvador/BA, 26 de novembro de 2013) 

 

   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos antigos, 

quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda usa de um 

pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André Luiz/Chico Xavier, FEB), já que por 

intermédio da faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier fora-nos 

possível saber que, a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a 

Rainha Santa de Portugal, como consta da obra “ISABEL – A mulher que 

reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora Vinha de 

Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 
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Santa Brigida da Irlanda 
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Introdução # 1 

NA ALEGRIA DO SERVIÇO 

   Pela  extensa teia da verdadeira Vida, tenho encontrado muito no 

que pensar, naquilo que a maioria de meus irmãos patricios tem se 

felicitado, com extrema sabedoria: A Arte de Servir com a Paixão de 

Realizar! 

   A Obra do Deus Todo Poderoso, estaria incompleta se não houvesse 

nas suas criaturas o germem da Literatura e das Artes que, segundo 

temos apreendido pelos nossos acertos e dezacertos, pelas paragens 

do Sem Fim, haveremos todos nós de realizar na intimidade de 

nossas almas infinitas, quando tivermos a certeza absoluta de que 

somente haveremos de encontrar o Reinado de Nosso Pai, o Supremo 

Senhor da Vida, exatamente no esforço que operarmos em benefício 

das criaturas, nossas irmãs, ou seja, na bem aventurança de nos 

consumir pelo amor perfeito, no carinho, no aconchego do Lar, na via 

pública, entre os visinhos, com os companheiros da luta profissional, 

no Templo, na Escola, ou, mesmo, nas tormentas da luta diária, que, 

indiscultivelmente, será, para todos, como uma preciosa batalha na 

intimidade dos nossos corações e nos daqueles que com nós venham 

a conviver, batalnado uns com os outros pela vitória final do Bem em 

Jesus Cristo. 

   A Graça e a Beleza dos Templos por qual temos tranzitado nas 

Esféras Luminessentes, obras da Arquiterura Divina, cravejadas de 

estrelas sublimes dos formosos espaços universais, a consagrarem 

aos seus ambientes simples e com a veludez das correntes 

maravilhosas do Puro Amor, vem perfeitamente de encontro ao nosso 

pensamento primeiro: O Reino de Deus está dentro de nós 

mesmos! 

   Estamos conscientes dos flagelos que atingem o mundo, 

principalmente o mundo intimo de cada um de nossos irmãos... 

   O esforço do nosso amado e amoroso Chico, que aqui, mais uma 

vez, patrocina-nos, diretamente das Altas Esferas da Espiritualidade, 

o presente trabalho de vivificar, nos corações dos seres encarnados, 

quanto desencarnados, a Presença Viva do Cristo, através de 
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mensagens consagradas não somente ao entendimento das 

mentalidades dos humanos, mas, e principalmente, ao sentimento 

de todos os verdadeiros adeptos da Terceira Revelação, pois, vem, 

exatamente, em momento oportuno, visando também enautecer o 

Trabalho digno, e sempre atuante, de todos os Obreiros 

Desencarnados, que, em nome do Altíssimo, traz ao Plano das formas 

perecíveis as suas rétias de luz e paz, vivificadas n´Aquele Amor que 

faz com que nós todos nos aproximemos, cada vez mais, uns dos 

outros, o amor verdadeiro, acima de tudo, pelo Deus de Bondade e 

de Serviço, e, a seguir, pelos nosso irmãos em Jesus de Nazaré. 

   Rogamos a todos a Sua Misericordia, na Graça de Servir sempre...  

   Com amor, paciência e devotamento. 

   Sugerimos carinhosamente, a todos os que venham a nos declinar 

o ternura da atenção, e a generosidade dos bons pensamentos, uma 

preçe de gratidão para os desvalidos e os desesperados do caminho 

terreno, que, na atual conjuntura da vida planetária, têm se alastrado 

não somente por entre os nossos irmãos do Brasil, mas diante do 

mundo inteiro, que chora, grita, e clama por socorro, para que 

eles encontrem a intercessão do Alto, desde já, a partir da lembraça 

de cada um de nós, a remediar-lhes ainda com o conforto da 

caridade, em forma de medicamento generoso, de um prato de 

comida ou, então, na consagração do óbulo divino, com as moedas 

(ou cédulas) perdidas, ou “abafadas”, em nossos bolsos (ou bolsas), 

para as suas imensas dores, e seus tremendos sofrimentos. 

   Jesus hoje. 

   Jesus amanhã. 

   E Jesus sempre. 

Brígida (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de dezembro de 2013, às 16h:05min). 

   Nota do médium: Quando já nos preparavamos para dormir, passamos 

a visualizar a imagem de uma Entidade tão linda que, imediatamente, a 

tomamos, pelo coração enternecido, a conta de uma Santa Venerável e 

Divina.  
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   Quando, logo a seguir, ouvimos ecoar aos nossos ouvidos carnais o nome 

santificado e sublime: “Brígida”... 

   Pensamos: - “Meu Deus, será que existe alguma Santa da Igreja Católica 

conhecida pelo nome de “Brígida”?!... 

   Então, levantamos, e imediatamente fomos ao computador para 

pesquizar na Internet algo a respeito do assunto, quando, para a nossa 

surpresa e extrema felicidade, encontramos sua referencia: Santa Brígida 

da Irlanda (453-524), na Wikipédia, sendo ela também conhecida, tanto 

na Igreja Católica, Ortodoxa como na Angilcana, como Santa Brígida de 

Kildare. 

   A imagem da fotografia acima, representa, mesmo que palidamente, o 

emplendor de sua glória espiritual com a qual tivemos a felicidade extrema 

de lhe entrever, mesmo que por alguns poucos momentos, através de 

nossa insignificante clarividencia mediúnica. 

   Dissemos “palidamente”, pelo fato de sua figura pintada pelos pinceis da 

Arte humana, como apresentada na foto acima, apesar de representar com 

quase perfeição os seus detalhes emocionais de prufunda piedade e de 

profunda ternura, para mim, particularmente, sua alma divina se 

caracteriza não somente com a singeleza do sentimento superior dos anjos, 

mas tráz, em si mesma, por sua voz, a ecoar por sobre a nossa cabeça e 

por sobre os nossos timpanos, mesmo materiais, o poder gracioso de 

uma verdadeira matrona sublime, num tom claro, preciso, perfeito, 

envolvente e, particularmente, encantador. 

   Desde então, sempre que possível, ela tem nos ministrado alguma 

instrução não somente para a nossa vida pessoal, ainda tão imperfeita, mas 

no sentido de nos promover, de uma maneira geral, a primazia do amor 

sobre o ódio, do perdão sobre a ofença, e da caridade sobre o egoísmo. 
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Santa Inês de Praga 
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Introdução # 2 

REMISSÃO 

    

   Meus queridos irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo! 

   Temos sede de amor.  

   Ância de ternura. 

   E necessidade de carinho. 

   Não abdiquemos do inapreciável trabalho da Caridade, envolvente 

e sempre muito laborioso, lembrando-nos, a cada passo do caminho, 

que, apesar das graves angustias por qual tem transitado o coração 

amargurado, tormentoso, e angustiado, do homem material, 

haveremos de ser todos felizes e alegres, confiantes e otimistas, 

quando optarmos, em definitivo, pela renovação de nossas almas 

milenares, sempre sedentas de paz e luz, mas ainda, e por muito 

tempo, desejosas pelo supérfluo e pelas banalidades do mundo 

passageiro das formas humanas, o que nos deixa em profundo pesar 

por cadA um de meus irmão terrenos. 

   Modifiquemo-nos, respeitemo-nos, suportemo-nos, e amemo-nos, 

naquela sinergia amorosa e gratificante entre o Sagrado e os nossos 

mais íntimos ideais. 

   Vigiemos e Oremos. 

   Persistindo, sem tréguas, na concretização do Mundo Perfeito, em 

cada um de nós mesmos, filhos da Divindade, consagrados, sem 

remissão, ao futuro de perfeição e sublimes alegrias da Pátria 

Celestial.  

   Abstinência, só se for do mal. 

   Muitas alegrias e formosas esperanças a todos.                                  

Inês de Praga (Espírito)                                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de março de 2014, às 09hs31min) 
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   Nota do médium: Neste dia, quando se comemora no Brasil “O Dia da 

Oração”, recebemos a visita inesperada da grande Mensageira Espiritual, 

canonizada pela Igêja Católica, e conhecida no mundo cristão como Santa 

Inês de Praga (1205-1282).  

   Seu Espírito é formoso, lindo e maravilhoso de se ver.  

   Levou-nos às lágrimas de emoção, pela profunda ternura de sua 

alma sensível, doce e singela, dando-nos a nítida impressão de 

estarmos diante de uma Apóstola Direta do Cristo. 

   Até antes de sua visita espiritual sublime, não tínhamos qualquer 

conhecimento a respeito de sua personalidade, nem tão pouco sabíamos 

que hoje (2 de março) se comerora o seu dia, pelos nossos irmãos 

católicos e, sequer, dávamos conta de que ela, em vida: (...) “havia 

abdicado de sua herança real para se dedicar inteiramente aos 

pobres”! (...) (Wikipédia). 
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APRESENTAÇÃO 

A REVELAÇÃO DO AMOR DE DEUS 

 

   Salve Jesus! 

   É com enorme alegria que entregamos aos queridos amigos o novo 
projeto que, como poderão observar, no decorrer da passagem das 

folhas, tornou-se realidade a partir da cooperação de uma equipe de 

luminosos companheiros da Vida Infinita.  

   Confiamos que os simples de coração haverão de tomar as 

páginas singelas, aqui entregues, como verdadeiros repositórios de 

Luz e Bênçãos.  

   No entanto, muitos também, o sabemos, se levantarão contra o 
trabalho modesto do querido medianeiro, já que haverão de 

“registrar” os arquétipos da imaginação ou da mistificação para 

tentarem desfazer este singelo trabalho, iniciado, em realidade, nas 

Altas Esferas da Vida Maior.  

   Porém, para esses, os incréulos sistemáticos e adeptos fervorosos 
do pensamento tomeniano, rogamos uma compreensão antecipada 

das limitações impostas pela mediunidade insipiente ou iniciante, 

porém carreada de boas intenções e do coração fervoroso de nosso 
querido medianeiro, na fé viva em Jesus Cristo, recomendando-lhes, 

por nossa vez, passarem as suas “vistas”, uma tanto nebulosas pelo 
cientificismo acadêmico, quando tembém desprovidas de 

fraternidade, pela monumental obra “No Mundo Maior”, em 
particular no cap. 9, MEDIUNIDADE, de autoria espiritual de André 

Luiz, em psicografia de Francisco Cândido Xavier (Ed. Federação 

Espírita Brasileira). 

   Justifica-se, por si só, a nossa preocupação antecipada em efetuar, 

naquelas mentalidades um tanto desprovidas de “cautela”, “lógica” e 

“bom senso”, a necessária, quão urgente, lembrança de que “O 
Trabalho Continua”, já que, seguramente, como dissemos um 

pouco acima, muitos haverão de se manifestar contra o serviço 

simplório, aqui apresentado, pelo nosso estimado Vivaldo P. S. Filho, 
por, igenuamente, crerem que as Vozes dos Invisiveis, 

particularmente as dos Seres dos Planos Superiores da Vida Terrena, 
tenham se calado, ou cilenciado, de forma definitiva, tanto quanto 

irremediável, quando do termino da tarefa luminosa de Allan Kardec 
à frente do Espiritismo nascente em 1869, por força de sua morte 

prematura, ou então, ao se encerrarem as atividades santificadas de 
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Francisco Cândido Xavier, quando do seu desencarne em 30 de junho 

de 2002. 

   Mas, afirmamos: Estamos de pé e firmes no “batente”. 

 

   Teremos aqui, um impressionante Desfile de Almas, que, com as 

suas inebriantes Vozes do Grande Além, que nos ofertarão os seus 
pensamentos luminosos, mesclados com novas experiências do 

médium, que aqui se apresenta como interprete, e parceiro fiel e 

amigo, das Sagradas Entidades da Luz. 

   Muitos ainda poderão exclamar: Como isso é possível em um 

médium praticamente desconhecido do “meio” doutrinário?!  

   Mas, temos a confiança que muitos outros se deterão, com mais 

intimidade, na Mensagem de Amor e Ternura, pela qual se fez, o 

companheiro da mediunidade, dedicado transmissor, fazendo luzir 
sobre o orbe do Planeta algumas informações que nos trarão mais 

alguns novos conceitos em relação à Vida nas Esferas Espirituais, na 
nossa santa Doutrina e, em particular, e especialmente, no intimo de 

nossos corações.  

   Sendo assim, rogamos aos leitores amigos a se aterem na 
profundidade do nosso pensamento, e não apenas nas 

exterioridades fenomênicas, que, segundo compreendemos, têm 
sua importância, porém, de ordem secundária na esfera das 

atividades com o Cristo...  

   Lembrando ainda as potencialidades nossas, exaradas no capitulo 
das Bem Aventuranças, as de humildade, força, fé e vontade firme no 
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Bem incondicional, que não nos deverá faltar nesta luta, que poderá 
ser a nossa última empreitada na face da Terra, seja ela da dimensão 

física, ou nas suas variadas Esferas Espirituais. 

   O momento urge e o tempo é de crise. 

   Então, dedicamos o presente trabalho não à intelectualidade fria e 
calculista do cérebro humano, mas ao sentimento puro e amoroso do 

coração verdadeiramente apaixonado em Jesus Cristo, de todos 
aqueles encarnados que, tanto quanto nós desencarnados, estão 

ávidos pelas Revelações do Amor Imortal. 

 

 

Jesus Cristo, O Senhor do Mundo 

“O Senhor é o meu pastor, nada me 

faltará”  

– Salmos 23 

A Bíblia Sagrada. 
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LIVRO ESPECIAL 

A Entrevista 

  
Espírito 

D´Espérance 
A Inesquecível Médium Inglesa dos  

Efeitos Físicos 
O Espírito Elizabeth d´Espérance apresenta uma Entrevista 

Exclusiva com o médium Vivaldo P. S. Filho, antes de ele ter 

tomado conhecimento de ser a reencarnação atual do  

Rei São Luis de França.  
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Livro de Respostas 
 

CIÊNCIA 

FILOSOFIA 

RELIGIÃO 
 

O Espírito 

Elizabeth d´Espérance 

Numa Entrevista (às avessas!) 

 

Com o médium baiano 

Vivaldo P. S. Filho 

 

   A seguinte Entrevista (Exclusiva) com o médium Vivaldo Filho, foi iniciada na 

segunda quinzena de novembro de 2013, e concluída em 25 de maio de 2014, 

durante momentos de desdobramento astral de meu Espírito, mesmo em estado de 

vigília, embora inconscientemente, por conta da assistência dos Amigos Espirituais que 

integram a Caravana de Luz do Espírito de Verdade, que tem em Vivaldo, a 

minha doce Alma Gêmea, um dos seus mais graduados Diretores, ao lado de 

Veneranda, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, André Luiz, São Paulo (Apóstolo), 

Emmanuel, Clara de Assis, e a venerável companheira Cárita. 
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EM HOMENAGEM À CHICO XAVIER 

 

  Então, dedicamos o presente trabalho não à intelectualidade fria e 

calculista do cérebro humano, mas ao sentimento puro e amoroso do 

coração apaixonado em Jesus Cristo, de todos aqueles que, tanto quanto 

nós desencarnados, estão ávidos pelas Revelações do Amor Imortal. 

   Como costumava alertar o nosso EMMANUEL ao seu pupilo e nosso 

prestimoso mestre, o amoroso amigo Chico Xavier: “Trabalho, Trabalho, 

Trabalho”...  Esse o princípio, o meio e o fim de todos nós. 

   E dentro desse contexto de esforço, serviço construtivo e generosidade 

fraternal, gostaríamos de rogar ao nosso equipamento mediúnico, o 

estimado médium Vivaldo Filho, a caridade da sua atenção para o 

momento, ou antes, a ocasião de agora, já que neste projeto de imenso 

arsenal de mentes ilustradas do Sem Fim Imortal, vemos, imensamente 

entusiasmada, a oportunidade valiosa de retirar, também, dos subsolos, ou 

dos subterrâneos, de sua própria mente, os arquivos preciosos da memória 

profunda do próprio aparelho encarnado, numa espécie de “Entrevista 

Espiritual às Avessas”, já que como, nós mesmos sabemos, trafegam certa 

quantidade de materiais científicos e filosóficos que foram adquiridos em 

eras primitivas, desde quando o nosso irmão encarnado transitava pelas 

ondas alvissareiras dos sistemas religiosos da antiga Mesopotâmia, da 

China pré-histórica, e mesmo pelas consideradas “ilustrações ficcionistas”, 
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por parte da ortodoxia arqueológica do mundo, em relação aos nossos 

superiores ancestrais da Atlântida “mitológica”. Que, em verdade, para os 

seres desencarnados, pelos menos entre os mais versados na Cultura da 

Antropologia milenar e da Sociologia ancestral, não passam de comunidades 

extremamente avançadas no seu conjunto de orientações metafísicas, 

matemáticas e, mesmo, psíquico-espirituais, para o ambiente futuro da vida 

no seio da própria Terra. 

  - Aceitas meu bom homem de Deus?!... 

   - Querida irmã e amiga espiritual Elizabeth, para mim a surpresa se torna 

ainda maior, pelo fato mesmo de que a companheira acaba de declinar 

algumas de minhas experiências reencarnatórias que eu, mesmo, sequer 

dava conta que pudesse ter acontecido, mediante a minha acanhada 

compreensão, ou antes, conhecimento a cerca dessas civilizações. Apesar, 

de não deter maiores conhecimentos a cerca de absolutamente, ou pelo 

menos, quase nada de assunto algum, ficarei muito feliz e honrado em 

poder participar dessa empresa, que me parece, à primeira vista, um caso 

de “namoro antigo”, como se vocês, meus queridos Guias Espirituais, de 

alguma forma, já me estivessem preparando para isso. 

   Farei o que for possível, dentro de minha quase nula competência 

mediúnica. Porém, assim como o Sr. Barkas fez , na excelente obra que 

você mesma escreveu, “No País das Sombras” (FEB), procurarei manter 

um dialogo o mais natural possível, sem que isso venha a afetar em 

demasiado o meu ego já tão doentio e tão carregado de vaidades. 

   E por favor, não me aperte muito. Para que não eu venha a ficar “de saia 

justa”, perante os nossos queridos leitores!... (Risos). 

 

SENSAÇÕES NA HORA DO TRANSE 

1) Querido amigo! Imaginamos que não seja muito confortável 
para você, assim como para qualquer outro médium as 

manifestações, ou antes, as ocorrências do fenômeno 
mediúnico em si, antes, depois e, principalmente, durante a 

transmissão da mensagem mediúnica, apesar de muitos 
companheiros de doutrina, ainda, acreditarem que o médium 

mesmo muito moralizado, esteja indene de interferências 
outras, que não sejam de exclusiva operação dos benfeitores 

espirituais, encarregados do serviço de assistência ao 
medianeiro?! 

No seu caso, em particular, como tem se sentido durante a 
recepção das mensagens do Além-Túmulo, que você vem 

recebendo desde meados de 2012, pela psicografia?! 
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R- Querida benfeitora d´Espérance, para a minha surpresa, 

tem sido sim de muita luta. Para ser sincero, não tenho 
encontrado a “facilidade” ou a “boa vida” tão apregoada entre 

muitos do seio espírita, a cerca do trabalho mediúnico, 
particularmente, no campo da psicografia. Tenho cá para mim, 

que muitos sequer imaginam ou, sequer, compreendem a luta 
que vem travando os médiuns mais sérios e mais idôneos 

(abstração feita da minha própria inferioridade) em torno de 

suas tarefas na mediunidade. Digo isso, porque, acreditamos 
fielmente, que “mediunidade tranqüila” ou “mediunidade sem 

obsessão” (propriamente dita), seja mesmo, e tão somente, 
uma particularidade entre companheiros nossos que nada 

querem, ou mesmo, nada busquem de sua reforma íntima. 
Parece até um paradoxo, mas me farei explicar... Os servidores 

da mediunidade, que não tem compromisso com a caridade 
legítima, pregada por Jesus Cristo em Seu Evangelho de Luz, 

nada têm a temer das possíveis investidas dos agentes 
espirituais das sombras, já que, por si só, não sendo peças de 

auxílio aos Amigos da Luz, logicamente que também não 
haverão de ser motivo de “controle” mais ostensivo pelos 

agentes da maldade. Neste caso, eles servem unicamente como 
escoadouro dos pensamentos e sugestões, a lhes fluírem do 

próprio intimo, teleguiados pelos seus asseclas espirituais. E 

assim, levam a vida “numa boa”, sem que nada venha a lhes 
entravar a marcha da mediunidade que ao invés de estar 

servindo à luz, está servindo exatamente às trevas. 

 

2) Poderia nos explicar como você vem percebendo o Mundo dos 
Espíritos a sua volta?! Parece-nos interessante abordarmos este 

assunto, haja vista a grande lacuna existente entre o que nos 
disseram os grandes paranormais do passado, como William S. 

Moses, Eusápia Paladino, Ann Novak, René Boulet e Florence 

Cook, e os nossos médiuns contemporâneos, a exemplo da 
grande Yvonne A. Pereira, Ana Prado e Rafael A. Ranieri. 

 

R- De minha parte, como a senhora mesma, juntamente com 

os demais Guias que me auxiliam e me conduzem na tarefa 

mediúnica, posso observar, o dito Mundo Espiritual, em muitas 
circunstâncias, se me apresentar tão material e tão palpável 

quanto o mais comezinho reduto de nossas atividades 
corriqueiras do Plano carnal.  

 
É impressionante mesmo, a forma como vejo, sinto e percebo o 

mundo parafísico. Muito embora, muitos outros acreditem que 
o Plano Espiritual seja fluídico e “translúcido, para a minha 
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força psíquica, eles são constituídos de força e energia, quase, 
que na mesma condição das do nosso plano de ação.  

 

Um exemplo, que acredito seja precioso, é que apesar de não 
termos tido, pelos nossos Guias, permissão de efetuar viagens 

astrais (desdobramentos conscientes), numa recente 
oportunidade notamos o nosso corpo espiritual ligeiramente 

deslocado para fora do molde carnal e, nessa inusitada 
situação, pudemos vislumbrar pela nossa percepção aguçada a 

“realidade insofismável” da Vida Paranormal Fora do Corpo 
Físico, quando observamos detidamente, apesar dos poucos 

instantes do “transe”, ou do desacoplamento, que o mundo em 
que vivem os Espíritos desencarnados, nada, ou em quase 

nada, se difere daquele em que vivemos, pelo menos em 
suas dimensões mais próximas. 

 
É simplesmente inacreditável a semelhança existente entre 

uma e outra região, material e espiritual, dos Espaços 

invisíveis. A vida que muitos de nós levamos após a morte do 
corpo transitório, e digo isso lamentando, quase em nada se 

modifica após a morte. É mesmo de doer que, pouquíssimas 
pessoas conseguem, mesmo, dar um só passo a frente na sua 

elevação espiritual depois de deixar a carcaça de “carne 
apodrecível” para trás. O destaque logo atrás é somente para 

sinalizarmos de que, em verdade, todos os corpos perispírituais 
são constituídos de material semelhante a nossa matéria 

carnal. Só se diferenciando em contextura pela sua estrutura 
atômica, obviamente a depender da região em que o indivíduo 

se encontre ser de material mais rarefeito, e mesmo assim, 
apenas para os que lhes estão um pouco mais “abaixo” na 

escala espírita. 
 

Para nós, em particular, os Espíritos não são seres “ilusórios”, 

ou mesmo, evanescentes. Muito embora, muitos possam se dar 
à essas configurações místicas, ou mesmo, simbólicas, já que 

para a minha compreensão acanhada “tudo no Universo é 
constituído de matéria, mesmo que seja tão somente 

matéria espiritual”, todos nós após a passagem pelo Grande 

Portal da Imortalidade, continuaremos a ser parte integrante de 
Comunidades Humanas, sejam elas Espirituais, Anjelicais, ou 

mesmo, de natureza Divinas. Como nos disseram os Espíritos 
Superiores, em O Livro dos Espíritos, não existe o vácuo ou o 

vazio. Ou seja, tudo vibra no imenso Universo de Deus. 
Portanto, se tudo tem vida própria (mesmo que em estado 

latente), pelo menos deve existir matéria prima em outras 
formas e com outras estruturas hiperatômicas que não as que 
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conhecemos agora, em nosso atual estágio de entendimento 
intelectual e moral. 

 

Pudemos perceber duas ou mais regiões espaciais (vidas 
vibratórias) interagindo umas com as outras, sem que nenhuma 

delas, de forma mais ostensiva, viesse a atrapalhar as 
ocorrências entre uma e outra esfera de ação. Neste caso, 

obviamente, respeitando os limites impostos pela Lei de 
Interatividade. Ou seja, como vivemos em nosso meio terreno, 

a levarmos uma vida, mais ou menos, natural, sem que as 
Inteligências do Espaço venham a se corporificarem de maneira 

abrupta, ou extemporânea, em nosso meio ambiente. Apesar 
de sermos, ou antes, constituirmos uma inter-existência 

perpétua. 

 

3) Mas meu irmãozinho querido, voltando ao tema central desse 

sub-capítulo, como podes observar, nós, seus Instrutores 
desencarnados, estamos literalmente lhe ajudando a responder 

as perguntas, lhe trazendo à tona do cérebro carnal, as 
informações (quase que palavra a palavra) que já se encontram 

armazenadas em seu subconsciente. Aliás, a sua clarividência 
aguçada pode perceber não somente as irradiações luminosas 

do fluido mediúnico, em transito de uma região a outra dos 
hemisférios espirituais, como também a “visão” literal dos 

textos, como se observasse a “garimpagem” de cada palavra 

que estamos a retirar de seu próprio arquivo mental, isto por 
uma ferramenta muito natural, própria dos seres Espirituais, 

que podemos classificar de mento-magnetismo-ancestral. 
 

Então, como se sente a respeito dessas ocorrências? 
 

R- Posso garantir, querida amiga, que a sensação é 

maravilhosa. Não temos palavras que possam expressar a 
grande alegria com a qual vivenciamos a nossa vida mediúnica, 

mesmo que, em relação a nossa pessoa, não nos consideremos 
nada além de uma pobre criatura, filha de Deus, que tanto 

quanto qualquer outra pessoa sobre a face da Terra, luta, sofre 
e trabalha para se tornar a cada dia, um pouquinho melhor do 

que fora no dia anterior. Mas para que os nossos irmãos 
leitores possam se localizar melhor, dentro do assunto, não 

vemos qualquer alternativa que não a de procurarem nos 
seriados antigos de ficção científica, e mesmo nos filmes de 

Hollywood, alguma analogia. Já que para a maioria, 
acreditamos, venha a escapar algum tipo de comparação na 

vida atual dos seres humanos encarnados, para que possam 
compreender tais feitos do mundo subjetivo. 
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Graças a Deus, fico muito a vontade junto aos meus Guias e 
Mentores (desencarnados e os encarnados em desdobramento 

temporário), quando eles me proporcionam essas visões do 

nosso mundo intimo. Só garanto que a emoção, às vezes, se 
torna tão intensa que peço aos companheiros espirituais, 

sempre, me acolherem em seus corações ternos e generosos, 
para que eu “não venha a desencarnar de súbito”, em 

decorrência dos sentimentos que nos envolve a própria alma 
imperfeita, durante estas experiências paranormais. 

 
Há muitos anos, que venho notando que verdadeiramente 

“ninguém anda só” pelo mundo. Lembrando André Luiz (Chico 
Xavier), em “Agenda Cristã” (FEB), de que: “estamos sempre 

acompanhados por uma nuvem de testemunhas”. 
 

 
4) Temos notado que a sua faculdade vem apresentando, à olhos 

nus, características bastante peculiares, talvez, só 

compreendidas à luz da Ioga e dos grandes ávatares do 
extremo oriente. Não que o companheiro esteja em patamar de 

evolução superior, ou coisa que o valha, mas pelo pressuposto 
de que a Mediunidade em si mesma tem mais haver com a 

natureza fisiologia do ser espiritual, ou seja, com o seu 
desenvolvimento psíquico, que propriamente com as suas 

condições de ordem estritamente moral, como mesmo lecionou 
Allan Kardec em “O Livro dos Médiuns”. 

 
Se possível, nos dê alguns exemplos, pelo menos os que mais 

poderiam nos trazer algum subsidio para que outros 
companheiros da mediunidade pudessem se assegurar, de 

maneira positiva, na esfera da paranormalidade lúcida e 
esclarecida no Espiritismo. 

 

R- É verdade minha Irma! Para a minha acanhada 

compreensão (pelo menos nesta existência... Risos!...), os 

fenômenos mediúnicos por meu intermédio tem se 
demonstrado abundantes e muito variados, em seu conjunto de 

especialidades. Podemos citar um exemplo muito interessante, 

quando vez por outra, ao fecharmos os olhos por alguns 
instantes, notarmos que o nosso campo visual continua o 

mesmo. Ou seja, mesmo com os olhos fechados, com as 
pálpebras completamente cerradas, continuamos a ver 

como se os olhos estivessem naturalmente abertos. 
 

Outra ocorrência, para nós mesmos, que acreditamos muito 
atraente aos estudiosos do Espiritualismo, em geral, é o fato 

de podermos respirar mesmo com a boca e o nariz 
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fechados (tapados). Não é raro para mim, me observar em 
completa respiração, por entre as pernas, o topo da 

cabeça, por entre o tórax e, mesmo, pelos membros 

superiores. Nesses casos, temos total consciência de que o 
“ar” continua a circular abundantemente por todo o sistema 

corporal, que não o da fisiologia normal dos seres encarnados. 
Nestas oportunidades, às vezes, chego a brincar comigo 

mesmo, dizendo em pensamento: “Poxa, que legal!” 
 

Outra coisa bastante interessante, é que, em determinadas 
oportunidades, até mesmo sob a minha sugestão mental, muito 

naturalmente passo a ver o que se passa por detrás de 
minhas costas. Como se eu tivesse “olhos na parte dorsal da 

cabeça”. 
 

Mas como a amiga mesma pode testemunhar, não costumo dar 
muita importância a esse tipo de ocorrência, a não ser em 

casos específicos, onde posso sentir a permissão de vocês, 

meus Instrutores queridos, para que eu possa não somente 
arquivar em meu consciente tais experiências como também 

estudá-las mais detidamente, na intenção de transformar isso 
tudo em material extraordinário de reflexão, pesquisa e análise 

de todos nós, enquanto espiritualistas interessados em maior 
conhecimento e mais cultura a cerca da relação existente entre 

o Mundo Espiritual e o Plano Material, como lecionado por Allan 
Kardec e desenvolvido magnificamente por Chico Xavier, apesar 

de acreditar que, em determinadas circunstancias, foge um 
pouco ao escopo de meu serviço mediúnico junto aos queridos 

Benfeitores da Vida Maior. Pelo menos é o que eu acredito, sem 
que eu tivesse alguma vez recebido qualquer orientação formal 

por parte de vocês, a cerca do assunto, que para dizer a 
verdade, muito me fascina. 

 

Mas somente para finalizar essa questão tão carinhosamente 
proposta pela Amiga Espiritual, vejamos, ainda, que em muitas 

oportunidades tenho observado as “imagens” que são 
transmitidas pela TV (sejam gravadas em DVD ou transmitidas 

ao vivo pela mente poderosa dos seres espirituais encarnados 
ou desencarnados, durante transmissões de filmes e programas 

televisivos) com uma natural capacidade não somente de 
visão, como também de “tato”, haja vista, me ser possível, 

pela projeção mesma das imagens transcendentais (via 
aparelho de televisão) poder, até mesmo, sentir as “carnes” 

das respectivas personagens que me aparecem de 
inusitado. O que nos leva, sinceramente, a crer que os 

estudiosos da Ciência da Comunicação devam rever o conceito 
de “virtualidade”, como hoje é pensado entre os estudiosos do 

plano material. Isto, logicamente, sem qualquer demérito ou 
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desrespeito para com os nossos irmãos que labutam tão 

maravilhosamente no seio da Ciência dos humanos. 

 

O SEXO NAS ALMAS 

5) Vejamos que as suas percepções, abstração feita de sua pouca 
experiência em termos de vivencia mediúnica na atual 

encarnação, não mais que 17 anos de atividades sensitivas, 
tem lhe trazido grandes oportunidades de realização pessoal 

quanto, e muito especificamente, no entendimento das 
condições parafísicas a que estão todos os homens, ou ainda, 

todos os Espíritos inseridos no grande concerto da atividade 
hiperfísica, a lhes caracterizar, em definitivo, como seres “bi-

corporais, ou antes, segundo a conceituação do eminente 
Professor J. Herculano Pires, seres “interexistentes”. 

 
Então, desse pressuposto, o de interexistência, como você tem 

observado a vida emocional das criaturas encarnadas, mais 

particularmente na esfera da Sexualidade? 
 

R- É forçoso de minha parte explicar aos amigos que nos lêem, 

que na condição de imperfeito instrumento dos Bons Espíritos, 

nada valho pessoalmente. Para dizer a pura verdade, se não 
fosse pela misericórdia de Deus e a assistência ininterrupta dos 

Amigos Espirituais, não sei o que seria de mim ou no que se 

tornaria a minha atual reencarnação, já que como costumava 
dizer o nosso querido Chico Xavier, quando encarnado entre 

nós, e segundo os seus amigos mais íntimos: “Vivo a vida me 
arrastando. Mas para frente”. E assim, de minha parte, sigo 

esse mesmo caminho, que é o de muita luta, muitas dores, 
muitas decepções (aliás, naturalíssimas. Já que muitos de meus 

amigos ainda não compreendem a grande falha moral que 
ainda trago na própria alma, tão necessitada de compreensão 

quanto qualquer um deles mesmos), mas também de muitas 
alegrias, muito particularmente no que tange aos fenômenos da 

mediunidade, já que por muito me esforçar no estudo da Vida 
Invisível, pelas claridades do conhecimento espírita, já tenho 

tido, em muitas ocasiões, nestes meus 17 anos de atividade 
mediúnica ininterrupta, a felicidade de entrever um “pedacinho” 

do Céu e, mesmo, um grande percentual do Inferno. E não me 

tem admirado muito quando pego para estudar algumas obras 
de cunho espiritualista que trata das organizações da maldade 

no submundo astral, já que pela nossa própria faculdade 
mediúnica temos notado que os médiuns, sejam quais sejam, 

nada mais expressaram que não um pequenino apêndice do 
Mundo Espiritual, seja ele superior, ou o de natureza inferior. 
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Mas, tentando seguir o seu raciocínio, posso testemunhar que 
as ocorrências no âmbito do Sexo, para a minha visão 

clarividente, tem se apresentado muito sinergética em relação 

aos estudos de André Luiz (pela psicografia de Chico Xavier), 
particularmente na obra fantástica “Ação e Reação” (FEB), 

quando o Mundo Emotivo das criaturas encarnadas e 
desencarnadas, mesmo dos animais inferiores, se nos 

manifesta com profunda beleza e terno encantamento, isto digo 
quando, particularmente, se acham os parceiros (masculinos e 

femininos) em perfeito entrosamento sentimental e moral. 
 

Não desejo aqui fazer das relações sexuais entre os homens 
(muito humanos ainda) uma atividade “perfeita”, mas, sem 

sombra de dúvidas, é possível sim retermos recursos espirituais 
na área do sexo com expressões de profunda Espiritualidade, 

mesmo entre nós outros que o vivenciamos como seres comuns 
e sem grandes recursos divinatórios em nossa alma. 

 

O sexo é lindo e maravilhoso, mas como dizem por ai: “Quando 
feito com amor e alegria”. 

 
Vale ressaltar que os raios emitidos pelo coração e pela mente 

generosa, amiga e companheira, durante qualquer ato sexual, 
forçosamente irá conduzir forças sublimes da vida emotiva e 

sentimental da criatura que o produziu, como poderosas 
partículas de esperma espiritual a atingirem o seu destino, a 

companheira ou o companheiro, a não somente lhe derramar as 
forças criativas da Natureza Físico-astral como, também, lhe 

patrocinar uma correnteza de Vida Espiritual (gametas 
espirituais), capaz de lhes fecundarem a intimidade e lhes 

conduzirem, obrigatoriamente, a uma gestação real e, na 
maioria das vezes, sem precedentes para a Vida Mental do 

Espírito. 

 
Os nossos benfeitores fizeram uma introdução deste assunto 

tão excitante, na primeira obra mediúnica de nossa lavra: 
“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium 

Espírita”. 
 

Ademais, o assunto é deveras encantador e haverá ainda de 
tomar muito tempo e lugar nos interesses de todos aqueles que 

se dedicam ao estudo da Vida Imortal, particularmente aos 
afeiçoados à Genética, a Embriologia e a Psicologia 

Transpessoal. 
 

 
6) É realmente de admirar o quanto você tem se desenvolvido 

psiquicamente, levando em consideração que praticamente 
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passou a maior parte de sua vida emocional tangido pela 
solidão, inclusive entre aqueles companheiros de tarefa Cristã 

no Espiritismo que, a principio, deveriam ter lhe dado o 

acolhimento necessário ao bom andamento de sua missão 
como médium de tarefas especificas na Doutrina, muito 

especialmente no campo da literatura mediúnica, que, aliás, o 
vemos levar a contento, apesar dos limites impostos por sua 

capacidade moral, junto aos seus abnegados Espíritos 
Tutelares. 

 
Mas independente desses contratempos, causados, 

lamentavelmente, por uma corrente tenebrosa de 
companheiros nossos, ainda completamente imprevidentes e 

irresponsáveis perante as Leis que nos regem os destinos 
morais, que vinculados aos propósitos sombrios do orgulho, do 

egoísmo e da louca vaidade, vejamos que você tem, mesmo 
que solitariamente, no claustro do próprio Lar, onde se tem 

verificado para você mesmo os mais variados tipos de 

fenômenos espirituais e em sua grande generalidade 
acarretados pela força poderosa de sua própria faculdade 

paranormal, apesar da administração segura a que está 
subordinado pelos Guias Espirituais que lhe seguem de perto, 

se colocado diante de um grande “dilema”, ou seja, o de 
revelar ou não publicamente as ocorrências cotidianas 

que lhe afetam o mundo intimo. Então, dentro daquele 
conceito de que “nada nos pertence”, ou antes, de que a 

Verdade pertence unicamente ao Senhor da Vida, mas dentro 
do preceito de liberalismo “controlado”, salte para os nossos 

leitores o quadro maravilhoso, quão inusitado, de pura 
Espiritualidade a que o irmão teve, pela graça de Deus, a 

oportunidade de vivenciar, sob as claridades veneráveis do 
amor puro?!... Isto em relação à Sexualidade entre os Espíritos 

fora do corpo e sua interação com o mundo sensório. 

 
Entretanto, deixe-me fazer uma ressalva referente ao nosso 

apelo aos amigos espíritas que trazem em si, mediante 
compromissos assumidos anteriormente a esta reencarnação, a 

tarefa de conduzir “ovelhas” entre as paredes das sociedades 
constituídas do Espiritismo Evangélico. Por favor, levem em 

consideração, em referencia a nossa palavra enérgica, o grande 
e extremado carinho que dedicamos a todos àqueles que ao 

envergarem a túnica da indumentária carnal, nada mais 
buscam que exaltar a própria personalidade, além da inglória 

tarefa de carregar sobre as próprias costas uma plêiade de 
responsabilidades que nada tem haver com o espírito do 

Espiritismo, em caráter quase obrigatório pelas sinuosas, 
quão extravagantes, idiossincrasia e predileções particulares da 

massa de diretores de centros espíritas e editoras espíritas que, 
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infelizmente, numa forma completamente ditatorial, levam os 
seus “subordinados” a se transformarem, quase que 

obrigatoriamente, em perfeitos robôs autômatos, sem vontade 

própria, para resistirem ao grande mal que aflige, de uma 
maneira geral, o Espiritualismo contemporâneo: “a elitização”. 

 

R- Minha querida d´Espérance! A felicidade que me tomou o 

Espírito, neste encontro a que a amiga espiritual se reporta, 

para mim fora o mais perfeito testemunho do profundo Amor 
Paternal do Criador sobre as suas Criaturas. 

 
Vejamos, em meados do ano de 2013, me encontrava em 

minha casa, descansando um pouco após alguns estudos e a 
recepção de mensagens espirituais de nossos amigos 

desencarnados. Quando, ao me recostar no sofá de minha 
humilde sala, fui tomado de surpresa pela visita inusitada da 

querida Entidade Inês de Castro, que hoje, segundo os nossos 
benfeitores, se encontra reencarnada no seio de uma família 

européia, vivendo como uma jovem avó, de seus aproximados 
63 janeiros. De repente, a querida companheira, em estado de 

desdobramento, passou a me rogar, de maneira enternecida e 
extremamente comovente, o carinho da nossa atenção, pois 

como ela mesma nos informava, estava muito triste e carente 

de afeto. Neste sentido, passou delicadamente, com a ternura 
de um anjo de luz, porém com seu corpo espiritual semi-

materializado com as feições de sua atual reencarnação, só que 
bastante remoçada, pediu-nos a “caridade” de nosso calor 

físico, em forma de carinhos e, mesmo (acreditem!) de uma 
linda experiência sexual, já que ela mesma, como nos deixou 

claro, se entregaria aos nossos braços com o anseio de uma 
mulher muito humana e sedenta de ternura. 

  
E eu, percebendo a delicadeza do momento surpreendente, fui 

tocado no mais fundo de minha pobre alma. Então, muito 
lucidamente e envolvido pelo encantamento do momento, me 

dirigi para o meu quarto e deitei-me, após retirar toda a minha 
roupa. 

 

Quando, inacreditavelmente, pude sentir e ver a querida 
benfeitora, agora reencarnada na condição de uma linda mulher 

européia, de cabelos louros e olhos azuis claros, produzir o 
mais belo fenômeno que jamais pude presenciar em toda a 

aminha vida mediúnica e pessoal. Ou seja, realizei, talvez, o 
sonho de muitos homens na face do Planeta, o de ter em seus 

braços um perfeito anjo divino, em forma de mulher. 
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Então, nos acariciamos, nos beijamos e ainda, para que eu não 
tivesse qualquer margem de dúvida quanto a sua presença 

“material”, sentia a todo o momento o peso de seu corpo 

espiritual sobre o meu próprio corpo carnal, fazendo, inclusive, 
o colchão de minha cama abaixar sob o peso de ambos os 

corpos. 
 

Ela, a querida Inês (uma grande amiga de minhas existências 
passadas) na personalidade transitória de uma linda mulher 

sueca e eu, um pobre filho de Deus, tão necessitado de luz, 
compreensão e amor quanto qualquer criatura insignificante da 

Terra. 
 

O mais, poderão os nosso irmãos leitores se reportarem aos 
maravilhosos contos de fadas das mais belas narrativas 

literárias do mundo. 
 

Vale informar que já me encontrava solteiro, desde junho de 

2012, quando eu e a querida Prof. Maria Francisca havíamos 

interrompido um casamento de aproximadamente oito anos. 

 

7) Mas seria possível, completar-nos o assunto acima, tema tão 

interessante quanto extremamente revelador para todos nós, 
encarnados e desencarnados, que ansiamos cada vez mais por 

novas Revelações do Amor de Deus, cuja Boníssima 

Misericórdia cai-nos constantemente de sua formosa 
compaixão, desde as Alturas do Firmamento até o mais 

profundo labirinto de nossos corações, sempre havidos de 
amor, carinho, respeito e perfeita identidade com a Sua 

Paternidade? 
 

Temos conhecimento que seus Amigos Espirituais, 
particularmente os de psicologia feminina, encontram-se, 

também, desejosos de lhe ouvir a palavra esclarecida e 
ponderada, esclarecedora e poética sobre este assunto, o da 

Sexualidade entre as Almas Afins?! 
 

R- É verdade! Apesar de perceber constantemente a presença 

de meus queridos Amigos Espirituais a me incentivar às 
narrativas mediúnicas dessas impressionantes experiências 

intra-mundos, ou entre-mundos, ainda fico exitoso diante da 
publicidade de tais revelações, haja vista reconhecer muito bem 

o grande inconveniente que poderia me causar, tais revelações, 
diante do imenso contingente de espíritas e religiosos, de uma 

maneira geral, ainda despreparados para as Verdades do 
Infinito, tamanha a surpresa dos fatos, em si mesmo. 
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Mas tudo bem, vamos lá! 

 

Depois da experiência acima, já em meados de março de 2014, 
fui visitado pela Entidade Espiritual Suzanne Pleshette, uma 

conhecida atriz norte-americana que se celebrizou ao 
interpretar seu primeiro papel no cinema, “CANDELABRO 

ITALIANO” (1962), uma belíssima comédia-romântica passada 
na Itália. 

 
Com ela, tive outra das mais lindas experiências de amor 

transcendental que poderia um homem sonhar ao lado de uma 
mulher, um anjo, ou mesmo, uma jovem garota que, apesar de 

estar vivendo em outra dimensão espiritual ou faixa de vida 
extra-corporal, pode trazer ao meu insignificante espírito a 

verdadeira e a incontestável grandeza de Deus, pela prova 
material, objetiva, da continuidade de nossas vidas após a 

morte, ou antes, a perda do corpo carnal. 

 

  
      Jane Powell               Suzanne Pleshette 
 

E no dia 27 de abril de 2014, numa bucólica tarde de domingo, 
fui solicitado pelo Espírito (ainda encarnado) da querida atriz 

norte-americana Jane Powell, para que eu não deixasse passar 

a oportunidade de, também, narrar os acontecimentos 
espirituais que experienciei com a bela Entidade desencarnada 

Suzanne Pleshette, já que muito poderia acrescentar ao edifício 
venturoso da Terceira Revelação, mediante as minhas 

simplórias experiências pessoais de cunho mediúnico. 
 

Pois bem, dessa feita, quando me encontrava muito solitário, 
extremamente ensimesmado pela minha, quase, completa 

solidão, após já ter transcorrido um período de quase dois anos 
sem a presença de minha ex-esposa e de minha filha no 



 

 
35 

35 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

convívio do próprio lar, fui tomado de outra grande surpresa 
dos Céus, quando pude visualizar pela minha clarividência a 

presença extra-física da encantadora Suzzane, tão linda e tão 

terna quanto um verdadeiro anjo celeste. Sua pele, sua face 
era de uma tessitura tão aveludada que mais me pareceu um 

corpo tecido com as mais belas estrelas do Paraíso. 
 

Ela, sentindo a minha profunda solidão, passou a me conduzir 
para o meu quarto, quando, então, me deitou na cama e de 

maneira tão terna e tão doce me cobriu de carinhos. 
 

Diferentemente da experiência com a Entidade Inês de Castro, 
não só vi como senti o corpo espiritual de Suzanne 

completamente “integrado” ao meu, como se ela tivesse 
tomado o meu corpo carnal por uma super incorporação, fio a 

fio, célula a célula, tamanha a interação física e espiritual entre 
o seu Espírito e a minha alma. 

 

Verdadeiramente, seria impossível para mim passar para o 
papel toda a emoção que senti naqueles momentos de puro 

amor e de pura beleza sexual. 
 

Positivamente, o calor de seu corpo, a solidez de sua pele e a 
contextura de suas carnes, mesmo que vibrando em outra 

dimensão sensorial, para mim, não me deixa qualquer dúvida 
quanto à realidade objetiva do fenômeno divino. 

 
O amor que ela me passou naquele instante de luz, só mesmo 

Deus poderia ter sido o doador de tamanha dádiva celeste. 
 

São eles, os Espíritos do Senhor, que voltam do Mais Além para 
nos confortar e nos ensinar como devemos caminhar no nosso 

Mundo Material, amando, sentindo e nos solidarizando pelo 

carinho e pela ternura com os nossos esposos e esposas, 
namorados e namoradas e parceiros e parceiras, de uma 

maneira geral, construindo assim o Reino Divino a partir do 
nosso próprio plano de ação, a Terra. 

 

         

SILÊNCIO INTERIOR 

8) Como você encara, atualmente, a interpretação que muitos 
companheiros de Espiritismo dão a cerca do Serviço de Saúde 

Espiritual pela Meditação?! Dentro do seu entendimento, seria 
válida essa proposta? 
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R- Querida Irmã d´Espérance! na minha quase completa 

desvalia, posso apenas acrescentar ao que já foi dito 
anteriormente pelo Espírito Chico Xavier, pelo médium Carlos A. 

Baccelli, de Uberaba/MG – “A meditação faz bem... mas a 
caridade faz mais”! – dizendo por minha vez que toda 

contribuição, por parte das Ciências alternativas ou Ocultas, no 
grande concerto da Saúde Humana, será sempre válido e 

sempre muito bem vindo. No entanto, as credenciais definitivas 

para que possamos adentrar os hemisférios da paz e da saúde 
integral, seja ela na esfera do Espírito, da mente propriamente 

dita, ou do corpo material, será sem dúvida o trabalho 
regenerador pela Caridade pura e simples. 

 
Como já nos afirmou o Mestre dos mestres: “O amor encobre 

uma multidão de pecados”. Em sendo assim, sigamos, por 
nossa vez, a recomendação paulina na 1ª. Epistola aos 

Coríntios, para a prática da Caridade, e seremos felizes para 

sempre. 

 

O PASSE ESPÍRITA, O REIKE, E AS DEMAIS 

ALTERNATIVAS DA MEDICINA ORIENTAL 

9) Temos observado um tanto apreensiva, como vem se 
alastrando no seio do movimento espiritista evangélico, um 

certo sentimento de disputa, e mesmo de animosidade, entre 
correntes de pensamentos, aparentemente contrários, que se 

colocam uns contra os outros, na temeridade de um ou outro 

ficar “para trás” na disputa, horrorosa, de quem tem a 
supremacia dentro do contesto da saúde espiritual, médico-

doutrinário, haja vista que uma parcela das nossas casas 
espíritas primam pela “pureza” doutrinária, enquanto outra 

agremiações vem se arriscando, vamos assim dizer, pela 
tomada de coragem diante dos nobres preceitos das práticas, 

sempre saudáveis, da medicina tradicional do oriente. 
 

Então, como o amigo encara estas idiossincrasias dentro do 
movimento espiritualista brasileiro, em particular?!   

 

R- Minha amiga! como você mesma falou, “a situação é mesmo 

horrorosa”!... Não vemos qualquer dificuldade de ordem 

“doutrinária” para que determinadas casas espíritas venham a 
adotar certas praticas do “ritual” de cura das doutrinas do 

Oriente. Mesmo porque, quem formalizou, ou mesmo, decretou 
que a Doutrina Espírita estaria aferroada perpetuamente, e tão 

somente, aos tradicionais passes magnéticos, a água 



 

 
37 

37 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

fluidificada ou as desobsessões aos moldes do querido Allan 
Kardec, como se realizavam no século XIX?! Parece-me, me 

perdoe à má palavra, que muitos companheiros de Doutrina 

estão mesmo é “fora da onda” ou como muito bem diria o 
querido Emmanuel “fora de moda”, ou seja, não sabem quase 

nada de Espiritismo e nem mesmo, ainda, estão sintonizados 
com a Espiritualidade Superior que, para nós outros, não vê 

nesses irmãos desavisados, senão pobres criaturas que “serão 
levadas pelas tempestades dos novos tempos”, quando 

veremos os nossos jovens aportarem aos centros culturais do 
Espiritismo moderno, ou contemporâneo, e assumirem uma 

nova conduta a frente do mundo atual... O de fazer luzir pelas 
claridades da Ciência positiva, o maravilhoso contributo de 

força, generosidade e participação da Ciência dos Espíritos, sem 
formalidades, sem elitização e sem qualquer vinculo com os 

“planos de ortodoxia” das sombras, tão ao gosto dos nossos 
atuais “lideres” espíritas. 

 

Com relação às posturas de ordem legal, em caso de “uso ilegal 
da profissão”, que determinados conselhos instituídos, no 

âmbito da Saúde, venham a apregoar em se referindo aos 
trabalhos dentro dos centros espíritas, ou espiritualistas, pelo 

fato mesmo de em certas classes de serviços espirituais, como 
no Reik, haver o toque entre o agente empregador da energia 

e o paciente, e/ou obsedado, não temos duvida de que no 
futuro as leis que regulamentarão tais posturas, estarão cada 

vez mais em afinidade estreita com as práticas da Medicina 
Espiritual. 

 
Para nós, tanto quanto para os nossos Guias e Mentores 

Espirituais, tudo é apenas uma questão de mais ou menos 
tempo. 

 

Mas como sempre gostamos de trazer algum tipo de informação 
às nossas tarefas psicográficas, por nossa faculdade mediúnica, 

temos a declarar que os nossos Amigos Espirituais, a exemplo 
do Prof. J. Herculano Pires e Dr. Elias Barbosa, tem nos deixado 

claro que em muitas ocasiões é necessário sim o envolvimento 
de uma força toda física, para conter ou aliviar determinadas 

causas de obsessão, ou outras influencias nocivas do ambiente 
astral inferior que transita pelo meio-ambiente etéreo e, 

mesmo, físico da Terra. 

 

10) Meu lindo! Como você encara a participação das 

Entidades Espirituais do Oriente nos trabalhos levados a efeito 
nos centros espíritas brasileiros, nas sessões domésticas de 
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Culto Evangélico, ou mesmo, nos serviços de psicografia, no 
lar, realizado pelos diversos médiuns espalhados no Brasil? 

 

Acredita você que os nossos amigos da Doutrina espiritista 
devam ter alguma atenção mais redobrada, em torno desses 

amigos espirituais?! 
 

R- Minha doce amiga! atenção redobrada por parte dos 

médiuns, mesmo, somente o da própria consciência no 
entendimento do bem pela pratica constante na Caridade, 

segundo o Apóstolo São Paulo. Quanto ao mais, muito estudo 
em Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. 

 
Isto falo tranquilamente, em relação aos seres invisíveis dessa 

corrente de pensamento, já que são verdadeiros expoentes da 
Vida Mais Alta à serviço do bem comum, na esfera dos serviços 

com o Cristo, estejam eles seguindo a Buda, Krishina, Maomé 
ou Lao Tsé. Muito embora, não deixamos de lembrar que para 

qualquer Entidade do Mundo dos Espíritos, o controle principal 
sobre as suas comunicações será, invariavelmente, pela análise 

do conteúdo moral de suas mensagens, sejam elas realizadas 
pela psicografia, pela visão, audição, efeitos físicos, etc. 

 

Geralmente, são seres tão formosos e tão elevados, em 
conhecimento e em moral, que chegam a nos levar às lágrimas, 

por força mesma das suas irradiações vibratórias carregadas de 
encanto e pura ternura. 

 
Para nós, o pensamento místico e mágico do Oriente não 

prescinde da lógica disciplinada do Espiritismo com Allan 

Kardec. E vice-versa. 

 

VIAGENS INTERPLANETÁRIAS 

11) É muito curioso vermos como as informações em torno 
dos Mundos Habitados nos Universos do Sem Fim, a não ser 

pela Ciência convencional ou pela ficção cientifica das telas de 
cinema e televisão, foram diametralmente esquecidas pelos 

espíritas. Para nós, os Amigos Espirituais que vivem numa 
região um pouco mais além daquela convencional, ou seja, a 

que se arrojam uma imensidade de almas terrenas após a 
perda do corpo sensório, o assunto é dos mais interessantes, 

palpitantes e muito disseminados entre as nossas populações 
espirituais. 
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O que meu irmão teria a nos declinar sobre o assunto? 
Obviamente que aguardamos de você uma resposta sem 

reservas... 

 

R- Minha irmã do coração! o tema não poderia ser dos mais 

atraentes. Mesmo porque, como você mesma já está sabendo, 
por força mesmo de sua atuação caritativa em torno da 

condução disciplinada e amorosa de nossa faculdade mediúnica, 

para mim mesmo, que não passo de uma pobre “rã”, munida 
exclusivamente de duas antenas na ponta da língua, os Mundos 

Superiores, estejam eles na faixa de existência das 
Comunidades Espirituais da Terra, ou mesmo, entre as regiões 

longínquas do nosso sistema solar, tem uma característica 
muito interessante de “proximidade”, quase que palpável, 

segundo a minha própria percepção paranormal. Em diversas 
ocasiões, como a irmã mesma deve ter testemunhado, pude 

manter um diálogo visual e, ainda, auditivo com determinadas 
faixas de vida extraterrestre, e isso sem que eu tivesse que sair 

do solo terráqueo. 
 

Não só vislumbramos certa condição de vida em seu solo 
planetário, como eles mesmos, por projeção de suas poderosas 

mentes, foram capazes de entreter rápido dialogo com a minha 

personalidade insignificante. E damos como exemplo os nossos 
irmãos de Marte. 

 
Sinto em mim mesmo, que se o desejássemos, e com o auxílio 

magnético dos nossos queridos Guias Espirituais, poderíamos 
até manter uma conversa disciplinada, e relativamente longa, 

quão amistosa, com outros seres de diversificados planetas de 
nossa região láctea. Muito curiosos esses acontecimentos, mas 

é o que temos observado. 
 

Quanto à diferença de linguagem, ou mesmo, por dialetos, não 
vejo como não entenderíamos, ou compreenderíamos, os seus 

pensamentos, haja vista que para a nossa índole mediúnica, o 
pensamento dos Espíritos, de qualquer região que não seja a 

brasileira, chega para nós com uma impressionante clareza 

cristalina e sem maiores dificuldades de entendimento. 
 

Mas para que os nossos amigos leitores possam compreender 
melhor como se caracteriza, de certa maneira, tais diálogos, 

mesmo para mim mesmo que nada tenho de especial, em 
relação a minha condição moral, unicamente, acreditamos 

sinceramente, por conta da magnânima bondade de Deus e a 
assistência misericordiosa dos nossos Benfeitores Espirituais em 

nos proporcionar o auxílio magnético e psíquico, para que tais 
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acontecimentos, na esfera da mente, possam ocorrer sem 
maiores danos para a nossa estrutura cerebral, chegamos 

mesmo a nos surpreender, de maneira muito salutar, quando, 

mesmo, a nossa própria Instrutora Veneranda, em finais de 
março de 2014, nos mostrou, pela delicadeza de sua atenção 

carinhosa, como em verdade seria a sua “linguagem”, ou antes, 
a forma natural de seu pensamento. De uma hora para outra, 

passamos a vislumbrar o seu pensamento numa “linguagem” 
completamente desconhecida, completamente ininteligível e 

completamente descaracterizada de forma humana, 
poderíamos dizer. Fora, para a minha extrema surpresa, como 

se estivéssemos, literalmente, assistindo pela clarividência e 
clariaudiência uma transmissão telepática completamente 

“criptografada”, se assim posso me expressar. Não temos 
vocabulário humano que possa identificar ou qualificar o tipo de 

“linguagem”, completamente desconhecida da vida terráquea, 
com a qual ela, muito naturalmente, sugestionou, ou se 

manifestou, a nossa capacidade sensorial e espiritual. 

Demonstrando-nos, ainda, que ela mesma, para que pudesse 
ser entendida por mim mesmo, tinha que regularmente abaixar 

a sua freqüência e revestir o seu pensamento vigoroso com 
uma linguagem toda humana. 

 
Um fenômeno transcendental, de efeito auditivo e visual que 

nos deixou quase que chocados! 
 

Numa outra abordagem sobre o mesmo tema proposto pela 
amiga espiritual, temos completa convicção que as Viagens 

Interplanetárias serão possíveis, entre os habitantes da nossa 
Terra querida, muito em breve. Para nós, as equações básicas, 

ou específicas, de Física Quântica, na Matemática Cientifica, 
para que isso venha a acontecer, chegarão ao mundo dos 

homens encarnados pelas asas santificadas da Mediunidade 

com Jesus Cristo. 
 

No entanto, segundo fomos orientados pela querida Entidade 
Farrah Fawcett, a bela atriz hollywoodiana recentemente 

desencarnada, os nossos encontros inter-mundos, ou seja, 
entre o plano material dos encarnados e os planos de matéria 

rarefeita dos desencarnados, só acontecem mesmo por obra e 
graça de verdadeiras viagens interplanetárias, quando os bons 

Espíritos corajosamente se arrojam, e se arriscam, vibrações 
abaixo, percorrendo regiões imensas do Invisível até chegarem 

em suas naves aeroespaciais no centro de nossa comunidade 
humana. Segundo ela mesma: “Uma aventura que poderá 

custar muito caro para companheiros valorosos do Mais Além, 
sem que possam, de antemão, preverem com a precisão 
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desejada como haverão de concluir as suas missões quase 
camicases”. 

 

E vejamos meus amigos, que a maioria de nós pensamos que 
para vir do Plano Espiritual para cá, basta que eles, os Espíritos 

Amigos, batam as suas asas, ou então venham “volitando”, de 
uma região a outra do Grande Hemisfério da Vida Mais Alta, e 

pronto. 
 

Como afirmamos um pouco mais acima, segundo o pensamento 
de nossos Mentores, para que as novas revelações a cerca dos 

futuros vôos interplanetários possam se materializar em 
definitivo, a partir de equações matemáticas patrocinadas pelos 

Instrutores do Mais Alto, tudo é apenas uma questão de mais 
tempo ou de menos tempo. 

 

 
Farrah Fawcett 

 
Ah! Só para matar a curiosidade dos leitores e leitoras, a 

querida Farrah Fawcett nos apareceu muito alegre e muito 

desenvolta, vestida num lindo macacãozinho amarelo, no estilo 
anos 70, justo e com detalhes tipo estrias coloridas, que me 

pareceu ter sido confeccionado em bonita peça de ceda. Como 
disse a pouco, muito linda e muito alegre, também naquele seu 

penteado mais famoso, que fez sucesso na série de televisão 
norte-americana “As Panteras”. 
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Entretanto, um aspecto muito interessante nesta sua 
manifestação, ou antes, apresentação (risos...), já que fora ela 

forjada no mais puro encanto, na mais pura ternura e na mais 

envolvente emoção de seu Espírito encantador, é que por mais 
que eu desejasse fixar meu olhar para a sua delicada expressão 

facial, pouco, ou quase nada, obtive de sucesso, a não ser 
pelos poucos momentos em que se apresentou para mim 

naquele quadro gracioso, relatado acima, vestida a caráter dos 
anos 70, como se estivesse a pousar para alguma manchete 

fotográfica. 
 

O certo é que, pude notar que em volta de sua aura magnética, 
a envolver-lhe o belíssimo corpo espiritual, irradiava uma 

intensa corrente de substancia fluídica extremamente 
radioativa, dando-nos a impressão de que a querida Farrah 

Fawcett estivesse, aqui na Crosta da Terra, em alguma 
atividade especializada na área da Física ou da Química 

Nuclear. No entanto, nada ela nos declinou. Deixando-nos 

convencidos de que, em verdade, estava imbuída de alguma 
missão “secreta”, por enquanto fora da alçada dos seres 

encarnados. 

 

VIAGENS ASTRAIS 

12) Como você se sente em relação ao enunciado da 
Espiritualidade que lhe dirige os passos na Mediunidade com o 

Senhor, a cerca de agora, e somente agora, tomarem inicio as 
suas atividades mediúnicas nos Desdobramentos conscientes 

(lúcidos)? 
 

Já sabemos, tanto nós quanto você mesmo, que suas 
percepções fora do corpo somático variarão, com toda a 

certeza, com a perspectiva do mais singelo desprendimento 

pelo sono fisiológico até as Viagens Astrais, verdadeiramente 
ricas de possibilidades de estudo, análise e cultura, já que, por 

força mesmo, de seus condicionamentos parafísicos serem de 
excelente valor científico, pelo menos para os seus Amigos 

Espirituais. E em assim sendo, qual a sua expectativa quanto a 
isso? 

 

R- Minha irmã querida! a ansiedade é verdadeiramente muito 

grande. Não saberia dizer com todas as letras o que pode 

significar para mim, ou para qualquer outro médium, ter a 
ciência de que poderá usufruir, quase que de maneira 

surpreendente, das peripécias da Vida Espiritual, seja ela na 
esfera dos Seres superiores ou entre os vendavais de angustia 
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e sofrimento dos mundos inferiores, mas posso assegurar-lhe 
em particular, e a todos os nossos leitores, em geral, que quase 

me sinto em completa “angustia”, mesmo porque nada sei 

ainda do que resultará tais experiências!... A não ser, 
logicamente, que os meus Guias estão a me preparar para 

empreitadas dificílimas Entre os Dois Planos da Vida.  
 

Curiosamente, aqui mesmo, no final deste singelo trabalho dos 
Amigos Espirituais, os nossos amigos leitores poderão encontrar 

uma experiência que foi providenciada por você mesma há 
alguns meses atrás, antes dessa entrevista nossa, quando fui 

tomado de verdadeiro assalto, e assombro, ao ter tido acoplado 
às minhas próprias costas, duas asas gigantescas, de 

constituição extremamente sutil, por fenômeno magnético e 
visual surpreendente e de profunda delicadeza. 

 
Só por isso, já podemos deduzir que as tarefas dos médiuns, 

espíritas ou não, que integram a corrente de trabalhadores, 

encarnados e desencarnados, para tarefas especificas do Astral, 
podem variar ao infinito, demonstrando para cada um de nós 

que verdadeiramente “nada” sabemos ainda sobre as 
diversificadas tarefas patrocinadas pelas mãos do Divino 

Profeta, sob a custódia dos Emissários da Luz. 
 

De qualquer maneira, tais exemplos, quais o que trazemos 
neste trabalho, poderão ser de grande valia para outros 

trabalhadores da mediunidade, espíritas ou não, que estiverem 
realmente interessados em crescer, construído a paz e 

promovendo o amor pela cultura do Estudo e da Educação, 
assim como nos exemplificou o querido médium Francisco 

Candido Xavier. 

 

MUNDOS SUPERIORES E MUNDOS INFERIORES 

13)  Vivaldo querido! já é por demais conhecido entre os 

espíritas, pelo menos entre aqueles mais afeiçoados ao estudo 
sistemático de nossa santa Doutrina, pelos preceitos de Allan 

Kardec e André Luiz, que tanto na Vida Mais Alta quanto nas 
furnas de sofrimento atroz da Vida Espiritual Inferior, 

poderemos encontrar preciosos exemplos de desprendimento e 

dedicação, haja vista, que tanto num hemisfério quanto no 
outro, existem ou trafegam almas que trazem em seus 

corações o mais lindo, quanto o mais belo, sentimento de 
ternura por alguém que haja deixado para trás nas experiências 

reencarnatórias sobre o mundo material dos homens-físicos. 
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Partindo dessa premissa, poderia o amigo nos enquadrar em 
que condição haveremos de trabalhar, nós e os demais 

tarefeiros em atividades socorristas espalhados pelos rincões do 

Brasil, particularmente, durante os serviços da Mediunidade de 
Desdobramento Espiritual? 

 

R- Querida d´Espérance, a sua pergunta realmente me pegou 

de surpresa, pois para ser sincero esperava ter mencionado o 

assunto anteriormente, porém acabei me esquecendo. E agora, 
a amiga volta a tocar no tema de Viagem Astral, sem que eu 

sequer tivesse consciência antecipada do que estaria a me 
perguntar. (Algo bastante interessante para os nossos estudos 

mediúnicos, não acham os amigos leitores?!...). 
 

Mas, levando em consideração o tema deste sub-capítulo, de 

nossa parte nos foi extremamente significante o estudo da obra 
da querida médium mineira Yvonne A. Pereira, já que ela 

mesma, em “Devassando o Invisível” (FEB), se não me falha 
a memória, cita alguns exemplos de quando muitas entidades 

em completo estado de penúria moral acabam sintonizando 
com determinados médiuns, como no caso dela mesma, e com 

as pessoas de uma maneira geral, na intenção fervorosa de 
lhes trazer algum auxílio “moral” (vejamos só que 

interessante!...), por força de suas paixões e devotamento 
avassaladores por aqueles que se fazem motivos de seu 

interesse, enquanto que em outras circunstancias, fazem 
verdadeiras evocações à Satanás, na intenção tresloucada de 

fomentar a doença, a perfídia e a desunião entre outros tantos 
de criaturas, encarnadas ou não, que em nada lhe comovem as 

fibras do coração, ainda doentio e perverso. Ou seja, aqui 

temos o exemplo dos Mundos inferiores. 
 

Em relação aos Planos Maiores da Vida Eterna, podemos 
assegurar, ou pelo menos deduzir, que a vida se desenrola 

perfeita e sem máculas, transformando os serviços de 
intercessão, junto a essas comunidades gloriosas do Invisível, 

um eterno deleite e uma eterna contemplação para qualquer 
trabalhador que venha a adentrar os seus Magníficos Portões de 

Paz e Ventura Espiritual. 
 

Tanto de um lado como do outro encontraremos os extremos, 
de um mesmo sentimento: O Amor. Num está em vias de 

elevação. No outro ele já faz parte integral das vestimentas 
espirituais de seus habitantes luminosos e glorificados pela 

ternura de seus pensamentos e de suas ações no bem maior. 
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Logicamente que traçamos aqui apenas, e tão somente, um 
pequeno paralelo entre as Entidades da Luz Sublime e aquelas 

outras, muito imperfeitas, mas que não perderam de todo a sua 

característica humana. Já que não acreditamos seja de todo 
desconhecido, pelo menos entre os espiritualistas mais afeitos 

aos estudos referentes aos centros de perdição, maldade e 
profunda baixeza dos Mundos Inferiores da Criação, mesmo nos 

abismos da Terra, que uma grande constelação de Espíritos já 
animalizados, ou inferiorizados, pela própria conduta doentia, 

são completamente destituídos de sentimentos mais nobres, 
mesmo que singelamente, por qualquer criatura que lhe chegue 

próximo, já que por força mesmo de suas irradiações 
completamente pestilentas, não vemos como seria possível 

sequer chegássemos perto, mesmo que fosse para apenas um 
aperto de mãos, de qualquer um desses desafortunados irmãos 

do Invisível. Ou seja, somente impera neles, a maldade e todo 
o tipo de hediondez. Para estes, a doutrinação ou qualquer tipo 

de contato com a nossa humanidade imperfeita, mesmo em 

desprendimentos temporários socorrestes, seria inócuo e 
mesmo impraticável, tamanha a força magnética doentia que 

trazem na intimidade de suas almas. 
 

De qualquer maneira, o estudo se torna cada vez mais 
fascinante. E cada médium, como cada trabalhador em 

particular poderá nos trazer grandes revelações a cerca de suas 
tarefas, por Desdobramento, junto aos abnegados Missionários 

da Luz. 

 

“A GÊNESE” 

14)  Meu bom amigo! Você crer que o livro “A Gênese”, de 
Allan Kardec, lançado em 1869, tem alguma necessidade de 

revisão? 

 

R- Minha doce Mentora! Para começar, acredito que só pelo 

fato de a amiga ter me chamado de “bom amigo”, algum 
espírita venha de chofre lhe qualificar de Espírito maligno, já 

que nem mesmo o Senhor se deixou qualificar por “bom”, que 
na visão divina dEle... seria somente o Pai (risos). Mas, como 

costumam dizer por ai: “Os tempos são outros... E a linguagem 

muda, assim como os seus significados”. Por este motivo, fico 
extremamente feliz pela alcunha generosa por qual me declina, 

apesar de sabedor que sou que, em verdade, nada fiz por 
merecê-lo. 
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Com relação à pergunta da amiga espiritual, posso assegurar 
que de minha parte, nada vejo em “A Gênese” que 

sinceramente mereça alguma “revisão”, apesar de concordar 

que toda forma de “desenvolvimento” seja sempre saudável, 
já que nenhuma obra, seja ela de origem espiritual ou material, 

esteja indene de possíveis ou prováveis adições, seja na esfera 
da ciência, da filosofia ou da religião. 

 
Devemos lembrar que o próprio Codificador do Espiritismo, na 

própria A Gênese, assevera que a Doutrina estaria sempre 
aberta a novos pensamentos e eventuais revisões, se fosse o 

caso. Mas para mim mesmo, na minha grande ignorância de 
alma em desenvolvimento, concluo que cada médium, como 

cada Espírito, desencarnado ou não, deva vir humildemente a 
dar sua contribuição a toda a Obra da Codificação Espiritista, 

assim como o fizeram os Espíritos de Emmanuel e André Luiz, 
por Francisco Cândido Xavier, dentre outros conhecidos, ou 

mesmo obscuros, companheiros de tarefa espiritualista, no 

Espiritismo e mesmo fora dele. 
 

 
15)  O que mais lhe atrai nesta obra? 

 

R- Para ser sincero, faz algum tempo que sequer folheio A 

Gênese, a não ser em casos esporádicos de consulta 

doutrinária. Estou devendo à Kardec, uma nova releitura de sua 
obra (risos...).  

 
Mas, pegando pela memória, o que mais me agrada neste livro 

precioso da Codificação Espírita é exatamente o fato de ele 
trazer em seu conjunto de preciosas lições científicas, uma 

inclinação muito segura para os ensinamentos morais de Jesus, 
aliás, como poderemos observar em todo o trabalho de Allan 

Kardec. No entanto, aqui vemos como ele esmiuçou os fatos, 
ditos, miraculosos dos Evangelhos, trazendo a lume o quanto 

de simplório existia nas ocorrências mediúnicas do Divino 
Pacificador. 

 

Hoje em dia, os fenômenos mediúnicos, particularmente dentro 
dos centros espíritas, estão quase sendo levados a conta de 

efeitos surreais, e seus médiuns provocadores levados a 
“etiqueta” de seres divinos. Como se a força magnética ou 

nervosa não fosse obra corriqueira da Natureza. O que leva por 
se aproveitarem, de tudo isso, os maus médiuns, os maus 

dirigentes e os maus trabalhadores. 
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Como já nos afirmaram os próprios bons Espíritos, em “O Livro 
dos Médiuns”, o que fará a diferença em qualquer fenômeno de 

natureza espiritual, é exatamente a sua capacidade em 

atingir os corações das criaturas de Deus, pelo sentimento 
do Amor, que seria o mesmo que a moral expressa por Jesus 

em sua Boa Nova. 
 

Espero sinceramente que não nos percamos nisto. Antes do 
cérebro, os milagres deverão atingir o coração das almas, ou 

antes, a alma dos corações humanos. E naquela proposta 

singela e perfeita do Divino Amigo: “Daí de graça o que de 

graça recebeste”. 

 

“O CÉU E O INFERNO” 

16)  Tens medo de morrer? 

 

R- Minha irmã, caso eu dissesse que não, estaria mentindo. 

Mas me farei entender melhor... O que quero dizer é que, na 

realidade, medo mesmo da morte, definitivamente não tenho, e 
acredito que nunca tive. Desde pequenino sempre nutri, no 

meu intimo, determinada certeza da vida de além-túmulo, o 

que intuitivamente me deixava numa situação mais confortável 
em relação às outras pessoas de meu conhecimento, e isto 

numa época que eu sequer cogitava de ser espírita!... Mas o 
meu problema, em relação a isto, é, como poderia me 

explicar... o “como irei morrer”. Olha minha amiguinha 
d´Espérance, no presente momento, estou menos para os 

“cristãos primitivos” que foram devorados “tranquilamente” 
pelos leões nos circos de Roma, e mais (muito mais!) para 

Chico Xavier, naquele seu caso “hilário” da turbulência no 
aeroplano em que viajava, se não me engano, nos anos de 

1950. 
 

Mas peço a Deus, todos os santos dias, que me dê ainda sobre 
a Terra, muitos anos de vida e saúde. Até lá, no momento 

decisivo que todos nós haveremos de passar, mais cedo ou 

mais tarde, espero já ter aproveitado um pouco melhor do 
tempo para ir me desfazendo desses “conflitos” em relação a 

mim mesmo, procurando fixar, a cada passo e a cada momento 
de minha atual existência, um pouco mais de coragem ao meu 

pobre coração, servindo mais, amando mais, ouvindo mais e 
procurando falar o menos de bobagem possível, para que não 

venha a me comprometer mais do que já estou comprometido 

com a Lei de Causa e Efeito. 
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17) Quanto tempo você acredita que deva levar um Espírito 

que acaba de desencarnar, para voltar a se comunicar com os 
encarnados, por via da mediunidade ostensiva e disciplinada? 

 

R- Querida irmã! De minha parte, posso assegurar que tenho 

obtido comunicações de recém desencarnados, quase que 

imediatamente ao seu falecimento. Pra dizer a verdade, tenho 
até certo receio de ir a funerais, acreditando que os “mortos” 

saltarão de seus caixões na interessante oportunidade de deixar 
para os que ficaram e ali estão a lhe lamentar a “perda”, um 

recado ou uma nota de saudade, ou mesmo, de alegria por ter 

partido para o Mundo dos Espíritos. Por mais que eu me 
esforce, os cemitérios, para mim, pessoalmente, não me atrai. 

Aliás, muito diferente do que ocorria com Chico Xavier e Yvonne 
Pereira. Mas como costumam dizer por ai: “cada qual no seu 

cada qual”! (risos). 
 

Mesmo porque, segundo o que estávamos dizendo, os vivos da 
Terra, para a minha pobre faculdade mediúnica não se revelam 

como se estivessem habitando dentro de um sarcófago que, de 
lá, não pudesse vislumbrar as claridades do mundo exterior. É 

mesmo incrível, mas posso visualizar os encarnados, em 
desdobramento, tão bem quanto qualquer ser espiritual 

desencarnado. E com uma riqueza de detalhes muito 
impressionante. Aliás, em muitas oportunidades, eles, os 

encarnados fora do corpo sensório, se manifestam com uma 

lucidez espiritual surpreendente, muito além da que se 
apresentam quando em estando em seus corpos físicos. 

 
Obviamente, dependendo de caso a caso. Mas, no geral é isso 

mesmo. 
 

Deixamos também claro, para os nossos leitores e demais 
investigadores da alma humana, que tanto faz, para a nossa 

clarividência, estejam eles, durante as manifestações, 
acordados, dormindo, em relativo transe, ou mesmo, 

completamente ativo e desperto. Temos observado, com o 
decorrer dos anos, que muito ainda haveremos de investigar a 

cerca dos fenômenos conhecidos por Emancipação da Alma. 
 

No caso das mortes violentas, é muito certo que a crise da pós-

morte dura um tempo relativamente maior. No entanto, 
deveremos estudar mais, e em maior quantidade, estes casos, 

à luz da claridade espírita, para que possamos adentrar com 
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maior segurança do campo, quase que ainda inédito, do 
psiquismo espiritual.  

 

Mas como dissemos há pouco, nada tem nos impedido de 
manter um dialogo muito amistoso e naturalíssimo, com 

diversificas Entidades ainda encarnadas sobre o solo do 
Planeta, seja de dia, pela tarde, à noite ou de madrugada. Um 

material muito interessante para as nossas investigações. Os 

amigos não acham?! 

 

18) O que mais lhe enche os olhos em “O Céu e o Inferno” de 
Allan Kardec? 

 

R- Perpassando os olhos agora nesta obra, para que eu 

pudesse me sintonizar com o trabalho aqui empreendido pela 
querida amiga espiritual, me chamou logo a atenção as 

mensagens dos Espíritos felizes, muito particularmente a do Dr. 

Demeure, que fora médico homeopata e amigo/correspondente 
de Allan Kardec, que veio a desencarnar, em Albi (Tarn), a 25 

de janeiro de 1865. Um homem fascinante, de um caráter 
nobre e caridoso, que passou a prescrever tratamento médico 

ao Codificador até a sua desencarnação em 1869. Isto porque o 
querido Espírito do Dr. Antoine Demeure, além de ter sido uma 

das encarnações passadas de André Luiz (Carlos Chagas), fora 
também o Amigo Espiritual que no ano de 2012, no período em 

que eu passava por graves problemas de saúde e emocionais, 
me prescreveu recomendações importantíssimas em torno de 

meu caso pessoal. No que, tenho absoluta certeza, fora o que 
marcou, de maneira decisiva, o meu momento atual como 

médium, e o meu restabelecimento gradual para as tarefas que 
agora realizo como médium bisonho e imperfeito. Recebi dele, 

Dr. Demeure, um carinho e uma atenção tão calorosa e afetiva 

que jamais poderei lhe esquecer a caridade. 
 

De qualquer forma, posso assegurar que neste especifico livro 
da Codificação Espírita, as comunicações dos Espíritos suicidas 

são uma particularidade que me enchem os olhos de lágrimas. 
Tudo é sem dúvida muito lindo e muito fascinante. Mas a parte 

dos “suicidas”, realmente, me deixa muito sensibilizado e 

comovido. 

 

19) No Céu já sabemos que você acredita. Mas e no Inferno, 
acreditas nele também? 
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R- Minha irmã! e como eu poderia não acreditar?!... Qualquer 

médium, mais ou menos lúcido, mais ou menos ostensivo, 
poderá rapidamente correr o olhar clarividente a sua volta e, 

logo, verá que o inferno é uma realidade incontestável. Não só 
pelo motivo de “começar dentro de cada um de nós”, mas pelo 

fato mesmo de ele estar a nossa volta, com suas labaredas 
flamejantes, nuvens pestilentas, carantonhas horripilantes, 

assombros horríveis... O Inferno de Dante e a obra O Abismo 

de Ranieri, são quase que “peças para criança dormir” em 
relação ao que existe de verdade, por detrás da extensa nuvem 

de maldades que todos nós ainda trazemos entranhada no 
próprio coração. 

Ainda pouco, ou quase nada, sabemos a cerca dos diversos 
Mundos Espirituais espalhados pelos Universos Eternos. 

 
Que ninguém brinque com a sua encarnação. Ou irá se dá 

muito mal. 

 

“O LIVRO DOS MÉDIUNS” 

20)  E com relação à segunda obra da Codificação 

Kardequiana, o que o amigo teria a nos dizer, obviamente 
dentro dos limites que são impostos pela sua cultura e sua 

observação de estudante do Espiritismo?!... Apesar de seus 
Guias e Mentores lhe reconhecerem detentor de alto grau de 

competência para nos transmitir instruções metafísicas.  
 

Perdoe-nos meu amigo, mas a sinceridade com que versamos 
as palavras que lhe dirigimos, agora, vale mais que qualquer 

formalismo furibundo que ainda permeia a mente e os corações 

de muitos espíritas de carteirinha que, não sabemos como, “se 
premiaram” com os títulos honoríficos das virtudes que só eles 

enxergam em si mesmos. 
 

Mas voltemos ao assunto... O que pode nos declarar a respeito 
de “O Livro dos Médiuns”? 

 

R- É verdade minha querida amiguinha! vocês ainda vão me 

deixar de “causas curtas”, perante muitos companheiros de 

Doutrina, principalmente entre aqueles que acham, ou 
acreditam, que os Espíritos Superiores, vez por outra, não nos 

dedicam carinho, atenção, ternura e muita emoção sincera em 
suas palavras carregadas de sinceridade e incentivo. Tomemos, 

em relação a isto, mesmo, o tratamento com o qual era 
alvejado no próprio cerne da alma o querido Allan Kardec, pelas 
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próprias Entidades Veneráveis da Codificação. E ele, Kardec, 
jamais se deixou levar por qualquer pensamento peçonhento de 

que estariam eles, os bons Espíritos, lhe dirigindo lisonjas, ou 

outra coisa que o valha. 
 

Mas deixemos disso.  
 

E vamos ao que nos interessa realmente... 
 

É certo de que para qualquer médium devotado à causa do 
Consolador Prometido, O Livro dos Médiuns se torna, 

naturalmente, uma obra de cabeceira, já que nele poderemos 
todos nós, trabalhadores da Seara Mediúnica com o Senhor, 

amealhar o maior nível possível de segurança à luz da lógica 
meridiana de Allan Kardec. 

 
Os seus preciosos ensinos em torno das comunicações, das 

manifestações, das obsessões, dos diversos tipos de 

mediunidade, são sem sombra de dúvidas o mais rico tesouro 
que a Humanidade da Terra já amealhou em recursos culturais 

e científicos. No entanto, para mim, em particular, o que mais 
me balança o coração, pelo menos de alguns anos para cá, 

após muito estudo e muito interesse na obra de Francisco 
Cândido Xavier (o Codificador reencarnado), é exatamente o 

seu quadro perfeito de pronunciamento e elucidação a cerca 
das condições morais de todo e qualquer médium, isto é, que 

qualquer ser humano, bem intencionado, deverá obter para 
receber a assistência sistemática e precisa dos Espíritos da Luz. 

Isto, sem dúvida é de uma valia sem precedentes na História 
do Espiritualismo, ou mesmo, do Psiquismo Cientifico.  

 
Vejamos que a orientação do Espírito Erasto, no capítulo XX, 

Parte Segunda, item 230, de O Livro dos Médiuns, nos 

apresenta um quadro perfeito de como poderemos nos prevenir 
das comunicações más, ou seja, daquelas munidas de caráter 

suspeito. Aliás, como afirma o próprio benfeitor à Allan Kardec, 
qualquer médium que venha a se manifestar, seja qual for a 

sua faculdade mediúnica, na sua vida pessoal de forma não 
condizente com o espírito cristão ou evangelizador, esteja ele 

em qualquer campo do conhecimento humano ou religioso, 
haverá de ser invariavelmente deixado de lado pelos Espíritos 

Superiores e suas comunicações devem ser encaradas como 
mistificadoras, já que “não mais há necessidades de os bons 

Espíritos se utilizarem de médiuns imperfeitos para a 
transmissão de seus comunicados do Mais Além”. 

 
Obviamente, deveremos levar em consideração o caráter 

exclusivamente moral e ético de cada medianeiro, haja vista 
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que, apesar, de os Espíritos Amigos, não aguardarem de nós, 
seres falíveis e imperfeitos, uma aureola de santidade, que 

ainda estamos longe de possuir, é de boa lógica que, de nossa 

parte, não nos prestemos a dar ouvidos a qualquer 
intermediário (médium) que, a olhos nus, esteja a se 

caracterizar por uma condição extremamente desconexa com 
os preceitos formulados pela verdadeira pratica da caridade, 

especialmente em se tratando de serviços com o Além Túmulo, 
no: “Daí de graça o que de graça recebeste”. 

 
Vejamos que o assunto se caracteriza, também, de um aspecto 

mesmo técnico, no âmbito das atividades magnéticas junto aos 
Mensageiros Divinos, quando numa assistência, ou contato, 

mais continuado entre eles e nós trabalhadores da 
mediunidade, o quadro de informações, muitas vezes munidas 

de caráter sigiloso, quase que saltam inusitadamente das 
correntes mentais dos benfeitores sem que eles mesmos, a 

rigor, possam lhe controlar a fluência de um a outro campo 

mental. Isto acontecendo, mesmo, por força da própria 
condição paranormal de ambas as personalidades, encarnada e 

desencarnada, já que por força mesmo do estreitamento de 
sintonia vibratória as suas regiões temporais, no cérebro de 

cada uma das individualidades, ficarão subordinadas, até certo 
ponto, do entrechoque das correntes mentais, como já 

dissemos, disciplinadas pelos poderes superiores, porém 
também sujeitas às contingências do momento. O que poderá, 

inclusive, num comunicado com determinado sensitivo de má 
índole, o Espírito Superior acabar por dar acesso, mesmo que 

indesejado, aos seus mais comezinhos pensamentos ou 
segredos pessoais, a fazerem parte da intimidade das suas 

lembranças mnemônicas.  
 

Isto eu mesmo tenho observado quando, em determinados 

contatos com os benfeitores desencarnados (ou não) que nos 
administram as pobres faculdades mediúnicas, passamos a lhes 

interceptar pensamentos e imagens que, em verdade, não 
desejavam que tomássemos conhecimento, pelo menos 

naquelas ocasiões ou naquelas circunstancias. 
 

Este é outro empecilho para que os Agentes da Vida Maior, 
como bem nos orienta Erasto, em O Livro dos Médiuns, não 

mantenham contato estreito ou continuado com médiuns pouco 
moralizados, ou antes, de má índole, ou seja, os “médiuns 

imperfeitos”. 
 

Mas como dizíamos, o quadro perfeito apresentado por Allan 
Kardec, por auxílio de diversos médiuns espalhados pela Europa 

e pelo mundo, haverá de ser a base angular para todos os 



 

 
53 

53 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

futuros trabalhos científicos, seja na esfera do Espiritualismo ou 
das Ciências Acadêmicas, já que, em nosso modesto entender 

ninguém, e mesmo nenhuma instituição formal, prescindirá dos 

alicerces inamovíveis do Espiritismo, como praticado em O Livro 
dos Médiuns, para produzir conhecimento de verdadeiro valor 

universal. 
 

Os médiuns e os homens, de uma maneira geral, precisam de 
segurança racional para que possam adentrar os meandros da 

Psicologia Espiritual. E ai, exatamente, nesse compendio de 
pura luz divina, todos serão postos a caminho do Mais Alto com 

a tranqüilidade que todos nós desejamos, principalmente 

aqueles irmãos que nos tutelam os passos de Mais-Além. 

MEDIUNIDADE E ALCOOLISMO 

21)  Como você encara o uso, ou o consumo, de álcool por 

parte dos trabalhadores da mediunidade, estejam eles no seio 
da nossa santa Doutrina ou fora dela? 

 

R- Minha irmã Elizabeth d´Espérance! por favor, me permita 

lhe responder a esta pergunta de fundamental  importância 
para todos os médiuns afeiçoados ao trabalho com o Cristo, 

com a recomendação do capítulo 18, Veneno livre, da obra 

preciosa do Espírito Irmão X: “Cartas e Crônicas” (Chico 
Xavier/FEB). 

 
Com isto, minha querida amiga, acreditamos poder ajudar 

muito melhor aos nossos irmãos e companheiros que ainda 
fazem o uso de bebida alcoólica, não imaginando eles o quanto 

de problemas estão acumulando para o futuro. Valendo ainda a 
lembrança de uma frase que vi, certa vez, um espírita dizer 

num determinado programa de televisão: “Bebida alcoólica e 
Mediunidade são duas coisas que não se combinam”. 

 
Mas o certo mesmo é que nós médiuns, em particular, e as 

pessoas de uma maneira geral, se afastem o quanto antes da 
ingestão dos produtos alcoólicos, já que tanto para uns quanto 

para outros a situação haverá de se cronificar de forma que 

venham, após a perda do corpo somático, a perder uma boa 
parte de sua memória. Aliás, como os neurologistas 

competentes da Terra, já vêm observando há muito tempo. 
 

Obviamente, levemos em consideração a resistência 
neuroquímica de cada individuo. No entanto, a regra se faz 

obrigatoriamente geral. 
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Várias especialidades médicas e psicológicas do mundo, além 
da contribuição preciosa do passe espírita estão a serviço do 

homem material, para que gradativamente possa se 

discondicionar dos chamados clichês químicos. 
 

Em nossa primeira obra mediúnica, “MEDIUNIDADE EM DOIS 
MUNDOS”, os Espíritos Instrutores nos lecionaram, em 

algumas páginas, os acontecimentos que envolvem tais vapores 
enfermiços. Seria interessante que os nossos amigos leitores 

lhes acessassem os ensinos. 
 

Temos consciência de que o vicio alcoólico é uma ocorrência 
que afeta aos encarnados tanto quanto aos desencarnados, 

após a perda do corpo sensório. Mas por isso mesmo, devemos 
desde já iniciar a nossa educação voltada para o Evangelho e 

sua utilidade pratica em nossas vidas cotidianas, para que não 
venhamos a continuar a ver os nossos filhos, parentes e amigos 

envolvidos nesta rede insana de lágrimas e dores cruciantes, 

acarretadas pelo insidioso vicio que tem perdido muitos e 
muitos jovens, adolescentes e mesmo crianças de nosso 

coração. 
Ainda é de lamentar quando vemos tanta propaganda na TV, na 

internet e em outros veículos de comunicação de massa, 
insidiosamente promovendo abertamente o uso de bebida 

alcoólica. 
 

Perguntamos, é justo isto?! 
 

Precisamos urgentemente repensar a nossa conduta moral e 
ética perante a sociedade, sem meios termos para a cobiça e a 

filosofia esquisita de uma “liberdade” sem qualquer respeito 
para com a criatura humana. 

 

No mais, estejamos confiantes em Cristo Jesus. 

 

O FUTURO DO ESPIRITISMO E AS DEMAIS CIÊNCIAS 

HUMANAS 

22)  Lamentavelmente, temos encontrado muitas dificuldades 
no seio do movimento Cristão-Espírita. E como você mesmo 

vivenciou tais dificuldades, portas à dentro dos vários centros 
doutrinários de nossa causa Evangélica, o que teria a nos 

declinar em referencia ao futuro do Espiritismo, sobre a face do 
Globo planetário, à luz da sabedoria de Jesus Cristo, também 

sob as claridades das demais Ciências Humanas? 
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R- Minha irmã! a pergunta é muito pertinente, embora não me 

reconheça capacitado em respondê-la, seja intelectualmente, 
moralmente ou culturalmente. 

 
Mas sob a inspiração do Alto, tentarei apreciar o quadro dentro 

de minha própria inferioridade... 
 

É certo, muito certo mesmo, de que os espíritas, de uma 

maneira geral, estão “indo muito mal” a cerca de sua reforma 
intima. Não nos é de todo insuspeito, de que a maioria de nós 

(espíritas), estamos mesmo é desejando a vida de Mamom, em 
detrimento do caráter divino e todo especial de uma 

existência consagrada ao bem geral e à nossa própria 
renovação pessoal junto ao Senhor e Mestre. 

 
Lamentamos profundamente o que vem acontecendo entre os 

nossos irmãos espíritas, estes, particularmente, por se 
encontrarem, até certo ponto, numa condição “privilegiada”, 

particularmente no âmbito da cultura espiritualista, da 
conquista da “lucidez” em torno das questões que envolvem a 

morte e o morrer. Mas para mim mesmo, a situação é de 
verdadeira calamidade, diria até de “saúde pública”. Mesmo 

porque, vez por outra, os meus próprios Guias Espirituais me 

patrocinam, à clarividência mediúnica, a visão global, ou seja, 
de quadros psicométricos das energias que envolvem os 

pensamentos não somente dos espíritas, mas como também de 
toda a Humanidade terrestre. E posso garantir que só não 

venho às lágrimas abundantes e copiosas, nestas circunstâncias 
de dor e profundo pesar pela criatura humana, incluindo a mim 

mesmo, por recomendação expressa do querido Espírito Dr. 
Demeure (André Luiz) de que não posso me emocionar em 

excesso, para que não cause em mim mesmo algum fator 
mórbido que possa apressar a minha desencarnação. 

 
Mas de qualquer maneira, somos imensamente esperançosos. E 

segundo os próprios Amigos da Vida Maior, a crise irá passar. 
Sim é certo, levará ainda um bom tempo para que as 

sociedades da Terra tomem consciência definitiva de sua 

verdadeira responsabilidade como Espíritos imortais. Ainda 
vamos ter muitas dores e muitos ranger de dentes. Mas como 

dizem por ai: “Há sempre uma luz no final do túnel”. 
 

Particularmente, temos em mente que as conseqüências para a 
definitiva compreensão, e aceitação, dos postulados da 

Reencarnação, se tornarão presentes no solo do Planeta a partir 
de um estudo mais a tento em torno da futura Arqueologia 

Médica, quando veremos, entre os seres espirituais do Espaço e 
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as entidades encarnadas no solo do Orbe, uma cooperação 
mútua e extremamente saudável, com a utilização adequada da 

ferramenta da Mediunidade, em auxilio aos pesquisadores das 

Academias, no estudo das sínteses hormonais, metabólicas e 
genéticas, entre as ossadas (tecidos ósseos) dos que já 

partiram para o Plano Espiritual e a sua descendência que ficou 
no Plano dos mortais, ESTEJA ELA NO SEIO DA 

CONSSANGUINIDADE CARNAL OU POR ENTRE AS 
CORRENTES PLURIDIMENSIONAIS DA FAMILIA HUMANA, 

que, em realidade, como haveremos de comprovar pelos 
estudos mesmo, são as mesmas personalidades de outrora que 

voltam em outros corpos e com outras aparências, mas 
possuidoras, na sua intimidade hiper-química, das mesmas 

características físio-moleculares, supra-renais e 
morfogenéticas, com uma ênfase mais especial para as 

glândulas produtoras de vitalidade e saúde do “globo ocular”. 
Isto, segundo mesmo os nossos Instrutores Espirituais. 

 

E todas as Ciências do Globo serão chamadas a empreender o 
esforço regenerador pela Humanidade inteira, segundo o 

preceito imortal do “amai-vos uns aos outros como Ele nos 
amou”. 

 

UMA LUZ SOBRE AS MENSAGENS ESPIRITUAIS 

CODIFICADAS 

23) Meu amigo! Muito tem se dito a cerca de prováveis 
mensagens em “códigos” que haviam sido deixadas por pessoas 

de dentro de nossa doutrina, a exemplo do próprio médium 
Chico Xavier. 

 
Muito embora não desmereçamos o valor de cada uma das 

testemunhas que se apresentaram, após a desencarnação do 

médium mineiro, ou qualquer outro companheiro que haja 
realmente deixado tais criptografias mentais, para uso dos que 

ficaram para trás no solo do planeta, é de estranhar que 
nenhuma delas tenha se munido, de modo muito particular, ao 

determinismo das leis irrevogáveis de Deus, ou seja, que 
somente a ele está reservado o direito de prover ou não os 

desígnios da Natureza. 
 

Como você encara a situação? 
 

R- Realmente é de estranhar que ninguém ainda, ou quase 

ninguém, tenha levado em consideração que antes dos 
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interesses deste ou daquele outro individuo, vigora hoje e 
vigorará sempre a vontade do Altíssimo. 

 

Muito embora, em determinados casos, sejam pessoas de 
cultura acadêmica, nos leva a crer que são pessoas também 

perfeitamente inocentes, com pensamentos quase infantil, ao 
acreditarem que um Espírito, seja ela lá de quem for, possa se 

sobrepor a vontade de Deus sobre qualquer assunto ou 
qualquer esquema de “comunicação” entre os Planos espirituais 

e o físico, propriamente dito. 
 

Não tenho dúvidas que qualquer pessoa possa deixar um ou 
outro tipo de “sinal” para que possa vir a ser identificado após a 

sua passagem pelo túmulo. Entretanto, deve levar-se em 
consideração que mesmo ele, o Espírito que já partiu, poderá 

não encontrar mais por aqui, quando de seu retorno das 
catacumbas da morte, o sujeito (médium) adequado para a 

transmissão daquele seu comunicado. Por exemplo, o médium 

que lhe parecia mais acessível aos seus pensamentos de 
homem morto, também já poderá ter “batido as botas”. E até 

quando ele, o desencarnado, poderá esperar por aqui até que 
outro companheiro bem intencionado possa lhe captar as 

sugestões mentais sem interferências?! 
 

E mesmo, o próprio Espírito que havia deixado a codificação 
escrita ou falada (ou mesmo pictografada), de um momento 

para o outro poderá mesmo ter “mudado de idéia” e promover 
as suas comunicações por diversos médiuns que não aqueles, 

aparentemente, capacitados ou esperados anteriormente. 
Aliás, o que mais se vê, após a perda do corpo físico, são 

Espíritos mudando de idéia ou de pensamento em 
relação a muita coisa. (Risos). 

 

Vale anotar que o próprio Emmanuel, na sua primeira obra por 
Chico Xavier, “EMMANUEL” (FEB), já nos deixou informados 

que mesmo os Espíritos da esfera onde ele próprio se 
encontrava, “não se acham indenes do socorro das hipóteses” 

(Capítulo XVII). Ou seja, tanto aqui quanto lá, nas regiões mais 
altas da Espiritualidade, poderemos naturalmente mudar de 

opinião. 
 

De qualquer maneira, nos escritos da História, tanto na 
literatura, nas artes, na matemática e muito particularmente na 

Arqueologia, vamos encontrar inúmeros exemplos de “sinais” 
deixados não somente pelos encarnados, quanto pelos 

desencarnados, sejam eles da Terra como de outras regiões do 
Universo. 
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Mas para que não venhamos a ficar feitos “barata tonta”, entre 
um e outro conceito, ou entre uma ou outra opinião, a nossa 

querida benfeitora Venerada, aqui ao nosso lado, pende-nos 

que nos dirijamos à palavra sempre preciosa do Irmão X, no 
capítulo 20, Nota explicativa, da obra “Cartas e Crônicas” 

(Chico Xavier/FEB), quando todos nós poderemos, de maneira 
lúcida, encontrarmos uma saída para esse pequeno 

entrechoque de idéias, ou antes, de conhecimentos mal 
elaborados, a cerca de “ficarmos aguardando indefinidamente”, 

por questão de promessa formal, que este ou aquele outro 
Espírito venha a cumprir com a sua palavra depois de morto, 

em “somente se comunicando como desejava”. O que para 
Veneranda, e para mim mesmo, é completamente fora de 

propósito. 
 

Basta que estudemos os fatos (mensagens) e analisemos os 
indícios morais do médium e do Espírito. E o resultado virá 

naturalmente. 

 
Vejamos a pequena nota que recebemos do querido Espírito de 

Chico Xavier, em relação ao assunto, no dia 30 de outubro de 
2013: 

 
“NUM COMUNICADO DE ALÉM-TÚMULO, QUEM SE PRENDE EM 

DEMASIA A "LETRA" (OU A FORMA), SEGUNDO INSTRUÍRAM 
OS ESPÍRITOS SUPERIORES A ALLAN KARDEC, EM "O LIVRO 

DOS MÉDIUNS", PERDE MUITO O CARÁTER ESPECIAL, QUANTO 
PRIORITÁRIO DO "ESPIRITO DA MENSAGEM", OU SEJA, O SEU 

CONTEÚDO "MORAL" OU EXCELENTE. 
 

ATENTEMOS PARA OS DETALHES, MAS PRIORIZEMOS MUITO 
MAIS O ESSENCIAL”!... 

 

Mas vejamos ainda o que Veneranda acaba de nos assoprar aos 
ouvidos, referente ao assunto: 

 
- Meus irmãos, talvez não saibam que, mesmo entre os 

desencarnados, também o que mais existe são “os 
bisbilhoteiros” e interessados na vida alheia. Por boa paga, 

estes infelizes irmãos se imiscuem na vida de qualquer 
encarnado e acabam por obterem, por meios escusos, as 

informações relativas às possíveis “mensagens codificadas”, 
muitas vezes num natural bate-papo entre aqueles que 

partiram e deixaram o “código” e os que ficaram sob o solo da 
Terra, com as mensagens/códigos em seu poder. E assim, 

passam a negociar as informações com outros agentes das 
sombras, estes sim perversos e criminosos que, a qualquer 
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custo tentarão desestabilizar o trabalho do Espiritismo. 
Conferindo autenticidade onde em realidade só há engodo. 

 

Vejamos agora o que já afirmava Francisco Cândido Xavier, 
antes mesmo de sua desencarnação: 

 
- Há pessoas que, em vida, combinam de voltar após a morte 

para dar sinais aos que ficaram e, muitas vezes, não cumprem 
ou não podem cumprir o prometido, gerando frustrações e 

decepcionando expectativas. Que poderia dizer-nos sobre tais 
combinações? R- Não devemos abalançar-nos a tais 

propósitos futuros, não conhecendo as normas que 
governam o mundo dos desencarnados, submetidos que 

se acham às leis do Mundo maior. 
 

(Pergunta de Fernando Worm à Chico Xavier, em agosto de 
1976, inserida na obra “LIÇÕES DE SABEDORIA”, Folha 

Espírita, Marlene Nobre, 3ª. Edição, 2009). 

 
Com isso, caros leitores, não desejamos desqualificar as 

pessoas que disseram que o próprio Chico havia lhes deixado 
um tipo de “código”, ou sinal, mas apenas fazer compreender 

que muito provavelmente o nosso querido Chico Xavier 

“deveria” está dizendo: “SE DESSE”!... 

        Então, tudo é uma questão de usarmos o bom senso. 

 

AS FEDERAÇÕES ESPÍRITAS NO BRASIL E AS TAREFAS 

NOS CENTROS ESPÍRITAS 

24) Qual a visão que você acalenta no coração a cerca da 
nossa Federação Espírita Brasileira, obviamente fazendo ai uma 

ligação com os Centros Espíritas em nosso país? 
 

R- Minha doce irmã! sinceramente falando, o meu desejo é de 

ver cada vez mais um Espiritismo fortalecido, amado e 
vivenciado por todos, seja no Brasil ou fora dele. Todos nós 

espiritualistas, deveremos devotar o mais profundo respeito e a 
maior ternura possível aos serviços inapreciáveis das 

instituições organizadas do nosso movimento cristão. 
 

No entanto, somos obrigados a reivindicar para Allan Kardec, o 

Codificador da Doutrina Espírita, o direito da última palavra 
(sem cometer qualquer pecado ou leviandade em torno do 

assunto) em se tratando da “organização do movimento 
espiritista”. Por este motivo, pensamos, tenham sido levados os 
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autores espirituais do presente trabalho, logo no seu primeiro 
capítulo, mais particularmente pelo Dr. Bezerra de Menezes, o 

Kardec brasileiro, a tratar do assunto com a precisão 

necessária, e com a prescrição perfeita do médico competente, 
trazendo-nos à lembrança os textos marcantes de Kardec e de 

Chico Xavier a cerca do “futuro das instituições espíritas 
organizadas”. 

 
Acreditamos perfeitamente que o assunto haverá de incomodar 

a muitos companheiros que, mesmo muito bem intencionados, 
ficam desacochados com a idéia de perderem o “mando” e o 

“poder” de sua clientela, isso com o fato mesmo de 
reconhecerem que “no futuro não haverá templos de pedra”. 

 
Mas, por enquanto e sempre, a ordem é continuarmos 

trabalhando, servindo e amando, sem outros interesses que 
não seja o de promover o Espiritismo tal qual Allan Kardec nos 

entregou, ou seja, sem conflitos de qualquer espécie na esfera 

da compreensão mútua, do entendimento educacional pelo 
Evangelho do Cristo e muito particularmente, na difusão de um 

Espiritismo simples como nos tempos apostólicos do primeiro 
século. 

 
Bem, este é o meu pensamento. 

 
Muita paz. E muito obrigado, em Jesus de Nazaré, pela 

oportunidade generosa de ter me permitido expressar as 

minhas pobres palavras. 

   E assim, meus amigos, encerramos a nossa modesta participação 

esperando que todos possam apreciar não apenas as palavras lúcidas 

de nosso pupilo Vivaldo Filho, mas, e principalmente, o pensamento 

glorioso do Mestre, pelas Vozes do Alto, aqui apresentadas em forma 

de pequeninas mensagens espirituais, despretensiosas tanto quanto 

os próprios benfeitores e amigos desencarnados. 

   Vejamos com as retinas do coração e ouçamos com os tímpanos da 

alma. Sempre voltando-nos para a fraternidade completa. 

   Muitas alegrias a todos e fiquem na felicidade de Jesus Cristo, o 

nosso Mestre e Salvador, para que a certeza da Vitória seja uma 

constante em nossas vidas. 

   Da amiga e serva sempre humilde, 

 

Elizabeth d´Espérance (Espírito)  
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   Nota do médium: Página iniciada pela psicografia do médium Vivaldo P. 

S. Filho, em Salvador/BA, no final do mês de março e concluída em 23 de 

abril de 2012, em sua residência, em homenagem aos 155 anos de 

Fundação do Espiritismo.    

   No entanto, revista e ampliada pelos Benfeitores Espirituais Veneranda, 

Francisco Cândido Xavier e Adolfo Bezerra de Menezes, em 29 de abril de 

2014, quando ainda das comemorações dos 157 Anos de Fundação do 

Espiritismo, com a publicação de “O Livro dos Espíritos”, em sua 

primeira edição, em Paris, 18 de abril de 1957. 

   A Entrevista foi iniciada na segunda quinzena de novembro de 2013 e 

concluída em 25 de maio de 2014, quando a querida Benfeitora 

d´Espérance, em desdobramento mediúnico, se manifestou à nossa 

acanhada condição mediúnica, na intenção de nos dedicar o seu carinho e a 

sua atenção pela condução do presente trabalho espiritual, e, como ficará 

claro para todos os nossos leitores amigos ao final desta obra, ela já se 

encontra reencarnada entre os humanos da Terra. 

   Por este, e tantos outros motivos, rogamos aos queridos espíritas e a 

todos os religiosos do plano material, que mantenham a nossa querida 

Amiga Espiritual, tanto quanto a sua atual família encarnada, em suas 

orações diárias, na certeza de que ela haverá de continuar servindo ao 

Senhor, pela dedicação do seu profundo amor pela causa Espírita, pela 

compaixão que dedica a todos nós, enquanto seres encarnados e 

desencarnados, e pela Caridade. 

   Pela graça de Deus, pude encontrá-la numa de suas atuais 

Reencarnações Programadas & Múltipla, também na condição de 

uma linda, doce, e meiguíssima garotinha de seus cinco janeiros. O 

seu olhar cheio de ternura e o seu magnetismo pessoal, 

praticamente, nos cortaram a alma, deixando-nos convencidos de 

que a Paternidade do Pai Amantíssimo não nos deixara órfãos de sua 

presença espiritual, mesmo que naquele pequeno e delicado corpinho 

de, aparente, criança indefesa.  

    Nota: Devemos observar, que, para conseguirmos abarcar todo o 

acervo mental de determinadas Entidades Superiores, haveremos de 

nos embrenhar, de maneira considerável, pelo seu psiquismo 

profundo e milenar, como num intricado labirinto de: força, imagens 

e magnetismo. 

   Para mim, em particular, o poder de seu amor exalava 

abundantemente por intermédio de sua natureza meiga e terna. 
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Mme. D´Espérance: Uma médium notável, 

em todos os sentidos! 
 

   Um dos casos mais impressionantes dessa valorosa médium 

fora o de uma desmaterialização “parcial” de seu corpo, 

numa sessão do dia 11 de dezembro de 1893, na Finlândia, não 

apenas testemunhado por pessoas da mais respeitável 
consideração social e de governo da época, como 

pesquisado minuciosamente pelo eminente professor Alexander 

Aksakof, Conselheiro do Kzar da Rússia e redator chefe da 

revista Psychische Studien, de Leipizig, como registrado no livro 

“Um Caso de Desmaterialização”, pela Editora da 

Federação Espírita Brasileira, 5ª. Edição, do ano de 2006. 
 

   

As duas fotografias acima são flashes tirados durantes algumas de 

suas sessões de materializações de Espíritos desencarnados (à 

esquerda), e de materializações de flores e plantas ornamentais (à 

direita), tendo sido sistematicamente testemunhadas e investigadas 

por respeitáveis estudiosos da sua época. 

Nota: Extrato da obra “A Reencarnação Programada & Múltipla 

na obra São Luis IX”, pelo Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho. 
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   E em tempo, deixamos claro que as obras, particularmente, de Emmanuel 

e André Luiz, pela lavra mediúnica de Chico Xavier, são para mim mesmo, o 

complemento, ou antes, a continuação do esforço de Allan Kardec na 

elaboração da Codificação do Espiritismo.  

   Em nossa opinião, uma obra não pode caminhar sem o auxílio da outra. 

   De minha parte, desde já, coloco-me na condição de insignificante 

servidor do Mais Alto, já que, apesar do grande número de Entidades 

Superiores, e um outro tanto de impressionantes revelações espirituais, não 

me furto agora, e nem me furtarei mais adiante, em esclarecer, aos nossos 

sinceros estudiosos de Espiritismo, como se dão as comunicações de nossos 

Instrutores Espirituais e o que, em síntese, temos sentido durante suas 

manifestações carregadas de muito amor, muito carinho, e extrema 

delicadeza, pela condição “mediana” de mediunidade que lhes colocamos à 

serviço, em relação a minha própria faculdade paranormal. 

   No mais, como dizem os queridos Benfeitores por nosso intermédio: “O 

Trabalho precisa continuar”. 

   E assim, procuramos fazer o melhor ao nosso alcance, obviamente que 

dentro do preceito Evangélico de que “sejamos sempre os últimos dentre os 

últimos”, salvaguardando sempre o mérito do serviço para o Cristo de Deus, 

o Nosso Mestre e Salvador do Mundo. 

   

Capa do livro “NO PAÍS DAS SOMBRAS”, de E. d´Espérance, 

Editado no Brasil pela Editora da FEB. 
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“Chico Xavier. O Codificador reencarnado” 

 

     “Mediunidade sem o Espiritismo é obsessão. Porém, não estou dizendo 
com isto que não seja possível um desenvolvimento mediúnico que não seja 
nos moldes do Espíritismo Cristão. No entanto, cá para nós, seria mesmo uma 
temeridade adentrarmos as correntes de pensamento e de vibrações da Vida 
Invisivel, em seus diversificados aspectos e Dimensões, sem o conforto e a 

segurança de Allan Kardec, dentro daquele preceito Evangélico do “daí de 
graça o que de graça recebeste”, amplamente difundido pelo Consolador 
Prometido.” 

– Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho (médium) 
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O médium 

 
 

À GUISA DE NOTA 

    

   Olá amigos. Muita paz em Jesus! 

   Inicialmente, ficamos a pensar se realmente conviria um texto, 
mesmo que simbólico, à Titulo de Nota do presente trabalho que, 

graças à bondade de nosso Pai, aprouve nos permitir fossemos 

bafejados pelas claridades da Verdadeira Luz que nunca se apaga, e 

pelo Eterno Amor que nunca se esgota, oriunda das Esferas 

Superiores a qual a presente obra vem se delineando, já que, até o 

momento da presente data, a mesma encontra-se em fase de 
elaboração, transmissão, recepção, e de “visualização” das idéias dos 

Obreiros Espirituais, que, segundo temos notado por nossas 
modestas observações, pouco, ou quase nada, dão importância aos 

rigores de editoração em relação ao conjunto total de páginas de 
cada capitulo já que, eles mesmos, nos orientam e nos conduzem 

para o urgente preceito de: menos técnica, e muito mais 

sentimento. 

   Hoje, pela madrugada, por volta das 01h30min, tivemos a grata 

satisfação de receber a página do Prefácio pelas mãos abençoadas de 
nossa Mentora d´Espérance, quando, em alguns minutos após, ao 

deitarmos para dormir, fomos repentinamente tomados de uma 
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terrível e, ao mesmo tempo, encantadora visão, quando vimos, após 
uma irradiação luminosa entre o azul-celeste e o branco-suave, uma 

espécie de estrutura metálica a envolver, ou se colocar por 

entre, os meus corpos espirituais, acreditamos que entre o duplo-
etérico e o períspirito (também denominado corpo emocional), porém 

irradiando-se em sua constituição magnética, ou “aura-metálica”, em 
direção aos seus extremos, tanto para “cima” quanto para “baixo”, o 

que seria dizer: tanto na direção do períspirito, e além dele, 

quanto na direção do duplo-etérico, e além dele também.  

   Imediatamente, pensamos: - “Meu Deus, o Homem de Ferro já 

existe na espiritualidade”?!...  

   Fora quando vimos tal estrutura se abrir na altura do nosso plexo-

solar (boca do estômago), e observar que lá dentro (do nosso 

estomago!) havia uma Entidade/estrutura, com sua forma 
perispiritual bastante deformada magneticamente, nos passando a 

forte impressão de que se tratava de um ser de extrema maldade e 

vulgarização. 

   Um misto de terror e perplexidade fora aumentando em mim, 

quando inicialmente apareceu uma outra Entidade, dessa vez um ser 
“extraterrestre”, com sua forma corporal “muito fina”, quase 

esquelética e com sua cabeça, ou área cerebral, não muito 
volumosa, o que repentinamente me causou um certo mal estar, 

como se a mesma estivesse tentando “capturar” aquela pobre 
Entidade (a de dentro do meu estomago!) em completa indigência 

espiritual, praticamente uma “forma” sem vida externa, mas 

com batimentos e pulsações internas.  

   E de repente, fui mais uma vez surpreendido com a chegada de 

outro ser também extra-planetário, só que dessa vez com sua forma 

“física” semelhante, ou mesmo, exatamente igual a uma “saúva” 
gigantesca!... que, imediatamente, ao se aproximar de nossa 

“estrutura perispiritual metálica”, aberta na área do estomago, 

agarrou com suas presas a “Entidade” que lá dentro se encontrava, 
ao mesmo tempo em que a “arrancava” da intimidade de nosso 

organismo, passando a lhe envolver com uma “saliva” pegajosa em 
ritmo de jatos lique-gelatinosos, e lhe fazendo desaparecer por entre 

o “casulo estranho”. 

   No assombro do momento, gritei mentalmente, isso para não 
acordar os demais que se encontravam dormindo em nossa 

residência (aminha esposa Francisca e a nossa filhinha Joane):  

   - “Meu Deus o que significa isso”?!...  

   Quando, imediatamente, visualizei um operoso trabalhador 

desencarnado, que acreditamos ser uma Entidade protetora (em 
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decorrência de sua agradável irradiação luminosa), que me parecera 
ter acompanhado toda aquela situação em profundo silêncio e 

respeito, que chamou à atenção, dizendo:  

   - “Cuidado Vivaldo! apenas preste atenção, e muito cuidado 

com seus pensamentos”.  

   Fora quando vimos o ser “saúva” carregar o seu “fardo informe”, 

e sumir, por entre Dimensões completamente me eram 

completamente desconhecidas. 

   Passados alguns segundos de maior tensão, a Entidade Espiritual 

generosa e amiga, acalmou-me com a seguinte orientação afetuosa:  

   - “Meu filho, a Justiça Divina se faz presente de muitas 
maneiras. O nosso irmão (“saúva”) apenas colabora com o 

mecanismo de Evolução das Criaturas de DEUS, que somos 

todos nós, nas infinitas moradas do Universo.” 

   Assim, passamos a entender que aquela “saúva”, ou “ser humano”, 

(isso mesmo meus queridos leitores... Essa Entidade do Espaço, 
vinda de outraos rincões planetários, nos deixara com a nítida 

impressão de, na atualidade, fazer parte de nossa comunidade 

“humana”.  

   Bem, isso poderá vir a dar muito “pano pra manga”, mas a 

realidade é que reconhecidos Instrutores Espirituais tem nos levado a 
refletir e nos questionar que se, em decorrência de tanta maldade e 

violência que ainda trazemos no interior de nossos corações, será que 

poderíamos realmente já nos considerar como Humanos?!...  

   Fica aí uma questão inicial para refletirmos e, inadiávelmente, nos 

reportarmos às abençoadas palavras de EMMANUEL, em seu prefácio 

do livro “Almas em Desfile”, pelo Espírito Hilário Silva, psicografado 

por Francisco Cândido Xavier/Waldo Vieira, Editora daFEB:  

   - “Movimentando rápidas pinceladas, Hilário Silva, neste 

livro, é um retratista de corações, conclamando-nos a sentir e 

refletir”.  

   O que nos leva a crer que essa Entidade “saúva” penas estaria 

contribuindo para o expurgo/êxodo planetário da Terra, por força da 
“Transição Planetária”, levando tais personalidades reencarnadas na 

Terra (ou fora dela!!!), inconciliáveis com as Leis de Amor e Caridade, 

a desenvolverem o “sentimento” que, praticamente, inexiste na 
maioria de cad um de nós, através do labor da dor e do sacrifício, já 

que passariam a ser utilizadas não apenas como “alimento”, mas 
muito provavelmente como escravos dessa civilização, para nós 

desconhecida,  que, apesar de sua estrutura  “atrasada” em relação a 
nós humanidade da Terra, não passam de exímios  e organizados 
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Trabalhadores do Bem, sem qualquer indício de maldade em suas 

estruturas psicológicas. 

   Arrepiado até agora, chegamos à conclusão de o porquê a nossa 

querida Elizabeth d´Espérance nos ter advertido, na sua mensagem 
introdutória, quanto à escassez de tempo que nos resta nesse 

período culminante de nossas vidas sobre a face nem sempre 

acolhedora do Planeta Terra, alertando-nos:  

   - “O momento urge e o tempo é de crise.”  

   Tenho pedido a Deus, todos os santos dias, não me deixar esquecer 

a própria desvalia diante do grande esforço dos Espíritos Amigos, em 
transmitir os seus pensamentos de Amor e Bondade, à Luz da 

revivescência do Evangelho do Senhor, por meio de Allan Kardec e 

Chico Xavier. 

   Agradecendo antecipadamente a compreensão de todos, rogamos-

lhes pela nossa lembrança em suas cariciosas preces à Jesus Cristo. 

   Um Abraço forte a todos e muitas felicidades. 

 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador, Bahia – 23 de abril de 2012)  

   Nota do médium: A impressão que tivemos, é a de que, apesar de a 

nave espacial da “saúva” estar bem próxima a nossa direita, no exterior de 
nossa residência, o ser interplanetário teve de transpor várias dimensões 

para alcançá-la de volta. 

   Alertamos aos queridos companheiros espíritas e demais estudiosos da 

Mediunidade com Jesus Cristo, que tais ocorrências se deram de forma não 
apenas nítidas à nossa clarividência, de maneira perfeitamente positiva, 

mas o fenômeno se caracterizou também, segundo as nossas percepções 
parafísicas, pela “realidade” da estrutura praticamente sólida, ou seja, 
“parcialmente” sólida para os demais encarnados, porém extremamente 

palpável e tangível para nós mesmos.  

   Para mim, em particular, uma ocorrência real e quase indescritível, em 
termos de compreensão par o leigo, sem a ajuda romantica e ficcionista dos 

grandes gênios de Hollywood. 

   Por outro lado, temos consciência que muitos companheiros de Doutrina 
tomarão posicionamento apressado, em relação às comunicações dos 

Espíritos Amigos, pelo menos por nosso intermédio, acreditando, eles, que 
os nossos Instrutores Espirituais, na maioria das vezes tem sido, um tanto, 

“repetitivos” em seus comunicados de Além Túmulo, entretanto, para mim, 
em particular, nada tenho feito para merecer da Vida Maior uma assistência 

de “excessão”, já que, não tendo a pretensão doentia de me imaginar 
superior a qualquer outro companheiro da Mediunidade com Jesus Crino 
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Espiritismo, ou fora dele, visto que o querido Chico, também, desde o início 

de suas tarefas abençoadas na Mediunidade Santaificada em Allan Kardec 
foi alvo contumaz dos adversários da causa Cristã que, infelizmente, já 

naquela época, só viam no Espiritismo uma ferramenta exclusiva para o 
deleite de seus cérebros sobrecarregados de cálculos matemáticos, porém 
extremamente pobres de sentimento, vindo mesmo a obrigar, por várias 

vezes, o Espírito de Humerto de Campos (Irmão X) se manifestar pela 
psicografia abençoada do médium mineiro, na condição de defensor das 

mensagens, “ditas”, morais, ou melhor, de conteúdo extritamente 

Evangélico. 

  

   Por isso mesmo, temos observado que os nossos Amigos Espirituais e 

Benfeitores zelosos dão preferências aos comunicados de cunho 
eminentemente evangelizador, naturalmente que não se esquecendo de nos 
dar algo de científico, que possa também nos ilustrar a mente, geralmente 

muito preguiçosa.  

   Portanto, para nós mesmos, quanto para os nossos Amigos Espirituais, as 

comunicações de odem moral sempre serão o melhor caminho para 

ligar a mente dos espíritas às Esferas Luminosas da Espiritualidade Maior, 
não nos esquecendo, porém, de agradecer a todos os amigos mais 
afeiçoados à Ciencia, pelo serviço inapreciável de esclarecimento da 

mentalidade humana, pela Cultura da Inteligência. 

   Com isso, tomo a liberdade de apresentar o material que se segue, na 

certeza de que procuramos fazer o melhor ao nosso alcance. 
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O ESPIRITISMO E JESUS 

CAPÍTULO 1 

Pelo Espírito Bezerra de Menezes 

“... em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do 

Espiritualismo, mas, muito mais, de Espiritualidade”. 

(Emmanuel/Chico Xavier – “Nosso Lar”, FEB, 1944) 

    

   Bem, os nossos queridos leitores mais atentos poderão estar 

indagando por qual motivo demos o título desse nosso primeiro 

capítulo: “Espiritismo e Jesus”!... e não, como seria mais apropriado, 

“Espiritismo com Jesus”.  

   E fizeram bem. 

   O motivo real desse nosso pequenino trocadilho seria, no mínimo, 

de estarrecer, até mesmo ao próprio codificador.  

   Os meus irmãos duvidam?  

   Pois não duvidem não.  

   É que apesar de todos os constantes alertas que os Instrutores 

Espirituais tem nos dado desde a publicação de “O Livro dos 

Espíritos” (Paris, 18 de abril de 1857), muito pouco ou, acreditem, 

nada fizemos para mudar o rumo de nossos interesses subalternos e 

mesquinhos junto à esta doutrina tão santa, e tão bem elaborada 

pelas Venerandas Entidades Espirituais que se desdobraram pelo 

globo terrestre para, através de verdadeiros mártires da 

mediunidade, em épocas tão difíceis e caminhos tão 

pedregosos, nos trazerem uma coleção, de valor inigualável e 

sem precedentes na história da Humanidade de instruções, que 

seria a Luz Sublime da Verdade para toda a Eternidade, como nos 

prometera O Incomparável Salvador.  

   Sem mencionarmos o trabalho arenoso, movediço, fatigante e 

extremamente sofrido, por qual tivera que percorrer o nosso mestre e 

amigo de sempre Allan Kardec, que, como se não bastasse todas as 

agruras por qual havia passado no decorrer de sua vitoriosa 
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encarnação, lhe aprouve, por extrema caridade e sentimento de 

renuncia, logo após haver ascendido às esferas luminescentes da 

Espiritualidade Superior, ter retornado ao nosso, lamento dizer, 

“angustiante convívio”, na roupagem do amoroso Francisco Cândido 

Xavier, na pequena cidadezinha de Pedro Leopoldo, nas Minas Gerais, 

no início do século XX. 

   Sei, meus queridos amigos, o quão duro deve ser ler estas palavras 

versadas em expressões carregadas de “certo” amargor.  

   Mas como diria o nosso caro companheiro desencarnado Arthur 

Joviano (Neio Lúcio): “A imagem é triste, mas é verdadeira”. 

   E segundo cremos, a verdade, em alguns casos, deve ser cristalina, 

sem meia e nem peia, principalmente quando chegamos a um 

determinado grau de amadurecimento intelectual e compreensão das 

grandes verdades da Vida e, quem sabe, até do Universo, já que a 

Ciência dos homens tanto tem vos trazido novas formas de 

compreender o universo atômico e subatômico, como o universo 

intimo de cada um de meus irmãos, seja ele corpuscular ou celular, 

psicológico ou “esquzofrenico”, no entanto tão ainda incapaz de 

vasculhar, com a vera precisão dos Imortais, os escaninhos do 

universo ilimitado dos vossos próprios corações.  

   Embora devamos considerar que estejam ainda muito lonje do 

desejável e do ideal.  

    É claro, damos grandes grande valor e inapreciáveis valores aos 

sagrados seviços e contribuições realizados pelos renomados 

pesquisadores, e tantas outras personalidades da cultura cientifica 

humana, entretanto, devemos verificar que muito se fez pelo 

homem-intelectual, mas quase nada, ou praticamente nada, pelo 

homem-sentimento. 

   E agora, meus queridos e amados companheiros das lides 

espiritualistas, chegamos num verdadeiro impasse, nesse momento 

tão crucial para as humanidades terrenas e espirituais...  

   Sim, espirituais também, pois o que afeta ao Espírito afeta também 

ao homem. e o que afeta ao homem, com toda a certeza haverá de 

afetar o Espírito imortal. 

   Mas sem perder a linha de raciocínio inicial desse nosso modesto 

artigo, versado na mais perfeita sinceridade Entre os Dois Planos da 
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Vida, e em perfeito cincronismo com a Mensagem Evangéliva da 

“Candeia”, fica-nos a grande interrogação, de nos perguntarmos 

por qual motivo, nós espíritas, em particular, chegamos mesmo a 

combater as idéias de Allan Kardec no seio de nossa comunidade, e o 

que nos aterroriza ainda mais, aos nossos corações diante de cada 

um de meus irmãos profitentes da Terceira Revelação: DENTRO DO 

PRÓPRIO CENTRO ESPÍRITA?!... onde deveria reinar o Amor, a 

plena Justiça de Deus, a Misericórdia, a tão sonhada e reverenciada 

Paz de espírito, e a verdadeira Caridade em Nosso Senhor Jesus 

Cristo!...  

   Nestes últimos quinze anos no no qual temos nos entregado à 

companhia mais estreita de nosso estimado médium Vivaldo, a 

vasculhar os escaninhos da “causa” de tais anomalias no seio do 

Evangelho Restaurado em terras do Brasil, não vemos, o que é de 

lamentar, senão disputas, intrigas, orgulho, e muita vaidade em 

nossas fileiras, salvaguardando (pela graça de Deus!), algumas 

pouquíssimas exceções, aliás, para os que se movimentam no 

Espiritismo com mais desenvoltura o assunto, ora abordado, não se 

revela por “ineditismo”, já que o nosso querido codificador da 

doutrina já houvera nos alertado sobre tais percalços: que 

deveríamos transpor com a coragem destemida do verdadeiro 

cristão (Prolegômenos, L. E.).   

   Portanto, meus colegas em espiritualismo moderno, a questão seria 

mais de lembrança do que, necessariamente, de “novidade”.  

   Assim, pedimos lisença aos amigos leitores para esclarecermos 

alguns pontos obscuros que pairam, ainda hoje, em nosso movimento 

tão (“movimentado”!) conturbado e cheio de personalismos, o que 

é de lamentar, após mais de 150 anos de arrimo por parte dos 

Amigos da Vida Maior aos nossos corações que, aos brados, temos 

afirmado estarem combalidos e necessitados de apoio, embora 

percebamos mesmo, que mais necessitados estamos é de profunda 

compaixão.  

   Um primeiro ponto a ser observado, seria nos questionarmos por 

qual motivo os dirigentes dos centros espíritas estarem muito mais 

preocupados “em levantarem paredes” do que, propriamente, instruir 

e servir aos necessitados, sem interesses de qualquer ganho, seja 

ele monetário ou social.  
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   Como costumo dizer aos amigos mais próximos: O centro 

espírita na atualidade não está crescendo, mas sim 

inchando!  

   E qual seria a intenção real, ou subjetiva, desses empreendedores 

da “construção civil” espírita?!  

   Não temos dúvida de que o que tem levado a muitos desses 

(deslumbrados) companheiros, é exatamente o de levantarem, ou 

erguerem, estátuas de pedras, verdadeiras esfinges de suas 

“faraônicas” obras num “Espiritismo ‘sem’ Jesus Cristo”.  

   Pronto, chegamos ao x da questão! 

   Não se assombrem, mais do que já deveriam estar, os adeptos 

bem intencionados que, felizmente, são muitos entre os simples e os 

humildes que estão à margem de todo, perdoem a má palavra, esse 

deboche que tentam articular por intermédio desse “seu” tão 

famigerado, e “elitizado”, movimento espírita, que, em se utilizando 

das orientações de Veneráveis Entidades, criaram verdadeiros 

sofismas para a causa de Unificação.  

   Um verdadeiro horror!... 

   Com a palavra do codificador, acreditamos dar um ponto final 

(?!...) nas extravagâncias megalomaníacas desses pobres 

companheiros, que, com todo o vigor de suas pobres almas,  têm se 

arvorado em vender (“Jesus e os vendilhões do templo”) uma 

imagem distorcida da real finalidade e importância de “seus” centros, 

para as milhares de almas encarnadas, e desencarnadas, a 

peregrinarem para as nossas Instituições com o único, e modesto, 

interesse de encontrar Jesus de Nazaré, o Real e Incomparável 

Salvador de Nossas Vidas, segundo o seu Caminho seguro, e sua Vida 

repleta de simplicidade (vejamos, eu disse “simplicidade”), e sua 

Verdade Eterna, sempre carregada de grandes exemplos (vejamos 

novamente, eu disse “exemplos”).  

   No sentido caridoso, e para refrescar não só a mente dos nossos 

fazedores de centros espíritas como, e principalmente, o de alertar, 

salvaguardando os reais interesses dos nossos amigos dedicados a 

causa do Amor Incondicional nas fileiras do Cristianismo Espírita, 

vejamos:  
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   - “...Aliás, já dissemos que as sociedades não são uma 

condição necessária a existência do Espiritismo... O Espiritismo 

é uma questão de fé e de crença, e não de associação.”  

(Allan Kardec, Revista Espírita, Ano VII, julho de 1864, da 2ª. Edição, 

Federação Espírita Brasileira, 2004). 

   Sendo que, logo no ano seguinte, em 1865, o preclaro mestre 

Kardec achou por bem voltar ao assunto, muito provavelmente, por 

já naqueles idos, muitos de nossos simpatizantes do Espiritismo 

nascente estar sendo constrangidos (adivinhem por quem?!... dou 

uma “bala” para quem acertar!) a tomarem decisões peremptórias, e 

forçadas, de serem, ou não serem, espíritas, e com a agravante de só 

serem espíritas “de fato” se estivessem freqüentando um centro 

espiritista (provavelmente o “deles”!), o que acreditamos tenha sido 

um dos motivos a levarem o nosso amoroso Francisco Cândido Xavier 

a afirmar (ou reafirmar!) que: “No futuro não haverá templos de 

pedra”. 

   Reportemo-nos, meus filhos, mais uma vez ao pensamento lúcido 

de Allan Kardec:  

   - “... Quem quer que admita o fato e suas conseqüências é 

espírita, sem que precise fazer parte de uma sociedade... As 

sociedades são úteis, “mas nenhuma é indispensável” (grifo 

nosso); e se todas deixassem de existir, o Espiritismo não 

prosseguiria menos sua marcha, visto como não é em seu seio 

que se forma o maior número de convicções...” 

(Allan Kardec, Revista Espírita, 1865) 

   A clarividente mediunidade de nosso chefe de Espiritismo, não 

poderia ter estado em maior afinidade com o pensamento do Cristo, 

ao nos ter legado seu próprio exemplo de Divino Pregador de Deus 

por onde quer que estivesse, pois o seu Templo Maravilhoso era o 

da Natureza Toda, e não “nos templos de pedras” que, pela 

fraqueza dos homens, haveria de tornarem-se “casas de pilhagem” 

onde imperaria mais os interesses do mundo, do que os propósitos 

sinceros de verdadeiramente nos amarmo-nos, e servirmo-nos uns 

aos outros sem retribuições, e sem tribulações! 
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*** 

   Faremos um parêntese no intuito de ilustrar o nosso pensamento 

com a palavra esclarecida de Chico Xavier, inserida originalmente no 

livro “Encontros no Tempo” (Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, 

Hércio Marcos Sintra Arantes – Instituto de Difusão Espírita, Araras/SP): 

   (...) precisamos conversar desapaixonadamente sobre o nosso 
movimento. É preciso que nós, os espíritas, compreendamos que 
não podemos nos distanciar do povo. É preciso fugir da tendência 
à "elitização" no seio do movimento espírita. É necessário que os 
dirigentes espíritas, principalmente os ligados aos órgãos 
unificadores, compreendam e sintam que o Espiritismo veio para o 
povo e com ele dialogar. É indispensável que estudemos a 
Doutrina Espírita junto com as massas, que amemos a todos os 
companheiros, mas, sobretudo, aos espíritas mais humildes sociais 
e intelectualmente falando e deles nos aproximarmos com real 
espírito de compreensão e fraternidade. Se não nos precavermos, 
daqui a pouco estaremos em nossas casas espíritas apenas falando 
e explicando o Evangelho de Cristo às pessoas laureadas por 
títulos acadêmicos ou intelectuais e confrades de posição social 
mais elevada. Mais do que justo evitarmos isso, a "elitização" no 
Espiritismo, isto é, a formação do "espírito de cúpula", com 
evocação de infalibilidade, em nossas organizações. 

*** 

   Atentemos também para o seguinte extrato que destacamos da 

“Revista Espírita”, Ano VIII, março 1865 (1ª. edição - FEB, 2004), 

uma memorável nota de Allan Kardec em honra do Dr. Demeure, que 

fora médico homeopata em Albi (Tarn), e que apesar de só terem 

mantido amizade por correspondência, continuou sendo assistido pelo 

Sr. Demeure na sua condição de Médico Espiritual:  

   “... Só o conhecemos por meio de sua correspondência e da de 

seus amigos, mas bastou para nos revelar toda a grandeza e toda a 

nobreza de seus sentimentos. Sua bondade e sua caridade eram 

inesgotáveis e, malgrado a idade avançada, nenhuma fadiga o 

impedia de ir socorrer os pobres doentes. ‘O preço das visitas era 

a menor de suas preocupações; preocupava-se mais com os 

desgraçados do que com aqueles que podiam pagar, porque, 

como dizia, em sua falta estes últimos sempre poderiam 

arranjar outro médico’ (grifo nosso). Aos primeiros não só dava os 
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remédios gratuitamente, mas muitas vezes provia às suas 

necessidades materiais, o que, algumas vezes, é o mais útil dos 

medicamentos. Pode dizer-se que era o Cura d´Ars da Medicina”. 

   Como diria o nosso estimado Chico, primeiro atendamos ao povo 

pobre e humilde, esteja ele dentro ou fora de nossas Instituições, 

que, segundo a palavra do próprio Codificador do Espiritismo: são 

construções meramente transitórias e, “a rigor”, formalmente 

desnecessárias ao cumprimento do ideal Cristão no 

Espiritismo Científico, Filosófico e, principalmente, Religioso. 

   Continuemos:  

   Os nossos queridos leitores devem estar se perguntando qual, 

então, seria a direção que melhor poderíamos tomar em tais 

circunstâncias?!  

   Segundo tem nos influenciado os nossos companheiros das lides do 

Bem Imortal no Cristianismo Espírita, diretamente das dimensões 

superiores que, por felicidade, temos podido adentrar/submergir, à 

luz do Cristo, vemos, com todo o prazer, a volta de nossos trabalhos 

de Espiritualização legitima: na intimidade de nossos próprios 

lares, quando retornaremos, pouco a pouco, aos tempos memoráveis 

das Reuniões Intimas do Cristianismo nascente, ou como na 

atualidade são conhecidas: “O Culto Domestico – Evangelho no 

Lar”. 

   Obviamente, não seria por isso que os centros espíritas seriam 

esvaziados em suas “dependências” de estudos doutrinários e de  

atendimentos de socorro especializados (mesmo porque Jesus haverá 

de estar sempre presente onde duas ou mais pessoas se 

reunirem em seu Nome!), ou mesmo viessem a perder as suas 

veneráveis “finalidades” evangelizadoras, que, em verdade, no nosso 

humilde e insignificante parecer, nós espíritas apenas daríamos um 

novo (?!) rumo, muito mais seguro e “aconchegante”, na comunhão 

de nossos reais propósitos ao lado dos que realmente comungam, 

mais proximamente, com os nossos objetivos e ideais junto ao Cristo, 

não nos esquecendo da orientação basilar: “Da Influência do Meio” 

(L. M., cap. XXI).  

   E certo, levamos em consideração a heterogeneidade de 

pensamentos e sentimentos, tanto nas searas espíritas quanto no 

seio da própria família domestica, mas quanto a esses e outros 
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fatores da ecologia espiritual, temos a convicção de que haverão 

de melhor se harmonizarem a partir dos próximos anos, ou centenas 

de anos, com a ajuda da Lei das Reencarnações, caso a humanidade 

não venha a optar pelo caminho mais desastroso, que é o de uma 

nova guerra de proporções mundiais. 

   Para aqueles que ainda não se sintam a vontade com “mudanças”, 

ou quebra de paradigmas, convidamos ao estudo de duas pequenas-

grandes obras que foram trazidas à lume pela Editora “Vinha de Luz” 

(Belo Horizonte/MG), e que nos deixarão diante de um convívio mais 

seguro e mais amoroso com os nossos Benfeitores Espirituais, de 

uma forma mais simples e mais “descontraída” durante os nossos 

encontros semanais de Culto Domestico, a rigor, como foram levadas 

a efeito pela família Rômulo Joviano nos saudosos idos de 1930-

1940-1950, em Pedro Leopoldo/MG, sempre com a presença 

luminosa e humilde de nosso querido Chico Xavier.  

   São elas: “Sementeira de Luz”, Esp. Neio Lucio (Arthur Joviano), 

organização de Wanda Amorim Joviano, 2008 e o “Deus Conosco”, 

Esp. Emmanuel, organização de Wanda Amorim Joviano, 2010. 

   Deixamos exposto que a nossa intenção não é a de trazer 

controvérsias, ou apenas quimeras palpitantes de âmbito filosófico, 

mas um significativo alerta a todos que realmente primem pela 

Verdade que pertence unicamente ao Nosso Senhor Jesus Cristo, e 

aos que prezem, realmente, pelo Amor que devemos todos nós a Ele. 

   E quanto aos borbotões que provavelmente haveremos de levar (eu 

e o coitado do médium!), pela extensa “turma do contra” do seio de 

nossa santa causa (dirigentes, médiuns pouco afeitos ao estudo sério 

e à reforma intima, fundadores de centros espíritas, ou a quem possa 

interessar a “escuridão”!...), temos a convicção de que a divulgação 

da doutrina, num futuro próximo, caberá às Editoras espiritualistas, e 

a cada um de nós, sem indistintamente (individualmente). 

   Oxalá queira, que os nossos divulgadores e patrocinadores 

arrojados da Obra Espírita, mantenham-se alertas e de coração 

aberto aos novos autores (Espíritos e médiuns brilhantes, ou mesmo 

os não médiuns, os valorosos pensadores da causa Cristã-Espírita), já 

que estes últimos, que se encontram na condição de verdadeiros 

Trabalhadores da Última Hora, têm, muitas vezes, atendido ao 

chamado do Senhor, mas, lamentavelmente, na maioria dos casos, 

encontram as portas das agremiações, do Pensamento e da Cultura 
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Espírita, cerradas como se o serviço à Jesus Cristo estivesse 

franqueado a apenas a algumas insignificantes potestades do mundo 

transitório, que, no mais das vezes, tem se colocado diante do nosso 

movimento regenerador como emissários “exclusivos” da Verdade ou, 

então, como “amigos” leais e incondicionais de Chico Xavier, que, em 

realidade, por seu gosto, seria capaz de “psicografar” até mesmo por 

uma humilde formiguinha de sincera “boa vontade”, caso não 

encontrasse primeiro um singelo sapo-médium que lhe dedicasse a 

paciência e a cooperação no serviço da Mediunidade com Jesus 

Cristo. 

   Tem sido verdadeiramente lamentável, encontrar valorosos 

companheiros da “velha guarda”, donos e diretores de respeitáveis 

Editoras Espíritas no Brasil, na condição de reais peças de museu, 

aguardando “fielmente” o dia da sua desencarnação, na ingênua 

esperança de encontrar, do lado de cá, o querido médium dos pobres, 

Chico Xavier, como a lhes agradecer o “nobre esforço” (risos do 

Benfeitor!) de terem deixado de lado a continuidade do nobre Serviço 

de Divulgação do Espiritismo, em favor novos médiuns e novos 

autores, como se tivessem feito um grande favor à estes “novos” 

servidores da causa espírita, e se, de alguma forma,  estes 

estivessem inaptos para o glorioso trabalho junto aos Espíritos da 

Luz, e somente, e tão somente, o querido Chico, fosse o alvo 

preferido, ou mesmo único, dos Agentes da Vida Maior. 

   Um absurdo sem precedentes. 

   E um extremo desserviço à causa do Consolador Prometido. 

   E para encerramos os nossos apontamentos iniciais, neste trabalho 

que ora se delineia a partir desse primeiro capítulo, deixamos 

também um alerta carinhoso aos nossos infelizes confrades que tem, 

insistentemente, primado por um Espiritismo extritamente cientifico 

(sem Jesus!), com suas mentes obscurecidas por outras mais 

enfermiças que as suas próprias, e ainda a se questionarem, e a 

levarem tal enfermidade para outras mentes, o caso: “de ser ou não 

ser o Espiritismo uma Religião”.  

   Porém, para que não tenhamos dúvidas quanto ao assunto tão 

“intrigantemente” argüido desde os primórdios da Codificação, nos 

reportemos à palavra lúcida do próprio mestre de Lyon, que 

extraímos de um dos seus comentários sobre a passagem dos irmãos 
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Davenport pela Europa, e pedimos a atenção dos leitores amigos ao 

nosso destaque:  

   - “... Mas, admitindo a integridade de suas faculdades, 

diremos que se iludiram quanto ao acolhimento que lhe 

dispensou o público europeu – apresentadas sob forma de 

espetáculo de curiosidade – e em condições tão contrárias aos 

princípios do Espiritismo filosófico, moral e ‘religioso’...”  

(Allan Kardec, Revista Espírita, Ano VIII, 1865, 10ª. Edição da Federação 

Espírita Brasileira). 

   Lembrando ainda aos sérios estudiosos e investigadores da obra 

magnânima de Allan Kardec, que deverão se reportar ao seu último 

pensamento impesso, que se tenha notícia sobre a Terra, referente 

ao assunto, expresso no artigo: 

“O Espiritismo é uma Religião?” 

(Discurso de abertura pelo Sr. Allan Kardec, Revista Espírita, ANO XI, 1868 

– Federação Espírita Brasileira, 1ª. edição de 2004). 

   Rogamos muita paz a todos e o carinho incondicional dAquele que a 

todos nós, verdadeiramente, nos serve como o Real Servidor 

Humílimo: Jesus Cristo – O Mestre Supremo de Nazaré! 

   Pois que, em verdade, nada fazemos. 

 

 (Assistência dos Espíritos Inácio Ferreira, Heigorina Cunha, Ramatís, 

Yvonne A. Pereira e Hernani G. Andrade). 

   Nota do médium sob a orientação direta do Espírito Prof. Dr. 

Hernani Guimarães Andrade: O presente artigo/psicografia, foi iniciado 

nas últimas semanas de março de 2012 e concluído em 06 de abril do 

mesmo ano, e com as transcrições dos originais para o computador no dia 

07 de julho de 2012, quando, poucas horas após seu termino, encontramos 

o seguinte pensamento do Dr. Hernani G. Andrade, inserto na obra 

“DIÁLOGOS com Hernani Guimarães Andrade”, organizado por Suzuko 

Hashizume, Editora Didier, 2011, Votuporanga/SP, à pag. 14: - “Eu não 

achava que o instituto (IBPP – Instituto Brasileiro de Pesquisas 

Psicobiofisicas) fosse necessário. Sou de opinião que para fazer 

pesquisas não é necessário um instituto. É preciso ter 

pesquisadores”. 
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   Agora, após as revisões finais da presente obra, em 14 de março de 

2014, tivemos a grata felicidade, de mais uma vez, receber por nossa 

faculdade mediúnica a palavra sempre esclarecedora do querido Benfeitor 

Bezerra de Menezes, em relação ao assunto apresentado por ele, dois 

anos antes, e como cosnta de seu primeiro capítulo acima:  

   - Meus filhos queridos! Não pedimos que, de maneira exteporanea, 

abrupta, todas as atividades dos Centros de Espírtismo se removam para o 

claustro acolhedor e abençoado dos lares cristãos do evangelismo espírita, 

no entanto, rogamos, mais uma vez, a atenção de nossos irmãos e 

confrades, sérios investigadores e estudiosos da Imortalidade Perene, para 

que venham a refletir quanto à necessidade de movimentarmos as nossas 

ações caritativas naquele pensamento grandioso do Cristo de Deus, ou seja, 

o de realizarmos a nossa transformação moral, íntima e 

intransferível, a partir do nosso próprio ambiente familiar, onde 

reina, sempre imperou, e haverá de sempre reinar o Poder Supremo de 

Deus, através dos corações verdadeiramente voltados para a fraternidade 

Cristã que, invariavelmente, se manifesta no reino abençoado de nossa 

comunhão entre pais e mães, filhos e irmãos.  

   E dentro desse pequeno esquema de Reunição Divina Entre Almas Irmãs, 

no Instituto do Divino Lar, estaremos nos preparando para o definitivo 

entrosamento com as demais Criaturas do Universo, e muito especialmente 

as do Mundo em que habitamos.  

   Com o coração entrecortado de jubilo, vemos o quanto tem caminhado os 

nossos companheiros de idealismo espírita, muito particularmente aqueles 

que já se voltaram para a verdadeira Era da Fraternidade, como nos 

recomenda a Doutrina Consolodora, que hoje já faz parte integrante dos 

interesses da imensa comunidade de adeptos do evangelismo, isto 

afirmamos, seguramente, por termos observado um grande contigente de 

povo simples e humilde, ordeiro e acolhedor, que, independente de 

congregarem socialmente com seitas e “tribos” religiosas, um tanto 

fechadas para as questões que envolvem o Espírito humano e a 

Espiritualidade, e, partir do próprio interesse, fugido do nosso rol de 

evendos doutrinários, mesmo que muito sutilmente, sem deixar para as 

pseudo-lieranças das nossa casas espíritas qualquer rastro de suas intimas 

intenções e verdadeiras necessidades emocionais, de criaturas submissas e 

carentes de Deus, naturalmente, apesar do grande desconforto para eles e 

para nós mesmos, facultando para os seus Guias e Protetores uma 

excelente oportunidade em lhes ministrarem, no seio do próprio Lar, os 

conselhos e as orientações forjadas a partir dos ensinos, verdadeiramente, 

cristãos, isto, obviamente, sem que venham a se declarar 

publicamente se são desta ou daquela outra agremiação religiosa, 

se aceitam ou não aceitam Jesus Como o seu Guia e Mestre, já que, para 

eles, quanto para nós, “as intenções valem muito mais que as ações” 
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(O Livro dos Espíritos), sem a necessidade expressa de fazerem alarde de 

suas convicções mais intimas e mais caras.  

   Aliás, nos dias atuais, o que mais temos encontrado são, mesmo, muitos 

falsos profetas e muitos falsos religiosos, assim como nos alertou o Querido 

Amigo, em seu Evangelho de pura salvação.  

   Estes, os humildes e silenciosos sirineus da Espiritualidade-interior, e não 

aquela pseudo-espiritualidade vivenciada pela maioria dos espíritas 

contemporâneos, para nós, são verdadeiros vanguardeiros do Grande 

Futuro, quando veremos, jubilosos e felizes, todos os Filhos do Altissimo 

engajados na sua própria transformação ética e moral, sem preconceitos de 

qualquer espécie, e sem amarras, ou correntes, com qualquer criatura que 

venha a lhes tulir o desejo sincero de servir ao Pai, sem as algemas da 

ortodoxia ou, mesmo, sem abaixar as suas cabeças para essa ou aquela 

outra pseudo-autoridade religiosa ou doutrinária, que, na atualidade, 

infelizmente, tem contaminado as Religiões, e muito particularmente o 

nosso sagrado Espiritismo, com o pensamento horroroso de manipular 

as massas ingênuas e indefezas.  

   Não somos bois e nem vacas. 

   Mas, sim, sigamos confiantes para a frete.  

   Sabedores de que a bondade do Senhor Jesus, o Nosso Divino Amigo, se 

derrama em bênçãos de luz e claridade, de amor e paz, para todos nós, 

indistintamente, os seus discípulos amados. 

   Dentre os Amigos Espirituais que colaboraram com o Dr. Bezerra de 

Menezes, na elaboração/transmissão do capitulo acima, está a querida 

médium desencarnada Heigorina Cunha que, ainda em vida, teve a 

oportunidade feliz de publicar a belíssima obra “CIDADE NO ALÉM”, pelo 

Instituto de Difusão Espírita, Araras/SP, em parceria mediúnica com Chico 

Xavier, sob o patrocínio de André Luiz e Lucius (pseudônimo do Espírito 

Camille Flammarion). 

   Interessante para os nossos estudos iniciais da mediunidade, é que o 

Espírito de Heigorina Cunha, na madrugada de 07 de março de 2012 nos 

apresentou um lindo desenho em forma de gravura de certa localização 

do “Pelourinho”, na cidade de Salvador/BA.  

   Instintivamente, e ainda emocionado e surpreso com a beleza da 

“imagem espiritual” (que abrangeu praticamente toda extensão da parede 

de nossa casa, bem a nossa frente, e fazendo-a desaparecer por entre, ou 

sobre, a sua perspectiva!), quando pensei em forma de lamento: - “Ó 

Jesus, como eu gostaria de saber desenhar para poder registrar 

essa belíssima imagem!”, que, aos meus olhos impressionados e 
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lacrimejantes, representava “vivamente” a condição daquela Esfera, ou 

zona espiritual, em cores puras e suaves.  

   E ainda, um tanto desgostoso com a nossa falta de talento para verter 

aquele talhe artístico para o nosso plano de vida, finalmente deixei cair, a 

fixa, quando afirmei, de mim para comigo: - Meu Deus, como eu gostaria 

de ter agora uma “impressora” capaz de imprimir essa imagem de 

Lá para cá!...  

   Fora então, quando entendemos que a querida colega Espírito-médium 

estava apenas a me revelar que, em futuro mais ou menos próximo, os 

habitantes da crosta terrestre irão inventar um aparelho de 

captação e impressão de imagens dos habitantes e regiões do Plano 

Espiritual, algo como uma super ou hiper internet “entre os dois 

mundos”.  

   Porém, segundo a querida Benfeitora, tal ocorrência só se dará caso a 

humanidade terrestre não entre em algum conflito de destruição nuclear, 

nos próximos anos, assim como já nos havia alertado Chico Xavier em 

diálogos com o Sr. Geraldo Lemos Neto, no DVD/Livro: “Não Será em 

2012”, Editora FE, este, que fora seu amigo pessoal. 

   Dentro do contexto acima, citaremos mais uma experiência nossa, vivida 

em 21 de abril de 2012, no intuito de nos levar um pouco mais além de 

nossas humanas e, na grande maioria das vezes, limitadas imaginações, e 

cogitações, a respeito do que nos aguarda após a desagregação do nosso 

corpo carnal: 

   Lá pelas 19h00min, eu me encontrava na sala de nossa residência, num 

modesto bairro de Salvador, assistindo com alguns familiares um 

lançamento em Box/DVD que, particularmente, consideramos uma das 

maiores obras primas da teledramaturgia brasileira, “A Escrava Isaura” 

(com Lucélia Santos), porém me sentindo um pouco cansado fui para o meu 

quarto no intuito de dormir, deixando os demais assistindo a novela, a 

minha esposa Francisca e nossa filhinha Joane. 

   Logo após as nossas preces habituais, fui tomado de surpresa com uma 

visão clarividente na qual pude ver, com extrema nitidez e clareza de 

detalhes, quando uma Entidade Espiritual bastante singular, e com uma 

irradiação luminosa extremamente elevada, a planos que diríamos, com 

quase total certeza, acima da Colônia “Nosso Lar” (Cidade Espiritual 

revelada pela obra mediúnica do Espírito André Luiz/Francisco Cândido 

Xavier).  

   A visitante da Espiritualidade Superior, ao apresentar-se para a minha 

visão mediúnica, colocou-se, ou se posicionou por detrás do aparelho de TV, 

ou melhor, por entre o próprio tubo de imagem (a tela 
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propriamente dita) e seus equipamentos eletrônicos, numa posição 

de pé e com os seus dois braços estendidos para o alto, e com as suas 

mãos postas para frente, passando a irradiar uma vibração tão 

luminosa e intensa quanto vibratoriamente “sensível”, sob o 

nosso olhar atento e espantadiço, por forças de magnetismo elevadíssimo e 

ideoplastia (a nosso ver, seguramente auxiliada, ou mantida, por 

fenômenos “eletromecânicos”) que, literalmente, fez a IMAGEM DA TV 

projetar-se plenamente “VIVA” por todo o ambiente da sala, porém 

mantendo seu epicentro num plano, ou diâmetro, mais próximo do 

aparelho televisivo.  

   Podemos afirmar, com plena convicção, que os personagens da 

“novela” nos figuravam completamente “vivos”, e 

perfeitamente em “carne e osso”, e não teríamos outra “imagem” 

(será?!...) para representar tais observações transcendentais, jamais 

observadas pelos aparelhos da eletrônica ou da mecânica de nossa 

humanidade.  

   Ficando-nos a forte impressão de tratar-se de uma tecnologia de 10D 

TODA ESPIRITUAL (NADA VIRTUAL), ou muito além disto... aliás, como já 

se encontra em uso nas Esferas mais elevadas do orbe terrestre. 

   E finalizando essa simplória nota explicativa, mas extremamente 

interessante para todos nós “curiosos” pelas Revelações da Vida 

Imperecível, valemo-nos de uma orientação que recebemos, pela audiência, 

da querida Mentora Elizabeth d´Espérance e destinada a uma companheira 

espírita de nosso convívio, que lhe havia feito uma rogativa (sem o nosso 

conhecimento antecipado), e que se encontra em dificuldades de ordem 

emocional e espiritual:  

   - “Querida amiga!... cuidado com o que ouves e cuidado com o que 

falas”.  

   E, por nossa vez, poderíamos acrescentar: E MUITO CUIDADO COM O 

QUE VEMOS! 

Nota adicional do médium 

   Em realidade, só tomamos conhecimento da intervenção do Benfeitor 

Andrade, na nota acima, alguns dias após o seu termino, quando já 

realizávamos algumas adições, pelo que o querido Amigo Espiritual passou 

a nos “transmitir” o exato texto que havíamos elaborado sem que 

houvéssemos, naquele primeiro momento, percebido sua influência mental 

ou físico-astral, porém não articulado por sua expressão verbal/oral, mas 

transmidido por uma espécie de “gravação”, ou registro espiritual sonoro 

em voz alta, como se a mesma partisse por meio de aparelhagem 

altamente delicada e sofisticada, instalada em seu cérebro astral.  
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   Tentarei ser pouco mais explicito: Seria como se os cientistas da Terra 

houvessem construído um aparelho que pudesse transmitir, apenas em 

“áudio”, em excelente qualidade sonora (digital), os pensamentos (eu 

disse “pensamentos”, e não apenas palavras sonoras articuladas) das 

pessoas, como se fossem os “sons” dos pensamentos íntimos das 

criaturas.  

   Porém, relembrando que tal “PENSAMENTO” teria sido, em realidade, e 

exatamente: uma “GRAVAÇÃO” feita deste mesmo pensamento, 

realizado por aparelhagem específica e ultramoderna do Plano Espiritual 

Superior. 

   Tais explicações, me fez lembrar de uma carta (e-mail) que enviamos ao 

Sr. Geraldo Lemos Neto (Editora Vinha de Luz – Belo Horizonte/MG), 

datada de 16 de junho de 2012, da qual transcrevemos o pequeno extrato 

abaixo:  

   - “Ontem, pela noite, o Dr. Inácio Ferreira me informou que Espíritos 

sombrios já se encontram com tecnologia suficiente para "capturar" 

PARTICULAS DE LUZ oriundas de nossos pensamentos, no sentido de 

interceptar as nossas informações sigilosas de âmbito doutrinário, MESMO 

AQUELAS ORIUNDAS DAS ENTIDADES SUPERIORES em sintonia conosco.  

   Pude, sinceramente, entrever, pela clarividência, algo de suas ações, 

mas, como o próprio Dr. Inácio nos afirmou, OS AMIGOS ESPIRITUAIS 

ainda estão tentando localizar a procedência de suas ações nefastas, já que 

se encontram em dimensões ainda desconhecidas, não sabendo ele sequer 

se estão situadas em nosso Planeta Terra.  

   Continuemos orando e vigiando com a paciência operante, e sigamos a 

frente.” 

____________________ 

   Parodiando o próprio Dr. Hernani G. Andrade, no livro “DIÁLOGOS com 

HERNANI GUIMARÃES ANDRADE”, cap. XVII, pag.138, por nossa vez, 

afirmamos: Não! Não podemos nem pensar alto. 

   Sendo assim, continuemos “orando e viando” a cada momento, 

procurando sempre exercitar as recomendações do Senhor. 
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A LUZ SOBRE O ALQUEIRE 

CAPÍTULO 2 

Pelo Espírito Léon Denis 

  “O homem sente mais com o ‘estomago’, mas a mulher sente melhor com o 

coração. E o Espiritismo veio exatamente para dar juízo a ambos”. 

Espírito Inácio Ferreira/Vivaldo P. S. Filho  

 

   Candeias e Alqueires são termos bastante conhecidos dos cristãos e 

dos espíritas, em particular. 

   Teríamos então a necessidade de meditarmos um pouco mais 

nestes dois símbolos do Cristianismo, e naturalmente dos 

Evangelhos.  

   Mas para que finalidade?! 

   Seria justo adentrarmos numa esfera de ação puramente 

emocional, analisando-os, estes dois maravilhosos símbolos de vida 

humanitária universal, dentro do corpo doutrinário da Filosofia?  

   Acreditamos muito que sim.  

   Mesmo porque muitos de nossos irmãos e irmãs na Crosta, e em 

suas adjacências dimensionais, haverão de nos permitir uma rápida 

pincelada no que verdadeiramente poderíamos denominar: “A LUZ 

SOB O ALQUEIRE”. 

   Partindo desse ponto, perguntamos aos companheiros que habitam 

tais esferas espirituais, ainda de tanta dor e tantas amarguras: O 

que, EM VERDADE, está faltado para que os nossos irmãos 

encarnados na Crosta, ou Mais Além, se tornarem o farol do mundo, 

assim como nos ensinou o Messias Divino: O Farol da Vida sobre o 

Mundo!?!... 

   As amarguras por que tem passado os viventes da Terra não tem 

outro adjetivo senão o de se manterem na PREGUIÇA... preguiça 

para levantar da cama, preguiça para ir ao trabalho, preguiça para ler 

e estudar um bom livro (espírita, ou não!), e preguiça para a tão 
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agraciada, nos templos espiritistas, reformistas, catolicistas, 

umbandistas, etc. e tal... REFORMA INTIMA!... que nos dá até 

“preguiça” de enumerá-las...  

   Cruz credo... Sarava meu Pai!... 

   Temos visto no ambiente domiciliar de nossos irmãos encarnados, 

por nossas recentes caminhas, ou “volitadas” de morto-vivo, tanta 

apreensão, por parte de nossos amigos terrenos, por “cifrões” e 

“mordomias” mil que, lamentavelmente, não temos o que tirar e nem 

por da sagarada máxima de Jesus de Nazaré: “HAVERÁ PRANTOS E 

RANGER DE DENTES”. 

   Um absurdo que, lamentavelmente, temos encontrado em 

praticamente “todos” os Lares terrenos por onde temos passado, 

adentramos, ou, pelo menos, nos foi permitido transpor, isso em 

decorrência de suas “inúmeras” barreiras mentais de condição 

profundamete horripilante para vocês, que ainda se encontram cegos 

para as sensasões (e visões!) dos planos invisíveis mais próximos da 

Terra, e para muitos de nós considerados por vocês mesmos: 

Espíritos de Luz. 

   Pra ser sincero, o vexame tem sido maior do que o esperado. 

   O homem no mundo, no decorrer dos milênios, tem se 

transformado em verdadeira peça de museu viva, ou seja, 

continua, praticamente, vivendo com a mentalidade e os instintos do 

homem das cavernas...  

   E ponhamos caverna nisso. 

   E a mulher?...  

   Essa doce criatura de Deus, feita à base de uma estrutura óssea do 

espécime masculino?!... 

   O que tem feito ela de sim mesma? 

   A situação, embora em condições distintas das dos homens, é 

também de lamentar...  

   Duvidam de mim? 

   Olhem em volta de vocês mesmos, com um olhar UM TANTO MAIS 

percuciente...  
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   E verão que, praticamente, todos entregaram os pontos, quando 

veremos, com os olhos tomados pelas lágrimas da dor e da decepção, 

salvaguradando uma ou outra rara excessão, que os irmãos 

planetários decidiram COLOCAR A CANDEIA “SOB” O ALQUEIRE. 

   Lamentamos por vocês. 

   E lamentamos por todos nós.  

   Já que fazemos parte de uma mesma e única comunidade 

espiritual, seja através de nossos pensamentos, ou seja, através de 

nossas ações. 

   Somos cúmplices e participes de uma mesma Realidade Universal. 

   O que está em cima está a baixo. 

   É o TODO universal. 

   O que abala a um, destrói aos demais.   

   Ou será que as nossas irmãs e irmãos da Crosta crêem que o 

significado da palavra “UNIVERSALISMO” seja de um significado 

morto?! 

   Nos comunicados mais recentes, por vários outros médiuns, mas 

que não chegamos a nos identificar com a real personalidade, temos 

evitado adentrar em conjecturas cientificas e nos apoiando, o mais 

possível, em reflexões altamente filosóficas e religiosas, embora as 

expresões simples que são versadas na ternura e no carinho que 

sempre haveremos de depositar na comunhão de pensamentos Entre 

o Céu e a Terra... E QUE SÃO AS MAIS IMPORTANTES para todos 

nós adeptos da Causa Espírita.  

   Mas é quase que inevitável, aqui, evocarmos os conceitos do 

grande gênio da Física, Albert Einstein, em seus memoráveis estudos 

e conclusões acerca da Relatividade, e Interação, em nosso sistema 

de vida planetário, ou Intervidas, que estão perfeitamente em acordo 

com a proposta pacificador e de libertação do Evangelho de Jesus. 

   Sendo assim, pricuremos, o quanto antes, nos libertar de todo 

esse lixo mental e emocional que ainda insistimos em carregar 

dentro de nossos corações, e das nossas mentes.    

   Em uma de nossas visitas aos Lares terrenos, encontramos uma 

atmosfera tão deprimida, que fora-nos, inclusive, interditada pela 
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grande quantidade de “parasitas” mentais, segundo o conceito de 

nosso estimado André Luiz, mas que, em realidade, não passavam de 

“baratas”, “aranhas”, “percevejos”, e uma comunidade imensa de 

outras figuras pestilentas, oriundas e criadas pelas mentes vigorosas 

de meus irmãos do solo planetário, em perfeita simbiose com outras 

tantas personalidades do obscuro mundo espiritual inferior, ainda tão 

endurecidos no grande mal milenar: O egoísmo e o orgulho. 

   O egoísmo, em transitar pela vida apenas olhando para si e para 

as suas necessidades, e, quando muito, nas de sua infeliz 

“parentela”.  

   Eu disse: Quando muito! 

   O orgulho, em se achar melhor que os demais, não perdoando a 

mínima ofensa, e se colocando na condição de vingador, o que é mais 

deprimente ainda. 

   Muitos de nossos companheiros de ideal gostariam, ou 

aguardariam, de nós, os Espíritos desencarnados, seus protetores e 

amigos espirituais, palavras mais suaves e mais amenas... 

   Infelizmente, meus irmãos, não dá.  

   O momento é grave, e como bem nos alertou aqui a querida 

Mentora d´Espérance, em seu belíssimo ensaio introdutório: O 

MOMENTO É DE CRISE! 

   Chegamos à conclusão, me perdoem as salvaguardas “doutrinárias” 

que sempre estão de plantão por ai a tentarem minimizar, ou 

subordinar, a Voz dos Agentes da Luz, mas podemos assegurar a 

todos vocês, sem excessão, que MUITO SERÁ PEDIDO A TODOS 

AQUELES “MUITOS” DE NOSSOS IRMÃOS A QUEM FOI DADO 

MUITO, MAS QUE ATÉ AGORA NADA FIZERAM POR MERECER A 

“BEM- AVENTURANÇA”... DO ETERNO REINO DE DEUS. 

   A tragédia se aproxima a galope, e, INFELIZMENTE, a temos visto 

no decorrer da História: com essa mesma história... 

   A maioria de nós haverá de sofrer muitas dores, e ainda HAVERÁ 

DE RANGER, MUITO, OS DENTES!... 

   Sim, com toda a certeza do nosso pobre coração... para você, 

amigo e amiga espírita!... que estão dispostos a mudar essa triste 

história (recorrente) dos habitantes da vida terrena, esperançosos e 
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havidos de luz, pelas palavras de Vida Eterna de Nosso Senhor, o 

Amado Salvador do Mundo: SIM, AINDA HÁ SALVAÇÃO! 

   Mas o trabalho deve ser empreendido imediatamente, sem perda 

de tempo, e “sem preguiças”...  

   A Vida é que nem uma carruagem, ou um automóvel descendo 

ladeira abaixo.  

   O sucesso, ou a derrota, ao término da aparente “turbulência” ou 

“desgoverno”, dependerá, unicamente, da habilidade do seu 

condutor. 

   E nós, os Amigos Invisíveis, estaremos a postos e atentos, à 

disposição de todos aqueles de vocês que estiverem 

verdadeiramente interessados, quanto decididos, em colocar 

as suas candeias, somente, sobre o alqueire. 

   Que Jesus esteja com cada um de nós nesta hora de decisão. 

   Iluminemo-nos, iluminando a nossa caminhada que é áspera, mas 

que, com toda a certeza, haverá de servitoriosa. 

   Muita paz, 

 

(Assistência das Entidades Neio Lúcio, Dr. Inácio Ferreira, 

Carlos Bernardo Loureiro e Humberto de Campos). 

(Salvador/BA – 11 de setembro de 2012, 00h49min) 
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(NOVOS?!) FATOS ESPÍRITAS 

CAPÍTULO 3 

Pelo Espírito William Crookes 

“Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, robusteces o contingente de 

forças para a realização do melhor; contudo, se adicionas: ‘mas duvido da 

sinceridade da assistência que o cerca’, fazes imediatamente o contrário”. 

(Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, questão 331, FEB). 

 

   Perante a Mediunidade Vitoriosa, temos encontrado valorosos 

trabalhadores que dedicados, e com justeza, amparados pelos 

Senhores da Luz, os Espíritos Redimidos da Codificação, que tem 

trazido do Mais Alto, mesmo que de maneira um tanto sui generes, 

quase a quebrar a cabeça de seus tutelados, na tentativa de lhes 

incutir nos cérebros temerosos, algo das maravilhas do Infinito, tem 

encontrado algum êxito em seu glorioso Ministério de Amor e Serviço, 

em trabalho constante e incansável na Obra de Jesus, sejam estes 

trabalhadores espíritas, ou não. 

   Porém, esta realidade de adeptos da Mediunidade extritamente 

consagrada aos Serviços do Senhor, e com o Senhor, é ainda a da 

minoria esmagadora dos companheiros, e companheiras, que 

transitam pelas marés abençoadas e verdejantes do Espiritualismo 

Moderno, A Doutrina Consoladora de Jesus, que veio para ficar e 

fazer cumprir as promessas do Deus Misericordioso, que são as de 

elevar o Plano Material na hierarquia dos mundos habitados através 

dos ensinos proféticos dos seus Enviados Celestes, encarnados e 

desencarnados, desde as eras primitivas da vida planetária.  

   Seja através do amor, que tudo dá, ou por intermédio da dor, que 

tudo toma de nós, mas que, logo a frente, nos repõe em dobro tudo o 

que tivermos amealhado em aprendizado e compreensão, tolerancia 

e paciência, diante do sufrágio que tem sido a vida humana, 

intimamente fando e coletivamente também. 

  Esta realidade, dura e inquestionável, é a de que, mesmo essa 

nossa maioria de “bem intencionados” medianeiros, estão muito mais 

interessados na “novelinha” das 6hs, no bavi (Bahia x Vitória) do 
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domingo, ou da 2ª, da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, ou no de sábado... (Ufa!), no 

chope gelado das sextas-feiras, ou ainda no “sagrado” churrasquinho 

do final de semana. 

   É de lamentar que esses “trabalhadores” sempre arrumem um 

tempinho para tais afazeres “inadiáveis” (já que o “stress” da semana 

é uma barra!...), mas, sequer, cogitam de tempo para um encontro, 

todo pessoal, com o Cristo. 

   Longe de nós o intuito de ferir a sensibilidade de nosso médium, 

mesmo porque sabemos (e ele também o sabe!) que muito ainda 

haverá de “batalhar” pela luta incessante no seu apagamento de 

antigas labaredas das imperfeições que traz em seu próprio espírito, 

nem tão pouco desqualificar ou mesmo “desanimar” (os já 

desanimados!...) os companheiros, tão compromissados com a causa 

que dizem (por aí!...) terem abraçado.  

   O nosso real interesse, podem crer, é o de alertar-lhes quanto ao 

compromisso que assumiram perante uma dezena, e, em muitos 

casos, uma “centena” de Amigos Espirituais que aguardam zelosos, e 

extremamente ansiosos, para o “COMEÇO DAS TAREFAS”...  

   Será que haverá de ainda “rolar” nesta atual reencarnação?!... 

   Infelizmente, achamos isso pouco provável. 

   Talvez, até uma meia dúzia de “gatos pingados” (Nota do médium: 

O Dr. Inácio Ferreira está presente e sorri!) salve a honra desses 

Mensageiros. 

   Parece-nos mais um filme de terror do que, propriamente um 

relato, simples e melancólico, de um amigo espiritual que, a muito 

custo, deseja ver os seus irmãos encarnados com as mãos firmes 

no batente.  

   Como diria o nosso caro amigo Humberto de Campos, por Chico 

Xavier, o tempo urge!... minha gente. 

   Apelidado de “O Servo de Deus”, o nosso amoroso Francisco 

Cândido Xavier encontrou no seu santo apostolado mediúnico à 

salvação, primeiramente, de sua própria alma, já tão elevada pelos 

sacrifícios constantes, e gravada na História, não somente do 

Espiritismo como também no dos relatos apostólicos, tanto do Antigo 

como no do Novo Testamento, seja na personalidade de Abraão, 

Moisés, João Batista, João Evangelista, ou Allan Kardec (acerca 
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dessas informações, rogamos aos amigos leitores, verdadeiramente 

interessados em aprender com humildade, se reportarem à obra 

mediúnica “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, psicografada por 

Vivaldo P. S. Filho, por Espíritos Diversos, particularmente no capítulo 

27, Sob os Holofotes da Fama), e mais além pela exucução de suas 

graves tarefas a frente do Consolador Prometido. 

   Sim, meus amigos, se não tivesse salvado a sua vida, não teria 

conseguindo salvar a vida de mais ninguém. 

   Pois, o exemplo ainda é, e será sempre, o maior patrimônio do 

espírita. 

   Ai está, meus irmãos!... um exemplo que de todos nós merece a 

total atenção, e vigoroso empenho, em não só estudar suas 

inúmeras biografias, referendadas por muitos de seus (os 

verdadeiros!) amigos pessoais, como também a de vos converter 

em sinceros expoentes da Nova Geração de Médiuns Espíritas, 

exemplificando, pelo nosso esforço, uma vida de valores e 

verdadeiros  títulos (invisíveis!) morais, à luz da obra mediúnica de 

Chico Xavier, deixando entrever, por entre as nossas próprias mãos, 

as maravilhas irradiantes de um mandato todo ele forjado nas Altas 

Esferas, a partir de um contrato formal com os Amigos do Bem Maior, 

aqueles que vem nos facultando proteção, amparo e trabalho digno, 

quando deveremos fazer o mesmo, com esforço e desprendimento, 

junto à imensa colméia de irmãos sofredores e desajustados, sofridos 

e desamparados do mundo, que haverão de estarem sempre havidos 

pela palavra de luz do Evangelho, pelo copo de água fluidificada, pelo 

passe restaurador, ou ainda, pelo obsequio generoso e fraternal do 

nosso dinheiro certo, na hora exata. 

   Acreditamos na sinceridade de muitos dos nossos companheiros, e 

companheiras, e é exatamente para esses que dedicamos o nosso 

esforço diário e irrestrito, segundo, e seguindo, a palavra do Cristo: 

“Não vades aos gentios”, para que nenhum de nós não não 

venhamos a perder (muito) tempo com quem não deseja evoluir, ou 

não sente ainda o calor sincero das palavras do Amigo Jesus. 

   Formulamos votos para que os dedicados tarefeiros 

busquem auxiliar com amor e carinho a todos, mas 

particularmente visando aos que já estejam preparados para 

socorro amigo.  
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   Para estes, segundo o Mestre, devemos direcionar o nosso maior 

percentual de atenção. 

   Pois bem, dito estas primeiras palavras, quase a título de desabafo 

aos amigos leitores, médiuns ou não médiuns, passaremos a relatar, 

em parceria com o estimado Vivaldo Filho, algumas de suas 

experiências mediúnicas que, acreditamos, sejam de interesse a 

todos os estudiosos da Paranormalidade com Jesus de Nazaré.  

   Evidentemente, que o nosso amigo encarnado não seguirá uma 

linha reta de datação.  

   O material aqui será apresentado de acordo a necessidade, e sem 

maiores formalidades, ou maiores preocupações, de encadeamento 

cronológico. 

   Vejamos: 

   09 de setembro de 2008 

   Vimos o Espírito da cantora norte-americana Karen Carpenter 

usando uma espécie de capacete que ao mesmo tempo em que lhe 

transmitia, captava, do Mais Alto, irradiações sonoras 

(músicas/melodias) a maneira de formosos fluxos luminosos de alva 

e delicadíssima contextura. 

    Entramos, por assim dizer, no intimo de seu psiquismo, e 

chegando ainda a perceber o fenômeno da mesma maneira que ela o 

recebia, e o percebia, naquele instante, porém, ela, de forma 

intuitiva, acreditando ser nada mais que sua própria “inspiração”. 

   O curioso é que esta ocorrência mediúnica se dera pela 

clarividência, enquanto a víamos, ou a assistíamos, pela imagem da 

TV (DVD).    

   19 de agosto de 2009 

   Às 10h20min (aprox.), fui tomado de surpresa, quando me 

aventurava à uma modesta reflexão sobre determinado tema 

doutrinário, com a justaposição dos pensamentos de três Entidades 

espirituais distintas: Elvis Presley, Dr. Inácio Ferreira, e o seu 

ajudante e braço direito no Hospital dos Médiuns, o querido 

Enfermeiro-Chefe Manoel Roberto. 

   Os seus pensamentos/respostas chegavam-me ao mesmo tempo, 

uma sobreposta ou por entre a outra.  
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   E o interessante disso, é que, ao mesmo tempo em que eu ouvia as 

três vozes, todas me chegavam à própria sensibilidade auditiva 

(sonoramente) perfeitamente nítidas, e sem que uma interferisse 

sobre as demais.  

   10 de julho de 2009 

   Tivemos hoje a visita de um irmão do Espaço, originário da 

constelação de Sirius.  

   O amiguinho tinha uma estrutura física peculiar.  

   O seu corpo apresentava o aspecto de uma criança-jovem de seus 

15-16 anos, fluídico (porém encarnado em seu planeta de origem), 

com olhos grandes, porém proporcionais à sua cabeça também 

avantajada. 

   Sendo, o que me chamou mais a atenção neste jovem 

extraterrestre, fora as suas orelhas que, além de maiores que as 

nossas, da humanidade terrestre, apresentavam seus respectivos 

centros de força, também, em maior proporção em sua estrutura 

cartilágica. 

   Tal observação me levou a crer que as suas percepções espirituais, 

na área da clariaudiência, já estavam bastante desenvolvidas, muito 

além da dos habitantes encarnados, e desencarnados, do Orbe 

terráqueo. 

   26 de novembro de 2009 

   Hoje, por volta das 15h00mins, tive uma visão psíquica 

deslumbrante.  

   À cerca de 500-1000 metros de uma de minhas janelas do Lar, 

pude visualizar uma verdadeira romaria de Espíritos 

luminosos, a descerem das Esferas Celestes por uma estrada 

ou caminho de cintilante beleza, como uma Veneranda Caravana 

de Imortais que se dirigiam para a Crosta da Terra, no intuito de 

prepararem os caminhos da Nova Era entre os médiuns 

encarnados mo mundo.  

   Espíritos esses com incríveis cintilações prateadas em forma de 

fagulhas de luz.  
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   Um encantamento para os meus olhos e uma emoção indescritível 

para o meu pobre coração, combalido pelas lutas benfeitoras de 

“todos os dias”. 

   E tudo, ou melhor explicando, tanto as Entidades da Luz quanto a 

“Estrada” se apresentava perfeitamente “real” e “sólida” à nossa 

faculdade mediúnica, e ainda em completa interatividade com os 

nossos sentidos “físicos”, apesar da distancia físico-espacial. 

   Ou seja, tudo se apresentou a mim num estado positivo, 

praticamente materializado aos meus sentidos físicos, o que não me 

deixou qualquer dúvida quanto ao fenômeno transcendetal, 

praticamente materializado à poucos metros de distancia de meu lar. 

   Pela primeira vez, em minha insignificante trajetória mediúnica, 

tive a certeza “objetiva” das palavras do querido Benfeitor 

Emmanuel/Chico Xavier, na obra “RELIGIÃO DOS ESPÍRITOS” 

(FEB), quando o grande Educador e Evangelista do Além, nos 

afirmara:  

   - “Todos sabemos que a Terra é ainda estação de lutas 

expiatórias, mas será de futuro o domicilio do eterno bem”.   

   13 de setembro de 2012 

   À 01h43min me levantei da cama e fui para a sala de nossa 

residência, no intuito de dar continuidade à releitura do livro de André 

Luiz: “Mecanismos da Mediunidade” (Chico Xavier/Waldo Vieira, 

FEB).  

   Quando já transitávamos pela sala, fomos literalmente desviados, 

empurrados mesmo, de nossa trajetória por forças mentais, 

inicialmente, imperceptíveis visualmente, mas que não nos causou 

qualquer mal estar, e, ao tempo que íamos sentindo uma forte 

sensação, mesmo de perfeita impressão, de não estarmos mais ali 

em nossa casa, e “sim” no Lar de nossa mãezinha que se encontrava 

dormindo, nesta noite, conosco, e em minha cama de casal. 

   Como o inusitado “bem-estar” aguçava “insistentemente” a nossa 

curiosidade, passamos a prestar um pouco mais de atenção ao que se 

passava a nossa volta, quando visualizamos uma “imagem 

fuídico-plastica” que tinha como origem a mente de nossa 

mãezinha, que pouco antes havíamos deixado dormindo, imagem 

esta projetada para a nossa sala (aparentemente “nos seguido”?!), 
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dando a forma, ou constituindo-se na forma-imagem de seu próprio 

Lar, e justapondo-se e/ou, também, sobrepondo-se ao nosso 

ambiente domestico.  

   Num misto fantástico de ficção-científica com as puras construções 

da natureza espiritual, mesmo estando encarnada, minha mãezinha 

literalmente “trouxe o seu ambiente domestico” para dentro 

de meu próprio lar, tudo observado por mim de maneira lúcida e 

positivamente desperto, a constituír-se em algo da merecida atenção 

e investigação de qualquer estudioso sério, e atento, dos cados de 

mediunidade de efeitos físicos, particularmente, embora a 

clarividência esteja presente em todo o momento do impressionante 

fenômeno. 

   Recapitulando: Tal imagem, de contextura “plástica”, se nos 

apresentara tão nítida, à nossa vidência, quanto tão “solidamente” 

real, aos nossos sentidos “sensoriais-físicos”, e extra-sensoriais ou 

espirituais. 

   Tudo muito lúcido, quanto natural. 

__________________ 

Nota do Espírito André Luiz 

    

   - Vale observar que a ocorrência de hoje se caracteriza um tanto 

diferente da anterior, e de pouco mais acima, a do dia 29/11/2009, já 

que a mesma se trata de uma projeção mental, a conhecida 

ideoplastia.  

   E quanto à do relato precedente, constitui-se de uma visão 

clarividente das atividades então desenvolvidas pelos Mensageiros 

Espirituais, no entanto, ambas as ocorrências transitando nas 

correntes de força acima do ultrassom e para além do infrassom, 

não só pela capacidade mental dos Agentes Invisíveis, e da querida 

mãezinha do médium, como, e principalmente, pela extrema 

afinidade de seus corações com os ideais cristãos. 

   Façamos um parêntese nessas narrativas pitorescas da vida 

espiritual, para além mesmo do conhecimento de muitos dos 

desencarnados, no que toca aos efeitos salutares ou mesmo 

perniciosos que haverão de ser propiciados aos seres da Terra, 
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quanto aos do Mundo dos Espíritos, apenas para lembrarmo-nos de 

uma situação análoga a esta, porém promovida por agentes do Baixo 

Umbral, capacitados de inteligência invulgar, porém detentores de 

pífio sentimento de amor, si, é claro que exsite o amor em cada 

um deles, pois são tão filhos de Deus quanto cada um de nós 

mesmos, já que, apesar de detestarem a muitos, eles próprios, às 

vezes, se fazem protetores e serviçais de outros que, por sua vez, 

foram deixados para traz há muitos e muitos séculos, talvez milênios, 

por força da desencarnação.  

   Mas como íamos dizendo, o nosso estimado medianeiro, ainda nos 

simplórios arremedos de uma mediunidade promissora, em meados 

do ano de 1998, quando na residência de uma jovem amiga, viu 

“nitidamente” se abrir a sua frente um grande portal 

dimensional, forjado numa estrutura astral de tamanho terror e de 

tão palpável (solida) característica, que não teve qualquer dúvida, 

apesar de seu pouco tempo de experiência mediúnica, de ali se tratar 

de uma real e verdadeira obscura “passagem” para desconhecidas 

regiões da Espiritualidade inferior.  

   E o mais impressionante, como pode atestar pela nossa afetuosa 

inspiração, sem que tomasse conta de nossa presença físico-astral, é 

que se não tivesse ele orado com fervor e completa entrega de si 

mesmo aos poderes superiores de Deus, teria ali mesmo se tornado 

uma das inúmeras vitimas de “seqüestro” relâmpago, EM COMPO 

INTEIRO, quando passaria de seu Plano material exatamente para o 

plano das sombras, sem que pudesse retornar ao convívio dos seres 

encarnados. 

   Um relato impressionante.  

   Mas carregado da mais pura verdade. 

    __________________ 

   05 de março de 2011 

   Neste dia, sábado de carnaval, eu me encontrava na companhia de 

uma colega espírita, quando repentinamente visualizei um animal-

espírito passar bem a minha frente em dimensão inferior, porém 

adjacente à nossa Esfera da Crosta. 
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   A figura animal tinha seu aspecto em forma de uma onça pintada 

que, a primeira vista, me pareceu tratar-se de um “simples” e 

“inocente” felino da fauna astralina.  

   Entretanto, logo a pouco, a entidade-animal passou-nos a 

transmitir certo receio, e assim que tomou a direção de nossa 

companheira das lides espiritistas, o nosso corpo físico praticamente 

enrijeceu-se por um estranho calafrio interno, seguido de uma 

horripilante sensação, que eu não soubera definir naquele instante. 

   Em poucos segundos o vimos, repentinamente, em volta de um 

halo esférico-luminoso, como que manuseado por mãos Amigas, e ser 

literalmente descoberto magneticamente (a “suposta” onça pintada!) 

e ir perdendo sua roupagem “fictícia”, e se transformar, bem a nossa 

frente, em uma espécie de animal-canino de constituição 

extremamente inferiorizado, e quase que completamente putrificado, 

em seu esquelético corpo físico-astral, dando a parecer, em seu 

conjunto, numa espécie de cachorro-hiena do mato selvagem, o mais 

selvagem que possamos imaginar.  

   O bicho forçava a passagem como se desejasse romper algum tipo 

de proteção invisível para partir na direção de nossa colega. 

   Como num surto de lucidez cristã, ao invés de continuamos 

entretido com as cenas dantescas daquele momento, passamos a 

orar à Jesus por Sua divina proteção a aquela nossa amiga do 

coração, que, sem sequer tomar conhecimento do que ocorria na 

esfera do Invisível, levantou-se de onde estava, bem ao nosso lado, e 

fora fazer atividades domésticas.  

   E interrompida a agressão do animal-espírito, voltamos à 

normalidade, graças a Deus. 

   Com isso, cermos que podemos ficar satisfeitos por ter podido 

trazer algumas das experiências mediúnicas do nosso aparelho 

transmissor, pois nunca será demais, para qualquer um de nós, 

encarnados ou desencarnados, tomarmos ciência das impressionates 

vivencias dos compenheiros de carne, ou fora da carne, que labutam 

com sinceridade, devotamente, e ardor, pela sua própria melhoria 

moral, e das demais criaturas, todas nossas irmãs, espíritas ou não, 

pelo campo sempre muito interessante da Mediunidade. 

(Assistência das Entidades André Luiz, Dr. Inácio Ferreira e 

Rafael A. Ranieri). 
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(Salvador/BA, 13 de setembro de 2012, 08h41min). 

 

   Nota do médium: Segundo o Espírito Dr. Inácio Ferreira, tanto o 

texto quanto a assistência relatada nos episodios acima, foram patrocinados 

pelo querido Espírito Rafael A. Ranieri que, segundo já nos fora possível 

perceber pela clarividência, encontra-se em atividades socorristas no 

“Posto de Socorro – Casa da Cruz”, que se localiza nas zonas de 

trevas do astral, que, quando a vizializamos à distância, mais nos pareceu 

uma verdadeira fortaleza medieval em meio à sombria paisagem do 

submundo espiritual. 

  O próprio Amigo Espiritual Ranieri nos leciona que, tal Casa de assistência 

aos sofredores da vida inferior do planeta Terra, fora instalada nessa região 

inóspita, por ele mesmo:  

   - E outros abnegados colaboradores do Cristo, com o carinho e o 

beneplácito do venerando Dr. Osvaldo Cruz, que continua no Astral 

dedicando-se com o mesmo zelo às atividades que lhe foram oportunizadas, 

pelas Esferas Superiores, em sua ultima reencarnação sobre a Terra “física”, 

contribuindo dessa forma para que os agentes patogênicos de condição 

altamente inferior sejam interceptados por sua equipe de dedicados 

especialistas da infectologia, antes de chegarem à Dimensão dos seres 

encarnados. 

   E para efeito de análise, mais do que de convencimento aos nossos 

companheiros espíritas, em particular, informamos que na data de hoje, 

13/09/2012, às 06h00min, ao reiniciarmos nossos apontamentos 

mediúnicos, fomos presenteados com a presença de uma Entidade enferma 

que, com a aquiescência de nossa Direção Espiritual, ministrou-me uma 

experiência, pelo menos para mim mesmo, bastante elucidativa e 

conclusiva...  

   Passou ela a escorrer, ou mesmo jorrar, de sua boca astral, para a nossa 

boca física, uma relativa quantidade de sangue, que, no nosso parecer 

humilde, porém convicto, tinha a mesma consistência, sabor, e cor do 

plasma sanguíneo de qualquer ser humano de nossa Humanidade terrestre.  

   O seu gosto e a sua consistência, em particular, estavam tão 

“solidificados” ao nosso paladar, que não tivemos qualquer dúvida quanto à 

continuidade das nossas existências no plano espiritual, ser, na grande 

maioria das vezes, tal qual a nossa apagada existência no plano físico, ou 

seja, só mudamos de campo vibratório...  

   Obviamente, que isto variando de acordo ao grau de elevação ou 

inferioridade de cada indivíduo. 
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   Tivemos, ainda, o cuidado de analisar vibratoriamente o sangue de nosso 

irmão desencarnado, quando chegamos à conclusão de que, positivamente, 

o mesmo se constituía, por substâncias “neoplásicas” diferentes da nossa.  

   O que me deixou perfeitamente seguro quanto à autenticidade da origem 

do “grupo sanguíneo” pertencer, realmente, à outra personalidade que não 

a minha mesma.  

   Embora, diga-se que os Tarefeiros Espirituais tenham se utilizado, em 

grande quantidade, de substâncias endócrinas do meu próprio sistema 

hormonal-astral para a realização da semi-materialização, ou quase 

completa corporificação dos agentes patogênicos do ser espiritual em 

“atendimento”, e em aprendizado. 

   O interessante é que, ao anotar o parágrafo acima, em um pequeno 

pedacinho de papel, fiquei curioso para saber o que significaria o termo 

“neoplasia”, já que praticamente nada temos de conhecimento da área da 

Saúde, e quando fui buscar ajuda no minidicionário da língua portuguesa 

“Soares Amora”, 18ª. Edição, veio o assombro final, ao encontrarmos o 

seguinte texto: “Nome comum aos tumores benignos ou malignos”. 

   Um tanto ancioso, fui buscar ajuda na Internet/Wikipédia, quando 

nos chamou mais a atenção o seguinte extrato:  

   Carcinogênese e radiação: A energia radiante está intimamente 

relacionada com a carcinogênese, tanto na forma de luz ultravioleta 

como na forma de energia ionizante. 

   A luz ultravioleta está relacionada com o carcinoma de célula 

escamosa, carcinoma basocelular e melanocarcinoma de pele. Os seus 

efeitos nas células são a inibição da divisão celular, inativação de 

enzimas, indução de mutações, e morte celular. Sendo os raios uvb os 

mais relacionados com os cânceres de pele, estes genes causam 

mutações nos genes ras e p-53. As radiações eletromagnéticas (raios 

x, raios gama) e a particulada (partículas alfa, beta, prótons e nêutrons) 

são carcinogênicas. 

   Então, chegamos à conclusão que o enfermo espiritual trazido às nossas 

atividades de escrita mediúnica, fora não só trazido no interesse de nos 

ministrar importante evento no campo da paranormalidade, à luz do 

Espiritismo, como também, e principalmente, para que colocássemos as 

nossas “barbas de molho”, no sentido de buscarmos o amparo caricioso da 

medicina dos encarnados, mesmo que, como acreditamos, não termos 

ainda manifestado qualquer indício de tumoração.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Raios_x
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raios_x
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raios_gama
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   O que, infelizmente, já se apresenta como uma realidade inconteste para 

o querido enfermo espiritual. 

   E só para arrematarmos, lembramos há poucos instantes que a nossa 

mãezinha já passou por uma delicada cirurgia para retirada de nódulos de 

sua garganta, o que a leva a fazer uso de medicações especificas, sem 

contar a questão dos diversos tipos de “radiações” que a maioria, ou 

mesmo todos nós médiuns, estamos sujeitos no âmbito das nossas 

humildes tarefas com Jesus Cristo, fazendo-nos lembrar de que o grande 

apóstolo Paulo de Tarso, ainda na figura de Saulo, ficara cego de forma 

fulminante por força das poderosas “radiações”, incomparáveis e também 

incompreensíveis para nós todos, do Cristo, às portas de Damasco. 

   E seguindo o pensamento esclarecido do querido Dr. Inácio Ferreira, nós 

todos como trabalhadores da causa Evangélica não esperemos apenas 

manifestações de “carinhos” e “dengos” dos Amigos Invisíveis, teremos pela 

frente, ainda e por longo tempo, um caminho cheio de pedras e muitos 

espinhos, a carrear-nos o corpo somático com dores e doenças, mesmo 

aquelas provenientes dos trabalhos espirituais de Origem Superior, 

lembrando-nos, o estimado Benfeitor, que:  

   - Apenas, e tão somente, o Cristo não haveria de adoecer, já que as 

suas sublimes energias emanavam diretamente do Pai, já que Eles eram 

e foram, e serão sempre: Um Só. 
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SOL NAS ALMAS 

CÁPITULO 4 

Pelo Espírito Prof. J. Herculano Pires 

    

   Perante a Vida, que, geralmente, somente vemos ao nosso redor e 

um pouco mais além, se nos esforçarmos mais um tanto, a partir de 

um olhar mais atento, veremos que muitos de nós, encarnados ou 

desencarnados, em corpos sólidos, ou mais ou menos sólidos (mais 

para mais do que para menos...), em verdade, estamos a enfileirar a 

caravada daqueles aos quais tem nos alertado, pelo Senhor da Vida, 

desde as mais priscas eras, a urgente necessidade de fazer luzir em 

nossas almas: O GRANDE SOL DA VINHA. 

   Vemos homens e mulheres, que, apesar das lutas e dos árduos 

sofrimentos sob o sol causticante do planeta “chumbo”, porque 

verdadeiramente é o no que ele tem se assemelhado para os seres 

desencarnados mais rarefeitos, tem se esmerado em fazer com que o 

homem-velho, carcomido pelos vibriões messalinos da corrupção e da 

despudorada falta de amor entre as prórias criaturas encarnadas, 

irrompa a sua própria armadura psico-bio-física, herdada desde os 

milênios passados ao custo, não somente, do seu próprio esforço, 

mas vivamente custeados pelos serviços solidários de veneráveis 

Apóstolos da Reencarnação sitiados nas Esferas Mais Altas da Vida 

planetária, e que têm provado não somente a nós, os seus Anjos de 

Guarda, mas a si próprios, o quão valorosos podem ser, quando 

assim se esforçam e o desejam, e o tanto de sacrifícios que 

podem verter em auxílios mútuos, sem que isso venha a prejudicar a 

sua economia pessoal, mas, pelo contrario, lhe fará subir mais 

rapidamente, vertiginosamente mesmo, na gloriosa Escala Espírita, 

quando, aos olhos de Deus, todos poderão estar transubstanciando 

elementos inferiores e enfermiços de seus corpos espirituais, em 

elementos Vita para cada, um em particular. 

   Salve Pai Oxalá! 

   A Alegria em lutar pela paz exterior, só não é maior que a de 

lutar pela paz interior, aquela que a tem se debatido milhares e 

muitos milhões de companheiros encarnados no solo terreno, por 
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entre “chuvas de canivetes”, e enxurradas de queixas e lamentações 

que, geralmente, partem de seus familiares e “amigos”, estes que 

mais têm se colocado, invariavelmente, na condição de degoladores 

das mentes (cabeças!) daqueles que já estão, vamos assim dizer, um 

tanto mais apaziguados em Nosso Senhor. 

   A luta tem sido árdua para ambas as partes. 

   Para aqueles que não desejam que ninguém evolua.  

   Para aqueles que desejam evoluir com o Cristo.  

   E para aqueles que tentam envidar esforços para que, estes 

mesmos, seus familiares, amigos e colegas, de uma maneira geral, 

não desistam, à sombra da primeira arvore, aparentemente, 

acolhedora do mundo material. 

   Nota do médium: De mim mesmo, com excessão de minha mãezinha 

Isaura, de meus irmãos e alguns paretes mais próximos, não tenho 

encontrado senão grande dificuldade em fazer com que compreedam a 

necessidade que eu mesmo tenho, mesmo que na minha condição de 

médium muito insignificante, de continuar servindo à causa do Consolador 

pela Mediunidade. 

   É mesmo de estarrecer como a mairoria das pessoas, homens e 

mulheres, de uma maneira geral, se sentem desconfortáveis diante da 

nossa missão na Mediunidade Espírita, quando, em particular, até mesmo 

os espíritas, ou, pelo menos, aqueles que se apresentam como devotos do 

Espiritismo, parecem não apreciar, em nada, a nossa particular maneira de 

encarar a vida humana diante de nossa extrema necessidade de evoluir 

como Espírito Imortal. 

   Realmente, é de dar dó a condição espiritual da grande maioria dos 

adeptos do Espiritismo, ou mesmo daqueles apenas afeiçoados ao 

Evangelho de Jesus Cristo, mas que em nada fazem, de si mesmos, para 

mudar a maneira de encarar a sua própria necessidade de crescer e 

caminhar pela luz do amor e da solidariedade. 

   Que temos feito de nossa parte, os oprimidos e reprimidos Amigos 

Espirituais, que, a titulo de Caridade fraterna, e que, apesar dos 

grandes sacrifícios, não tem encontrado qualquer laivo de interesse, 

miúdo que seja, no coração da maioria dos nossos irmãos tão 

amados, mas ainda tão desgraçados, que, lamentavelmente, em seu 

maior contingente, vibram com e pelas facilidades do mundo de 

Mamom?! 
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   Como bem lembrado pelo nosso caro Dr. Bezerra, no primeiro 

capítulo desta obra, procuremos meditar nas palavras do eminente 

Educador Arthur Joviano, o queridíssimo Neio Lúcio:  

   - “A imagem é forte, mas é verdadeira”!... 

   A vida, meus irmãos, não cessa jamais...  

   Então, como é que temos nos comportado e nos preparado diante 

dessa expectativa de abaixar ao tumulo, tão certa, e tão lógica, como 

o resultado de “4 + 4”?!... 

   Há algum tempos atrás entenderíamos, ou raciocinaríamos, da 

mesma maneira que os queridos matemáticos em suas metodologias 

“teoricamente” acertadas, porém, já estando a um tantinho mais 

de tempo do lado de cá, vemos que a “coisa” não é tão exata como 

pensam os nossos companheiros da formalidade algébrica. 

   Nem sempre o que haveremos de encontrar, após a passagem pelo 

inevitável portal da morte carnal, é aquilo que, infantilmente, temos 

imaginado para nós. 

   Por aqui, como diria o estimado Dr. Inácio Ferreira: “O buraco é 

mais embaixo”! 

   Com todo o respeito que nos merece os verdadeiros e sinceros 

companheiros do Espiritismo, não vemos de outra maneira como 

acessarmos o caminho diferenciado para O Deslumbrante 

Amanhecer na Nova Vida, senão por entre farpas e guilhotinas, 

obviamente que não as que venhamos a usar nos outros como forma 

de agredir e machucar as criaturas indefezas, ou menos arrogantes 

que nós mesmos, mas exatamente por aquelas que haveremos de 

receber do mundo e, compreensivelmente, “abaixar a cabeça” 

perante a desdita que haverá de chegar para todos aqueles que 

propagam, de si mesmos, um Espiritismo sem Jesus de Nazaré, pois 

não é possível que alguém possa imaginar que se encontra ao lado do 

Senhor, se ainda traz extranhado, ao próprio coração, a desdita da 

crucificação alheia, em forma de orgulho e esgoísmo. 

   A nossa salvação ainda é e sempre será o Evangelho. 

   Seja para os que estão na luta, ou para os que estão por vir em 

novas encarnações. 

   Meus amigos!... Sem o Cristo nada feito. 
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   E não pensemos que são poucos os correligionários da seara 

espiritista, que agregam no próprio peito enfermiço essa idéia insana 

que, também, poderíamos classificar de: dantesca. 

   Mesmo porque, muitos dos “cristãos” que se dizem adeptos formais 

do Espiritismo, não passam de ratazanas em busca de sobras do 

alimento de alguns poucos irmãos nossos, que têm se esmerado em 

colocar Jesus, sinceramente e consideradamente, no Altar de seus 

corações! 

   Do lado de cá, o serviço continua.  

   Só que agora com responsabilidade dobrada. 

   Quem está pensando em “entregar os pontos” por ai, acreditando 

que na Vida Espiritual haverá de trabalhar menos, pelo simples fato 

de já ter deixado a “vida dura da materialidade”, vai dar com os 

burros na água.  

   A vida aqui é mais intensa, mais vibrante e mais ativa.  

   Por aqui, os preguiçosos não têm vez. 

   Na Vida Espiritual, ou trabalhamos para comer, ou iremos “passar 

fome”. 

   Quanta tristeza!... 

   O nosso André Luiz chora convulsivamente pelo horror da hora... 

   O mundo inteiro está clamando por amor. 

   O amoroso Hilário Silva empalidece perante o desfecho medonho 

que nos acena logo à frente, pelo menos para aqueles que ainda não 

compreenderam, ou antes, não querem compreender pelo metodo 

de ensino do Evangelho de Jesus, pelo amor e pela tolerancia, pelo 

carinho e pela solidariedade, por meio de qualquer culto a que 

pertençam!... 

   O mundo material está carente de compreensão. 

   E somente Jesus tem a solução para toda essa confusão humana, 

pois Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. 

   Nenhum de nós irá ao Pai sem Ele. 
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   O valoroso Bezerra de Menezes nos acena das Esferas Mais 

Elevadas da Vida planetária, ensimesmado e um tanto bucólico, é 

certo, entretanto, aponta ele a sua mão, abençoada e venturosa, 

para o Divino Sol que haverá de nascer no coração de todas as 

criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas, que tiverem 

perseverado até o final dessa grande jornada, chamada 

Reencarnação. 

   Vejamos como é sempre caridoso o nosso Bezerra!... 

   Quem desejar pagar para ver este filme, até o seu final, a 

bilheteria encontra-se aberta. 

   Que Jesus esteja sempre conosco, e Maria Santíssima também. 

 

(Assistência das Entidades Bezerra de Menezes, André Luiz, 

Hilário Silva e Neio Lúcio). 

(Salvador/BA – 14 de setembro de 2012, 11h44min). 

   Nota do médium: Aproximadamente às 12h41min, do dia 05 de abril de 

2012, recebi a visita espiritual de uma Entidade masculina “cega”, isso 

mesmo, sem a visão dos seus olhos “físicos” que, para a minha constante 

surpresa e grata felicidade, pelo inusitado desses fenômenos ditos 

hiperfísicos, ia, a mesma, me ajudando a “tatear”, com os meus próprios 

dedos, as teclas de nosso telefone residencial. 

   Fora, então, quando passamos a sentir sua afetuosa mão por sobre a 

nossa própria mão direita, e, num determinado fenômeno transcendental, 

que poderíamos denominar de “transporte psíquico”, passamos a sentir e 

perfeitamente perceber o “seu mundo interior”, como se fosse o nosso 

próprio sentido íntimo, como se estivéssemos pessoalmente dentro dele, e 

não por fora do amigo invisível, numa pefeita incorporação às avessas! 

   Poxa, quanta fora a agradável emoção em receber a visita tão cariciosa 

desse Amigo Espiritual, que nos deixara a forte intuição de ter sido 

encaminhado para nossa proteção pelo querido Dr. Inácio Ferreira, 

diretamente do “Hospital dos Médiuns”, localizado na Região Espiritual da 

querida cidade de Uberaba, em Minas Gerais. 

   Fica-nos a interrogação se este companheiro espiritual, quando médium 

sobre a Terra, em sua última reencarnação, não fora vitima de seus 

próprios desvios, logicamente, facultando à Lei da Reencarnação no Plano 

Espiritual lhe transformasse a “vidência” paranormal em “cegueira real”, 

apesar de temporária. 
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   E por quanto tempo ainda haveria, ele, de levar nesta cegueira?  

   Quantas idas e vindas ao mundo material-espiritual ainda seriam 

necessárias para o esgotamento do seu carma?! 

   Vejamos que a lição cabe para cada um de nós, enquanto homens e 

mulheres a caminho da luz divina. 

   Quanta beleza nestes ensinamentos, que só o Espiritismo poderia nos 

presentear, nos revelar!... 

   Uma experiencia mediúnica, muito pessoal, mas em conexão perfeita com 

a mensagem acima que psicografamos do querido Espírito Prof. J. 

Herculano Pires. 
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A VIDA TRIUNFA 

CAPÍTULO 5 

Pelo Espírito William Crookes 

“O trabalho de aprimoramento do Espírito, enquanto encarnado, se inicia no 

berço e só se conclui quando o mesmo baixa ao túmulo, por contingência da 

morte carnal. Após isso, só numa outra reencarnação, que poderá se efetuar 

mesmo no Mundo Espiritual, ou em nosso lar terreno”.  

Espírito Francisco C. Xavier/Vivaldo P. S. Filho (agosto de 2013) 

 

   Entre as concepções dos vossos mais renomados Físicos, veneráveis 

representantes da Ciência da Terra, vamos encontrar, no fundo e na 

intimidade do pensamento de cada um deles, algo do Supremo 

Pensamento de Deus, através de idéias e ideais, estudos e 

conclusões, que, a rigor, vêm varando os milênios sem conta sobre o 

Orbe planetário ou, ainda, nas suas diversificadas Dimensões da Vida 

Superior. 

   Se bem que não desejo afirmar com isso que haja vida de 

inteligências altamente qualificadas somente nas Esferas de Luz, já 

que também há mentes poderosíssimas, da maldade e da violência, 

do terror e da perfídia, que se encontram estratificadas, ainda e por 

muito tempo, na produção da crueldade e da infelicidade alheias, com 

a qual, elas mesmas, se afinam e se conjugam entre si, em planos 

múltiplos inferiores do Universo, utilizando-se de uma rede de forças 

e de corrupção que, por enquanto, só teremos uma compreensão 

mais precisa, pelo menos nós espíritas, infelizmente ou “felizmente” – 

só Deus o sabe!... – nas excelentes obras literárias da literatura 

policial do mundo, ou cinematográficas da ficção-cientifica. 

   A idéia de Born, da concepção de um núcleo atômico magnetizado 

por entre ele mesmo, por aptidão de aceleramento em sua orbita por 

outras partículas denominadas elétrons, vamos encontrar a Teoria 

Básica de Vida nos Universos, sem conta e sem limites, já que em 

tudo impera a Soberana Sabedoria do Pai, quando, sob a inspiração 

do Mais Além, o nosso prestimoso benfeitor da Ciência humana 
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vislumbrou o mais profundo do pensamento de Nosso Senhor Jesus 

Cristo:  

   - “Deixai vim a mim as criancinhas”. 

   Os mais necessitados, assim como os elétrons de Born, faceiam as 

suas experiências exatamente na periferia, ou nas periferias, do 

núcleo atômico, ou seja, a margear um circulo restrito somente 

franqueado às Mentalidades Superiores, mas que seriam, segundo a 

teoria atômica, insuficientes para a elaboração e manipulação de 

nossa força interior, deficitária, em irradiações mais “justas” e mais 

“refinadas”...  

   O que equivaleria dizer, há a Lei de Amor e de Afinidades para 

todos os seres da Criação! 

   Os nossos irmãos espiritualistas, teria alguma dificuldade na 

compreensão de nosso modesto pensamentos! 

   A concepção, de esse modelo nuclear está em pleno acordo com o 

mais profundo sentimento de solidariedade e fraternidade, carinho e 

afeto, serviços sentimentais de alto valor nutritivo para todas as 

almas que as doas e que as recebe, com o qual vêm se dedicando os 

Agentes das Esferas Superiores no serviço da implantação definitiva 

de uma Mentalidade Cristã, isto na dimensão dos corações de cada 

um de nossos irmãos que faceiam o solo do Planeta. 

   Se todas as religiões do mundo material são necessárias e muito 

bem vindas aos serviços de pacificação intima das Crituras de Deus 

sobre a face da Terra, que somos todos nós, na há duvida alguma de 

que o Sentimento Cristico, verdadeiro e devotado, a partir do 

conhecimento e da vivencia do Evangelho do Senhor, será sempre 

de fundamental importância para a nossa libertação definitiva da 

vida mental insulada, em si mesma, desde que passamos a viver 

mais para a experiência carnal, rica de egoísmo e orgulho, do que 

para a plenitude de uma existencia perfeitamente integrada com a 

vida dos Santos e Anjos Celestiais. 

   Temos visto, não só entre os encarnados, mas em maior número 

entre aqueles que habitam o Lado de Cá da Vida (pois, quando vocês 

daí parte, vem para cá com a mesma extranha sensação de “quero 

mais”, ardentemente desejando voltar para ai, pelos apetites carnais, 

ou se manter por aqui, de forma invariavelmente submissas aos 
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desejos puramente da matéria, sejam eles os do sexo sem respeito e 

sem amor, ou os desjos pecaminosos da fartura material, isto, sem 

qualquer preoculpação com as necessidades alheias!), a comunidade 

terrícola deixar para o último plano de seus interesses, o carinho e a 

dedicação com que deveriam, a todo esforço, prestar às nossas 

criancinhas, mesmo àquelas mais desenvolvidas, a passarem pelos 

degraus da infância, adolescência e da juventude. 

   A juventude transviada, espetáculo surpreendente para nossa 

acanhada percepção de Vida, deixou o mundo contemporâneo 

perplexo diante de sua própria invigilância e insensatez, muito 

embora venhamos a reconhecer o grande esforço de muitos de 

nossos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, em desenvolver 

na mentalidade infantil do Planeta, algo de bom e algo de justo, na 

esfera da saúde mental e emocional, mesmo que a custo de muito 

suor e muitas lagrimas. 

   A Vida no Mais Além, meus estimados irmãos, poderá ser tomada 

por muitos de nossos companheiros espiritistas, ou não, tão somente 

como uma longínqua realidade que, talvez, não represente “grande” 

esforço de serviço para ser transposto, como se a realidade do pós-

morte fosse algo que pudéssemos manipular ao nosso bel prazer, e 

segundo os nossos interesses apequenados, pelas corruptoras ilusões 

da matéria, que, sequer, existe nas concepções com a qual vêm 

sendo esposadas pelos veteranos cientistas-materialistas 

apocalípticos: ”a vida se extingue no túmulo”. 

   Um conceito que, longe de ser caridoso, torna-se tétrico. 

   Conhecidos no passado por sua sistemática negação da Vida 

Infinita, muitos de nossos aprendizes do Evangelho de agora, que 

transitam por aqui, na Vida Mais Alta, apresentam-se com a 

“humildade” que lhes caracterizavam a psicologia cheia de virtudes 

da cultura humana, somente que agora está consubstanciada pela 

nova realidade que lhes caracterizam a nova intimidade espiritual, 

numa perspectiva real de crescimento e evolução. 

   Senadores romanos, Césares, Cientistas de renome, e muitos 

adeptos (e esses sem conta!) de filosofias religiosas consagradas pelo 

tempo finito da Terra, tem trazido “Novas Verdades” a muitos de 

nossos irmãos na carne, por médiuns obscuros e verdadeiramente 

humildes, humildade esta forjada nos sacrifícios constantes pela falta 

de recursos financeiros, e pela desdita de ver os seus entes amados, 
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e queridos, lhes abandonarem o lar a pretexto de uma “vida 

melhor”...  

   E podemos garantir que não são poucos esses novos e conscientes 

adeptos da Revelação Divina, Espíritos valorosos e cheios de novos 

ideais, a transitarem de um lado ao outro dos muros tenebrosos dos 

fluídos carnais, e que, também por muito pouco, por pequenos 

tesousos em forma de réstia de lembranças caridosas, tem ido ao 

plano dos seres humanos, corajosamente, contribuir com a causa 

pela qual tanto se descuidaram e se desviaram no passado remoto, 

ou próximo, no afã de conquistar os aplausos dos homens, perdendo 

as suas Almas para Deus... 

   Porém, só o Amor é perpetuo. 

   A VIDA TRIUNFA! 

   E mercê da misericórdia Divina, estamos aqui de volta ao nosso 

antigo lar terreno, sob as claridades venturosas da Terceira 

Revelação Divina, com a proposta firme e corajosa de arregimentar 

todos aqueles combatentes que desejarem, de coração, envergar a 

bandeira reluzente da concórdia e da fraternidade pela moral 

Evangélica, e a convidar todos os nossos compatriotas universais, 

particularmente os que estão a transitar pelos fluidos sensos e 

tenebrosos da matéria carnal, a retomarem o caminho de volta para 

o Verdadeiro Lar, a Escola Real, por onde todos nós haveremos de 

passar de ano, hoje, amanhã, ou daqui a mil anos.  

   Naturalmente que os mais sábios e os mais “espertos”, tomarão a 

decisão de começar a estudar e a vivencias os ensinos do Senhor 

desde já, sem detença. 

   Lembremos de que não poderemos estacionar, ficar a repetir a 

classe indefinidamente, com total desrespeito para com os nossos 

Instrutores Educacionais, que são os Bons Espíritos, sem 

comprometermos a saúde mental de nossos próprios Espíritos, e sem 

comprometermos também a nossa própria felicidade. 

   Escola bendita esta, que deveremos tocar com os instrumentos de 

Educação da Alma Eterna, voltada para o verdadeiro “espírito de 

caridade” e fraternidade, pois sem caridade na intimidade dos 

nossos corações não haverá jamais qualquer espaço para a 

fraternidade legitima de uns para com os outros, como apresentado a 
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pouco pela nossa querida, e muito estimada companheira, Elizabeth 

d´Espérance, Espírito forte e, ao mesmo tempo, profudamente 

delicado, generoso e carinhoso:  

   - “AMARMOS BASTANTE PARA SERMOS AMADOS.”  

   Esta deve ser a síntese de todo o pensamento voltado 

para o Cristo de Deus. 

   No entanto, neste ultimo momento, fica-nos uma interrogação.  

   Em verdade, o que estaria faltando nesta divina “química” entre os 

adeptos do Espiritismo Evangélico, infelizmente ainda tão afeiçoados 

e entregues às facilidades do mundo material, e os Agentes 

Espirituais da Vida Maior, que tanto tem se esforçado, suado, e 

convertido lágrimas, na intenção sincera de lhes interditar a, possível, 

e provável, migração para outros Planetas inferiores do nosso sistema 

solar, assim que este, os nossos imprevidentes espíiritas, 

se surpreendam com o badalar do relógio infalível da 

morte corporal?!... 

   A paixão.  

   Sim, isso mesmo, a paixão avassaladora pelas causas 

nobres e pelas coisas boas e saudáveis. 

   Estivemos acompanhando, muito atentamente, as respostas dadas 

pelo nosso médium à grande benfeitora d´Espérance, na intenção 

indiscreta de lhe pegar pelo pé, ou seja, de tentar encontrar alguma 

falta nele, em suas perfeitas e sérias conclusões acerca do 

movimento espiritista no Brasil e no mundo, na tentativa de, pelo 

menos, encontrar algo que pudesse “advogar” a favor dos nossos 

irmãos encarnados.  

   Mas, para o azar de vocês, e para a tristeza nossa, não obtive êxito 

na empresa.  

   As suas respostas foram tão positivas quanto 

esclarecedoras, particularmente quando o amigo-médium nos 

relatou algumas de suas “visões transcendentais” em torno 

dos pensamentos que vagueiam, vamos assim dizer, pelo éter 

escuro e pestilento da vossa Terra. 

   Meus irmãos e minhas irmãs! a situação, por mais hilária que possa 

parecer, com algumas tiradas que trazemos nos nossos lábios 
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desencarnados, é extremamente grave, e merece a nossa total 

atenção. 

   Não estamos aqui a fornecer detalhes técnico-comprobatórios da 

nossa insignificante personalidade espiritual de quando ainda 

estávamos utilizando o corpo material...  

   Nada disto.  

   O nosso maior interesse é o de vermos cada um de vocês, nossos 

queridos irmãos encarnados, caminharem seguros para Deus, 

seguindo, à risca, o padrão de vida proposto pelo Espírito da 

Verdade: 

   - “Fora da Caridade não há Salvação”. 

   E a primeira caridade deverá ser feitsa à nós mesmos, no sentido 

da salvação intima.  

   Diante do Altar Sagrado do Espírito Deus de Misericórdia e 

Bondade, estendamos as nossas mãos para o alto e agradeçamos 

vivamente pela oferta jubilosa de paz, alegria, saúde, e eterna 

esperança que Ele tem nos doado a cada dia de nossa insignificante 

existência, seja ela no corpo de matéria carnal ou perispiritual, 

finalmente predispondo-nos à nossa melhoria espiritual. 

   Sem vacilo.  

   E sem demora.  

   Mas posso assegurar que não me sinto triste e nem tão pouco 

desmotivado.  

   A verdade é esta mesma que coloquei em “pratos limpos”, mas me 

sinto, mesmo, muito alegre por compreender que a vida se desenrola 

sempre, em si mesma, por altos e baixos, não havendo para nenhum 

de nós motivos de desfalecimentos.  

   Não podemos impedir as dificuldades que nos afronta os 

bons ideais, porém não julguemos que a força e a coragem 

sejam peças pequenas nesta grande engrenagem evolutiva. 

   Assim sendo, meus queridos companheiros, voltemos as nossas 

energias mais intimas, e o nosso apelo sincero, ao Todo-Poderoso, 

para que, munindo-nos de Sua poderosa presciência, possa Ele nos 

intuir o melhor caminho a seguir...  
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   Sempre de maneira firme, corajosa e alegre, mas, acima de tudo, 

esperançosos num final muito feliz para cada um de nós.  

   Lembremos-nos: A Caridade.  

  Esta é a Pura Verdade do Mestre e Salvador, que haverá de tornar-

se a bandeira que, todos nós, deveremos manter no mastro firme dos 

nossos corações, os alicerces do devotamento às coisas divinas, 

voltando-nos fielmente, e definitivamente, para a Paz, a Justiça e o 

Amor Perfeito de Deus. 

   Felicidades a todos, e trabalho sempre. 

 

 (Assistência das Entidades Elisabeth d´Espérance, Charles 

Richet, Rev. G. Vale Owen, Hilário Silva, Manoel P. de Miranda 

e Neio Lúcio). 

(Salvador/BA – 14 de setembro de 2012, 18h32min). 

   Nota no médium: Em relação às Reencarnações Programadas, mesmo 

aquelas cuidadas com maior proximidade pelos Técnicos Especializados em 

proteção espiritual, temos visto, logo na primeira infância do Espírito 

reencarnante, lamentavelmente, serem perigosamente comprometidas pela 

incrível falta de sensibilidade de seus genitores em adequar na índole de 

seus filhinhos tenros (e mesmo antes de ao nascerem) a idéia de uma 

Educação toda voltada para Jesus Cristo, ou, pelo menos, para os preceitos 

de uma Educação Religiosa, não somente convencional, ou formal, mas 

substancialmente integrada aos ditames do amor à Deus, e à todas as suas 

criaturas vivas. 

   Sem contar, os casos de crianças que tinham em sua programação 

espiritual uma vida de saúde e estabilidade emocional, mais ou menos, pré-

estabelecidas pelos Sábios Protetores Espirituais, no entanto, por força de 

uma má formação “congênita”, tem os seus desavisados, e aparentemente 

inocentes genitores, o constrangimento de receber nos braços, ao invés de 

um “lindo anjinho”, como era de se esperar... uma criança disforme e de 

esboços fisionômicos quase teratológicos. 

   Ficam, estes, então, a se perguntar:  

   - “Mas que terá havido com o meu pobre bebe?!... Que maldição 

terá sido esta lançada sobre o nosso lar?!...” 

   Meus irmãos espíritas, a resposta, para a este grande flagelo humano-

espirutual, já tivemos apresentada de forma bastante elucidativa pelo nosso 

querido Chico Xavier, no DVD/LIVRO “Não Será em 2012” (Ed. FE 
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Jornalistica), quando, em dialogo com o companheiro de Espiritismo, o Sr. 

Geraldo Lemos Neto, afirmara que, segundo Emmanuel, todas as crianças 

nascidas a partir do ano 2000 sobre a face do Orbe planetário seriam, em 

realidade, Espíritos mais evoluídos em inteligência, e mesmo em 

sentimento.  

   Portanto, podemos concluir, com esta revelação do Chico, que, em sua 

intimidade, o problema não estaria nem na falha dos Obreiros da Vida 

Eterna, e nem tão pouco na condição espiritual do ser em processo de 

reencarnação, MAS unicamente por forças mentais oriundas dos agentes 

patogênicos entranhados na mentalidade das criaturas humanas, como um 

todo, e mais diretamente na daquelas pessoas mais ligadas ao bebe que 

está por nascer, os pais e familiares, naturalmente que podencializadas ou  

acrescidas ai pela mente enfermiça de Espíritos inferiores que estão com os 

seus sentidos e sentimentos de conformidade com o pensamento do grupo 

encarnado responsável pelo recebimento da criança-espírito, e ainda 

aquelas provenientes do campo mental inferior (Ecossistema) do próprio 

Planeta Terra, quando os Espíritos inferiores sempre estão havidos por se 

manterem no poder daquele reduto domestico, e tudo fazem para entravar 

a marcha evolutiva do grupo familiar em questão, tentado a todo o custo 

transformar a criança recém nascida em vitima de suas investidas, dessa 

maneira obstruindo a Reencarnação Programada pelas Esferas da Luz. 

   Como nada está à margem da Vontade do Altíssimo, como seria de 

conformidade com as suas Leis, tais ocorrências que, a princípio, seriam 

desnecessárias, principalmente para o Espírito reencarnante, haverá de 

valer alguma coisa para o aprendizado dos envolvidos na “trama do 

destino”. 

   Mas será que tudo, todo esse sofrimento poderia ser evitado?! 

  Realmente, não podemos afirmar, mas, acreditamos, que com um pouco 

mais de carinho, respeito, e acolhimento à criança, desde antes da 

concepção mesmo (pela Educação do Evangelho), quando ainda os pais, 

noivos ou namorados, estivessem somente imaginando a realização do 

futuro Lar aos moldes do Evangelho do Senhor, muitos desses quadros 

aflitivos poderiam ser minimizados, ou mesmo, evitados. 

   Seguindo, então, o raciocínio dos Amigos Espirituais que assinam o 

presente capítulo, não vemos outro caminho que não seja o de voltarmos a 

nossa atenção carinhosa, afetuosa, e disciplinada, para os nossos filhos tão 

queridos e tão amados, segundo a recomendação do divino Salvador: 

“Deixai vim a mim as criancinhas”. 
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CAVALEIROS DE ARUANDA 

CAPÍTULO 6 

Pelo Espírito Tia Nenzinha 

 

  - Tenho a impressão de que estamos entrando na linda atmosfera 

da cidade de Salvador!... 

   - Sem dúvida Heigorina, a sua luz parece mais formosa quando 

adentramos as cercanias de seus arenosos terreiros, mas também me 

leva a crer que a areia é de cristal ou algo semelhante. – Exclama o 

querido Eurípedes Barsanulfo. 

  Que linda visão, não acha Pedro?! – Arremata Heigorina Cunha. 

   Pai Pedro, o Velho de Aruanda, que trazia a sua aureola em forma 

de rubi precioso a cintilar luzes variadas de formosas tonalidades em 

safirinas e tremeluzentes belezas, saia do seu torpor mediúnico quase 

num êxtase de profunda contemplação do Infinito, como a ligar-se às 

Esferas Espirituais de grande amplitude mental. 

   - Sim, meus irmãos! pensando bem, me parece que as terras da 

Bahia de Todos os Santos são todas elas formadas por cintilante 

tapete de esmeraldas, como se estivéssemos entrando por portões da 

própria Terra Sagrada de Aruanda. 

   Seguindo as diretrizes do Mais Alto, o trio de trabalhadores 

humildes seguia, a passos largos, no intuito de adentrarem um 

modesto templo umbandista nas proximidades de uma linda lagoa, 

que, segundo o “poetinha” e o nosso “maestro” maior: são 

encruzilhadas onde se encontram as fortalezas do serviço e as 

alegrias incalculáveis da Natureza. 

   Logo na entrada da casa, os insignes valorosos representantes do 

Cristo foram defrontados com uma impressionante guarnição de 

Entidades zelosas a feição de verdadeiros Cavaleiros Medievais, a 

postos e segurando lanças e tridentes, que mais pareciam com 

impressionantes lanças “chamas” de teor magnético e elétrico. 
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   - Salve Pai Oxalá! – Saúda um de seus diretores administrativos 

que já esperava pela visita tão carinhosa, e compreensivelmente 

expectante. 

    Respeitosamente, Pai Pedro, um eminente Mensageiro das Altas 

Esferas, anuncia os seus compnehiros de missão aos residentes 

daquele local de Serviço. 

   - Querido irmão, aqui temos a presença de nossa querida 

Heigorina, que ficou muito conhecida pelo seu incansável trabalho de 

divulgação de “Nosso Lar”. 

   - Deixa disso Pai... esses nossos irmãos não necessitam de 

formalidades, apenas me apresente como Cicinha, a irmã da 

Caravana de Eurípedes... 

   Continuou Pai Velho... 

   - E esse é o nosso... (expressou a identidade do companheiro 

mentalmente...). – Não temos o interesse de que os nossos 

irmãozinhos menos felizes, que por ventura estejam a rastrear os 

nossos pensamentos, lhe identifique a presença, por isso não o 

apresentaremos pelo seu nome verdadeiro. 

   E nos garantindo a segurança do pequeno agrupamento, temos o 

querido Euripedes, o nosso zeloso amigo e que todos já devem 

conhecer... 

   - Como não?! 

   Mas o que lhes trás aqui, meus irmãos?! Estamos extremamente 

curiosos com tais iniciativas dos Inspetores Siderais... 

   E entrando todos sob o cuidadoso olhar dos guardiões, que, 

segundo pôde ser observado, faziam uma espécie de varredura 

mental, por intermédio de um pequeno aparelho, no intuito não só 

de rastrear qualquer sinal de “intruso” no ambiente como o de 

alertar aos demais da guarnição no caso de possível investidas 

das sombras, que poderia mesmo se materializar no ambiente, o 

que seria de extrema perturbação para a segurança física de todos 

daquele templo de paz. 

   - Pronto meu Pai, diga-nos agora para o que veio... - Fala num tom 

um tanto áspero o dirigente, sem se importar muito com a hierarquia 

dos visitantes. 
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   - Meu filho, o que nos traz a esta senzala de bênçãos é exatamente 

o fato de termos recebido um pedido de socorro saído de dentro 

daqui mesmo. 

   - Como assim?!... – Interroga assustadiço, o dirigente umbandista 

desencarnado. 

   - Temos fortes indícios de estarem vocês, sendo alvo de 

espionagem... 

   - Não pode ser.  

   Isso é um absurdo!... 

   - Compreenda meu bom homem, não temos aqui a intenção, e nem 

tão pouco a autoridade moral, para julgar esse ou aquele 

companheiro menos feliz, que por motivos que ainda desconhecemos 

tem se tornado pedra de tropeço aos interesses de Jesus por toda 

essa bela região.  

   O nosso único interesse, é o de alertá-lo para o inconveniente e o 

extremo perigo a que se arroja, em se colocando como um agente 

infiltrado das equipes do mal que rondam, faz muito tempo, esse 

templo de caridade, o qual já se tornou alvo de toda a atenção e 

esforço do Mais Alto em lhe manter de pé. 

   - Mas não compreendo como poderia isso se dá, já que os nossos 

ajudantes, antes mesmo de integrarem as diversas equipes da casa, 

passam por uma segura e muito bem orientada avaliação psicológica 

e emocional.  

   Está certo, que não possuímos grandes recursos em equipamentos 

de hipnose, mas o que temos têm dado êxito com a satisfação de 

toda a diretoria desencarnada. 

   - Entendemos meu filho, mas a questão é que não temos indicio de 

que seja um agente desencarnado e sim um dos colaboradores da 

mediunidade do plano físico (?!). 

   - Não entendo?! 

   - Segundo temos captado, por nossa aparelhagem que tem sido 

trazida por técnicos especializados de nosso plano, e o auxilio 

magnético de alguns companheiros encarnados em desdobramento, 

esse, que denominaríamos de “agente-duplo”, tem se aproveitado 

de tecnologias altamente sofisticadas para que, em momentos de 
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desprendimento temporário, vir ao templo de meus irmãos e realizar 

incursões, acredite em mim, na mente de seus vigilantes protetores, 

no intuito de saber onde, como, e quando, haverão de realizar novas 

e futuras tarefas de desmembramentos de organizações da maldade 

por toda circunvizinhasa.  

   O que passa a inviabilizar toda a eficiencia de seu terreiro. 

   Esses seres sombrios têm encontrado munição no próprio material 

de estudo fornecido pelos nossos mais proeminentes estudiosos 

espiritistas.  

   E vale anotar que já estão, lamentavelmente, tomando a dianteira 

da maioria dos centros de pesquisas sediados na crosta, e em suas 

adjacências dimensionais. 

   - Queridos, me permitam um aparte... 

   - Sim Heigorina, fique a vontade minha irmã. 

   - Não seria o caso de montarmos vigília no intuito de, pela 

surpresa, o capturar, ou os capturarmos?!... no caso de serem dois 

ou mais agentes inferiores infiltrados na casa? 

    Responde o dirigente da casa:  

   - Temos aqui uma equipe bastante treinada, mas, infelizmente, 

como informei a pouco, temos limitados recursos técnicos, já que o 

ectoplasma que retiramos, ou melhor dizendo, recebemos dos nossos 

estudantes-médiuns encarnados da casa, além de insuficientes para a 

elaboração de “matéria prima” para confecção de equipamentos mais 

sofisticados e duráveis, tem nos trazido algum desconforto de ordem 

emocional, visto que os seus doadores naturais de ectoplama, em sua 

maioria, pouco tem se esmerado no sentido da evangelização intima. 

   - É, meu irmão, assim a coisa fica difícil mesmo.  

   Assim só Cristo. 

   - Compreendo Heigorina a sua decepção, justa e muito justa por 

sinal, mas não podemos cruzar os braços a titulo de desanimo e 

deixar correr o problema, que tende a piorar cada vez mais se não 

tomarmos a iniciativa de uma investida drástica. 

   - E qual seria a solução Pai Pedro?  

   Estou curiosa... 
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   Enquanto isso, saia do recinto o nobre dirigente que, quase aos 

borbotões de suor nervoso, seguia por corredor lateral na direção da 

sala de comunicações.  

   E lá chegando, tratou de transmitir o comunicado não apenas ao 

recinto da casa, mas às guarnições que se encontravam em demanda 

pela região inóspita da espiritualidade adjacente a aquele Templo de 

caridade, que a todo o custo se esforçava para se manter de 

prontidão contra eventualidades, mas que estavam longe de 

compreender tais características de “novidade”. 

   Aproveitando o momento de maior intimidade, conversava o 

Instrutor Pedro com a querida Heigorina e o acompanhante que se 

mantivera em silêncio, até então. 

   - Alguma nota em particular? - Perguntou Pai Pedro ao 

companheiro. 

   - Seguindo um raciocínio mais ou menos lógico, o criminoso sempre 

volta à cena do crime. 

   - Sendo assim... 

   - Acreditamos que o “visitante” indesejado deverá retornar ainda 

esta noite, acreditamos no segundo período de seu sono, já que seria 

o melhor momento para o desprendimento total de seu perispirito. 

   - Senhores!... tenho a impressão, e olha que raramente ela tem me 

deixado em dificuldades, que teremos alguma surpresa... 

   - Porque diz isso, querida Heigorina?! 

   - Por nada, apenas uma impressão em forma de calafrio subiu-me 

pela espinha.  

   E quando sinto isso é que o “bicho vai pegar...”. (Todos riram pela 

descontração de Heigorina Cunha!). 

   Mais tarde, já pela madrugada, depois de todos os procedimentos 

terem sido passados cuidadosamente para os trabalhadores 

residentes e os demais assistentes da segurança que estavam em 

visita ao templo umbandista, foram todos para os seus postos 

procurando dar uma impressão de naturalidade que, 

verdadeiramente, não possuíam.  

   A tensão era grande no interior daquela casa de oração. 
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   O ambiente impregnado de uma vibração nervosa, naturalmente 

pela ansiedade e expectativa de todos, parecia mais um “cemitério” 

do que, propriamente, um hospital de convalescença e socorro 

espiritual. 

   Pai Pedro, Herípedes, Heigorina e o Instrutor amigo, mantiveram-

se em concentração intima e em sintonia mental um com os demais.  

   O trio parecia uma pilha de alta carga KW, que, aos olhos dos 

demais, não saberiam identificar a condição mental dos quatro. 

   De súbito, faiscante labareda, quase imperceptível, é avistada pela 

querida sobrinha de Eurípedes. 

   Como nada havia sido notado pelos demais guardiões do ambiente, 

num gesto quase instintivo os três, Pedro, o Instrutor e mais 

Heigorina, largaram seus corpos espirituais e avançaram na direção 

do “incógnito” visitante, que ali se movimentava sorrateiramente em 

corpo mental inferior. 

   E em frações de segundo, voltam todos para os seus respectivos 

corpos astrais, agora com uma surpresa aos olhos atônitos de todo o 

agrupamento. 

   Os três, ao tempo que se recompunham em seus perispiritos, não 

largavam a fiação em três partes, que ligava, cada um deles, ao ser 

aparentemente “desconhecido”. 

   E quando, no mais do ápice do momento, por mecanismos de 

profunda concentração, fizeram aparecer o “intruso espião”, por uma 

espécie de materialização temporária com a ajuda da substancia 

ectoplasmica que partia em abundancia de seus próprios corpos 

energéticos e de alguns outros presentes no recinto da casa. 

   O choque foi geral... 

   Estava ali, o dirigente que horas antes havia recepcionado o 

formoso grupo de Evangelizadores da Vida Maior. 

   O chefe da guarda, assustadiço, pergunta a Pai Pedro:  

   - Mas como isso pode acontecer, o nosso próprio dirigente 

espiritual atuando contra os próprios irmãos e amigos de ideal?! 

   E vocês já tinham alguma suspeita em mente?... 

   Responde Heigorina, a mais exaltada e excitada:  
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   - Logo que o nosso irmão saiu da sala, por minhas humildes 

possibilidades de clarividência, pude identificar algo de sua natureza 

fisiológica, era como se eu estivesse vendo seu rastro “luminoso” 

que, segundo pude perceber, era de constituição bastante letal, 

apesar da “boa luminosidade”.  

   E desde então, foi fácil para nós deduzirmos, pela técnica, que 

poderíamos chamar de “estratégia de arremesso”, exatamente o que 

vocês presenciaram aqui, quando em “equipe”, vamos dizer, saímos 

do corpo em um único suspiro, e na mesma dimensão em que ele se 

encontrava “camuflado” fomos capazes de jogar-lhe uma “teia” 

inversora, que tinha o papel de converter sua polaridade peculiar 

para a nossa faixa de vibração.  

   O resto, vocês testemunharam... 

   O meu querido tio Eurípedes, ficou a postos em processo de 

mentalização, dando-nos o apoio vibratório pela força santificada da 

sua oração. 

   Sem mais demora, evitando, por parte dos companheiros daquela 

formosa casa de luz, maiores manifestações de agradecimento, que 

reconheciam não merecer, partiram de volta para casa com a 

cariciosa lembrança daquele agrupamento de camaradas, cheios de 

vigor, e muitas esperanças nos Cavaleiros de Aruanda. 

   Sarava meu Pai! 

 

(Assistência das Entidades Bezerra de Menezes, Yvonne A. 

Pereira, Heigorina Cunha, Zélio Ferdinando de Morais e 

Ramatís). 

(Salvador/BA – 15 de setembro de 20012, às 23h14min).  

   Nota do médium (em 16/09/2012, às 07h00min): Sem qualquer laivo 

de pretensão literária, entregamos aos nossos queridos leitores o capítulo 

acima que acreditamos, humildemente, seja do interesse de nossas irmãs e 

irmãos de ideal espiritualista, quando sempre nos encontramos excitados 

pela expectativa de novas narrativas patrocinadas pelos amigos do plano 

extra-físico.  

   Vale anotar também, na narrativa acima, que os Espíritos Amigos não 

deixaram muito claro  os detalhes do desfecho final, já que o interesse dos 

seus autores espirituais era o de suprimir, ao máximo, maiores detalhes do 
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ocorrido, por força de espaço no conjunto editorial da presente obra, quanto 

o de nos fazer pensar, e pensar muito, sobre tais circunstâncias utilizando-

nos da própria imaginação e “inspiração”.  

   Porém, logo após o encerramento da transmissão do texto, os 

companheiros espirituais se valeram de minha clarividência e clariaudiência 

para nos informar que o agente duplo da trama em estudo, havia se 

aproveitado de um pequeno descuido dos demais para se dirigir ao 

departamento, ou sala, de “comunicação” do templo umbandista, onde ali 

se valeria das forças mentais e mediúnicas reinantes na própria 

“aparelhagem” do ambiente doutrinário do plano físico e astral, para 

o sinistro propósito de “desmaterializar-se” e investir invisivelmente em 

outra dimensão contra os seus próprios companheiros de tarefas espirituais, 

fenômeno este já previamente organizado por facções criminosas do 

submundo espiritual, que inclusive já havia posto outros agentes da 

maldade à sua espera, com a sinistra intenção de assaltarem o templo. 

   Para que o assunto fique um pouco mais claro, lembremos que, por sua 

vez, o próprio “dirigente” espiritual da casa, havia “simploriamente” 

passado a informação da escassez de seus recursos tecnológicos, 

para que, de fato, viesse a empreender algum tipo de benefício à própria 

instituição que dirigia, muito provavelmente, de tecnologia limitada, 

inclusive em decorrência de seu próprio ”desinteresse” em formar melhores 

condições de segurança para aquele estabelecimento evangelizador, já com 

“segundas e terceiras... intenções”.   

   E procurando seguir o raciocínio dos autores espirituais, lembramos agora 

que nessa última semana de 10/09/2012, quando estávamos no banheiro 

de nossa residência, percebemos certa movimentação esquisita bem à 

nossa frente, já para fora do recinto onde nos encontrávamos.  

   Percebendo tratar-se de algum Espírito sofredor, e que visualizamos 

parcialmente, passamos a rogar fervorosamente ao Alto a assistência dos 

Amigos Espirituais em seu beneficio, e no nosso próprio, quando 

imediatamente, e em frações de segundos, vimos nitidamente abrir-

se a nossa frente, bem diante do ser sofredor (ou obssessor!) um 

portal ou uma espécie de fenda misteriosa, que de seu interior saira 

destacados Agentes Invisíveis altamente “Tecnológicos” (Os Agentes 

Mágicos da Umbanda!) e, extremamente ágeis, “capturaram” a 

Entidade em observação, quando logo a seguir, da mesma maneira que se 

abrira, o grande Portal dimensional fechou-se bem a frente de meus olhos 

perplexos, desaparecendo logo em seguida com todos os participes da 

trama, agora, Superior... 

   Agora, como não tínhamos qualquer conhecimento sobre a constituição 

de pedrarias preciosas ou semipreciosas, tanto em seus aspectos místico-
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magnéticos, quanto geológicos, fui buscar ajuda na ferramenta 

Google/Internet algo que pudesse nos esclarecer quanto a referencia da 

pedra Esmeralda, que fora mencionada mais acima, no texto de Tia 

Nenzinha.  

   E assim, para efeito didático, tomamos a iniciativa de antecipar 

aos nossos leitores algo de suas, possíveis, expectativas:  

   Esmeralda  

   “É a pedra do amor incondicional. Fortalece o coração, os rins e o sistema 

imune. Equilibra a mente e o corpo físico. Inspira amor, prosperidade, 
tranqüilidade e a paciência. Ajuda a aumentar a clarividência. Encoraja o 
crescimento espiritual, clarividência, beleza, harmonia e justiça. Estimula o 

balanço natural de nosso corpo, recuperação e regeneração. Esmeralda nos 
estimula a viver a vida plenamente e a aproveitá-la ao máximo. Improvisa a 

habilidade da visão e cura inflamações gerais. Fortalece o coração e 
estimula o fígado. Tem efeito desintoxicante e alivia problemas reumáticos. 
Fortalece o nosso sistema imune e encoraja em recuperações de doenças 

em geral”. 

www.mistico.com 

 

Esmeralda 

Origem: Google/Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

   “Esmeralda é uma variedade do mineral berilo (Be3Al2(SiO3)6), a mais 

nobre delas. Outras variedades de berilo são a água-marinha, a morganita, 

o heliodoro, a goshenita e a bixbyíta. Sua cor verde é devida à presença de 

quantidades mínimas de crômio e às vezes vanádio. É altamente apreciada 

como gema e o preço por quilate a coloca entre as pedras mais valiosas do 

mundo, perdendo algum desse valor frequentemente devido 

às inclusões que ocorrem em todas as esmeraldas, Elas, porém, são úteis 

pois ajudam a identificar a gema e podem indicar sua procedência. 

Tem dureza de 7.5 - 8.0 na Escala de Mohs, no entanto esta dureza pode 

ser bastante reduzida dependendo do número e tamanho das inclusões. As 

principais jazidas de esmeraldas são colombianas, mas pode ser encontrada 

também no Brasil, Rússia e no Zimbábue. É transparente a opaca, mas 

apenas as variedades mais preciosas são transparentes. A etimologia da 

palavra "esmeralda" pode provir de duas origens: 

▪ do grego "smaragdos" 

http://www.mistico.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Berilo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua-marinha
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Morganita&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B4mio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Van%C3%A1dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gema_(mineralogia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_(mineralogia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_(mineralogia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jazida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zimb%C3%A1bue
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▪ do hindu antigo, de significado "pedra verde" 

A esmeralda é extremamente sensível a pancadas fortes, riscos e 

mudanças de temperatura repentinas”. 

 

   E como diria o maestro Tom Jobim e o poeitinha 

Vinicius de Morais: “A GENTE VAI LEVANDO”!... 
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A VIRTUDE DOS ANJOS... A CARIDADE! 

CAPÍTULO 7 

Pelo Espírito Cárita 

   A Caridade, meus irmãos! haverá de trazer ao homem da Terra 

uma proximidade tão intima com o Senhor, que não haveremos de 

ter outro sentimento palpitando em nossos corações, senão o Amor 

mais profundo, mais puro, e mais sublime, pelo nosso próximo e 

por nós mesmos, após a excelente fixação, em nossas mentes, 

daquela máxima do Cristo Salvador, em sua primeira recomendação, 

no Mandamento Primeiro: “AMAI A DEUS SOBRE TODAS ACOISAS”. 

   Não seria por outro motivo que aqui eu estaria, senão com o mais 

profundo sentimento de colaboração, em vos fazer, a todos e a cada 

um em particular, seguir a rota consagrada, contínua, e permanente, 

da Eternidade, isto, pelo Senhor da Vida, através do Santuário 

Sagrado do Gólgota. 

   Muitos de meus irmãos, sobre a face da Terra querida, ficariam 

muito felizes se esta muito humilde recomendação de nossa parte, 

fosse fundida apenas com uma, ou outra, palavra de relevante 

beleza, apenas direcionada aos sentidos emocionais, dando uma 

conotação, meramente imaginária, ou mesmo romântica, que, a 

rigor, são “formas” obtusas de compreendermos o significado 

profundo da Mensagem Cristã, isto, para que as verdades 

espirituais não lhes chegassem ao coração sem grandes 

choques, ou conflitos de consciência.  

   Como se a Poderosa Verdade de Deus, pudesse compactuar com a 

covardia, a preguiça, ou até mesmo com a imprevidência.  

   Não.  

   A verdade imortal não se confunde com a avestruz, que coloca a 

sua pobre cabeça no fosso, com medo da verdade, que pode vir a lhe 

tragar o corpo inteiro, e a alma toda. 

   Meus amigos! Sejamos muito corajosos.  

   Corajosos para mudar para melhor.  

   E corajosos para sermos felizes com o Senhor. 
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   Mas, como dizíamos, com lagrimas de profunda melancolia nos 

olhos, venho vos trazer o óbolo da Caridade: Segundo São Paulo, 

com a compreensão de, se acaso, não deixarmos de lado, e para 

traz, a concepção de uma “Bem-Aventurança”, a partir, e 

unicamente, de uma visão estreita, e exclusivamente egocêntrica, a 

de nossos umbigos, pensando tão somente em nós e em “nossa” 

pequeníssima prole carnal, haveremos de ranger os dentes e 

prantear muito...  

   E por muitos séculos à frente... 

   Não hesitemos diante das recomendações espíritas. 

   A claridade da Vida Imortal, tem sido convertida, pela maioria dos 

meus irmãos do planeta, em material de valor, enquanto se 

encontram presetes a reencarnar, todos sempre com muitas 

promessas no coração e muitos sonhos na mente, sim, é certo, mas 

logo com o aparecimento dos primeiros devaneios da vida material, 

assim que dão os primeiros passos na nova reencarnação, e já 

enlaçados pelos tenases fludos da vida carnal e familiar, passa a ser 

incinerado pelas chamas da corrupção humana, que haverão de se 

converterem em brasa fervente, que queimará as mãos de todos 

aqueles que não souberam, ou não desejaram, e pior ainda, para os 

que não consideraram, em se aproveitar dos valores íntimos de sua 

própria natureza divina, pelo Amor e pela Instrução. 

   A Caridade meus amigos! que vos peço, não seria apenas aquela 

forjada em alguma forma de expressão verbal,  apenas “feita da boca 

pra fora”, ou de uma tenra prece, na maioria das vezes muito pobre 

mesmo, e sem qualquer valor para Deus. 

   A Caridade que venho vos pedir, meus irmãos, é a do completo 

esquecimento de si mesmo , e da completa renuncia do orgulho, 

da vaidade e do egoísmo, horrendas representações do nosso ego-

animal, isto, seja no momento de acolher o marido ou a esposa 

em dificuldades espirituais, o companheiro ou a companheiro 

em dor moral, em solidão, ou em necessidade material, como 

também, na hora de: PERDOAR TODAS AS OFENÇAS. 

   A Caridade pura e simples, “A Caridade dos Anjos”...  

   Aquela forjada na mais perfeita compreensão das dores, e das 

limitações dos outros, a esculpir, em nossas próprias almas, a luz 

da divina paz, e do divino amor, segundo o Apóstolo da Gentilidade. 
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   A Caridade que leva o benfeitor ao seu beneficiado, sem, sequer, 

tomar ele nota do que está a se passar no intimo de seu “anjo 

protetor”, que acabara de lhe converter as lágrimas da dor, da 

saudade, e da solidão, em formosas pétalas de Esperança: do Jardim 

Sublime de Deus! 

   A verdadeira Caridade, a verdadeira virtude, está em não 

olhar os defeitos do outro, sem antes olhar para dentro de si 

mesmo, e visualizarmos com olhos, muito mais percucientes, o 

que de mais impuro nós mesmos possuímos, que poderia 

servir de divisa entre o que sentimos e vislumbramos para nós 

mesmos, e o que desejamos para os outros. 

   Haveria, então, maior felicidade na Terra, de meus queridos irmãos 

de caminhada, do que não o mandamento primeiro de Jesus Cristo, 

sentido e vivido no intimo de nossos corações, em Verdade e em 

Vida?!... 

   Temos a absoluta certeza de que seria uma total extravagância de 

nossa parte, achar que Deus estaria satisfeito conosco, apenas por 

estarmos nos apresentando na condição de adeptos de um 

Espiritismo que veio para ficar, é Verdade, mas que têm sido alvo de 

inglórias injustiças, e infrações, por seus próprios profitentes e 

representantes, ironicamente àqueles que poderíamos classificar, 

sem medo de errar, como os que foram mais aquinhoados, pela vida, 

de destaque social, e de glórias humanas. 

   A alegria de servir a uma causa tão santa e tão nobre, não poderá 

ser ofuscada pelas elites do nosso movimento doutrinário, elite, 

esta, ainda profundamente perdida no turbilhão dos vícios 

transitórios do mundo passageiro, que, graças ao Deus Supremo 

de Misericórdia, trata-se apenas de uma minoria, que têm tentado 

tomar o nosso movimento celeste, quase que a toque de trombeta, 

para que todos os demais os ousam, amedrontados e receosos, de 

um “imaginário” revide, e se mantenham calados, cabisbaixos, e 

receosos, como se ainda estivéssemos transitando pelos 

tempos de uma ditadura sanguinolenta, ou ainda 

estivéssemos à beira da Inquisição medonha dos tempos 

medievais. 

   Meus irmãos amados!... não podemos aceitar, sob nenhuma 

hipótese, ou qualquer condição, que o nosso culto Evangelizador e 

Revelador das Claridades Celestes venha a se converter num grande 
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“cofre bancário”, onde apenas se deposite a moeda miserável dos 

corruptos, dos avarentos, dos egoístas, e dos falsos profetas, os 

fariseus modernos do Espiritualismo. 

   É certo que o “dinheiro”, mesmo para nós, os Espíritos 

desencarnados, tem o seu valor (relativo!), porém não podemos 

deixar que ele venha a se converter no alvo supremo dos ideais, e 

das idéias, dos espíritas evangélicos, que, assim como os demais 

religiosos do mundo, haverão de dar conta à Deus do que houver 

subtraído dos cofres da Divina Previdência. 

   Movimentemos os nossos mais caros ideais na promoção da 

Terceira Revelação, unicamente, pelo desejo de continuar o 

trabalho do Cristo, que, sem dinheiro e sem, sequer, “uma única 

pedra para repousar a sua divina cabeça”, se tornou o mais 

poderoso móvel de pacificação, amor, e santas virtudes, para toda a 

Humanidade. 

   Não nos percamos nisto. 

   Tomemos o rumo de nossa reencarnação, e troquemos a 

vestimenta suja da terra batida, e maltratada, do plano dos mortais, 

pela “roupa” luminosa do Céu, a partir de um corpo fluídico cheio 

de glória, e repleto de oportunidades santificantes, para que no nosso 

futuro-presente de nossas existências possamos receber a láurea dos 

vitoriosos, pelo serviço bem cumprido e pela completa conversão de 

nossos Espíritos aos propósitos de Educação, Crescimento, e 

Felicidade no Espiritismo, segundo o entendimento de Allan Kardec, 

Francisco Cândido Xavier, e, naturalmente, em Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

   E haveríamos de ter outro Espiritismo, que não fosse aquele 

ensinado em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”?! 

   Com certeza, que não. 

   Voltamos a afirmar, o que tem sido dito pelas Entidades Amigas, 

desde o início deste singelo trabalho: O TEMPO É DE CRISE!  

   Coragem, meus amigos.  

   Procuremos nos movimentar. 

   O tempo urge. 
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   Em assim sendo, façamos deste momento o nosso momento ideal 

de renovação, e de retomada dos objetivos sagrados de nossa 

reforma moral, pelo Evangelho de Jesus. 

   Por favor, não estranhem as nossas sinceras palavras, todas 

versadas em profunda amargura, e em grande preocupação, muito 

embora sejam grandes verdades, que trazemos em sinceras suplicas 

de amor e de renovação para todos.  

   Não vivemos nós, os Espíritos Amigos, nas Regiões Luminosas da 

Espiritualidade, indiferentes às sombras por qual transitam os nossos 

companheiros de caminhada terrena.  

   É certo que estamos atentos a cada um em particular, e sempre 

dispostos a lhes socorrer, através da bendita PREÇE, sincera e 

endereçada à Deus, e pela CARIDADE DA AÇÃO CONSTRUTIVA, 

proporcionando-lhes força e esperança, pelos dias que virão em 

forma de mais luta, mais serviço, mais trabalho, mas sempre com 

mais disposição para servir, para trabalhar, e para mais lutar. 

   Sejamos os fieis servidores da parábola Evangélica. 

   Não hesitemos mais. 

   Sejamos bons como o Cristo nos ensinou. 

   Sejamos todos amorosos como o Cristo nos exemplificou. 

   E sejamos justos segundo a Lei de Deus. 

   Muita paz, e Salve o Messias de Nazaré! 

 

   (Assistência das Entidades: Bezerra de Menezes, Vianey (Cura 

D´Ars), Augusto dos Anjos, Tia Nenzinha, Antero de Quental, 

Francisco Cândido Xavier, Pascal, Doutor A. Demeure, 

Paramahansa Yogananda, Rev. Georges Vale Owen, e Roque 

Jacinto). 

(Salvador/BA – 16 de setembro de 2012, às 11h15min). 

   Nota do médium em 16/09/2012, às 16h34min: Extremamente 

impressionante, fora o fato de, após a psicografia acima, termos ido dormir, 

quase que um sono extenuante, e, ao acordarmos, continuarmos com a 

incrível sensação de profundos calafrios, externo e, principalmente, 

interno, fazendo-me perceber como se eu tivesse me tornado o alvo 
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central, mesmo varias horas após o fenômeno mediúnico da psicografia 

acima, de centenas e mesmo de milhares de solicitações e rogativas de 

Espíritos sofredores, por força de seus pensamentos, que nos chegavam 

de todas as partes do imenso desconhecido invisível. 

   Ou seja, por nosso insignificante intermédio eles rogavam pela 

intercessão da grande Benfeitora Cárita. 

   Uma sensação emocionalmente muito “perturbadora”, embora a 

sublimidade do êxtase, que, segundo a nossa benfeitora Veneranda, que se 

encontrava atenta em relação à minha segurança mental e emocional 

naquele instante de pura gloria espiritual, mas que também manifestava 

preocupação, e certa apreensão em seu olhar:  

   - Tudo fora proprocionado para que todos pudessem receber a 

contribuição magnética e mental dessa grande Mensageira das Altas Esferas 

da Vida Maior, tanto o médium quanto os trabralhadores-técnicos em 

atividade mediúnica naquele momento, como cada um dos Amigos 

Espirutiais envolvidos na produção da assistência ao médium encarnado, e 

muito particularmente os Espíritos sofridos e desalentados que estivessem 

em sontonia com o Pai Celestial, por meio de alguma prece ou oração, por 

mais tíbia que fosse.    

   Nota adicional do médium (em 26/11/ 2013): Segundo a médium W. 

Krell, em sua magnífica obra psicográfica “REFLEXOS DA VIDA 

ESPIRITUAL” (editada no Brasil pela CELD), a sublime Entidade de Cárita 

fora, em verdade, a personalidade da Imperatriz Irene de Atenas, 

nascida no ano 752 d. C., em Atenas, Grécia. Vindo a desencarnar, em 

martírio, no ano 803 d.C..  

   A Senhora W. Krell fora uma das médiuns de Allan Kardec, no século XIX, 

e a responsável pela recepção das mensagens do Espírito Cárita, incluídas 

pelo Codificador tanto da “Revista Espírita”, como em “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”. 

 

 

 

 

 



 

 
132 

132 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

A FELICIDADE ETERNA 

CAPÍTULO 8 

Pelos Espíritos Julie & Caroline Baudin 

 “Andai enquanto tendes a luz, para que a treva não vos retenha”.  

– Jesus (João 12:35) 

   

   Muita Graça! Muitas alegrias e Esperanças. 

   Meus amigos, a alegria que vocês nos fazem sentir neste momento 

de profunda gratidão ao Senhor da Vinha, é absolutamente tão 

intensa que não nos atreveríamos em deixar de vos dizer, com toda a 

franqueza d´alma, que somente o Amor ao próximo, vivido e 

sentindo no PERDÃO DAS OFENSAS, seria maior e mais profundo ao 

que nos faz transbordar de ternura por todos neste modesto 

manuscrito, meio garrancho e meio palavras sábias, que, em 

verdade, não nos pertencem... mas sim a uma constelação gloriosa 

de Amigos Invisíveis que nos guiam as próprias mãos, neste serviço 

“a seis mãos”, quando, tão nós duas, quanto o próprio médium, nos 

utilizamos das correntes de forças de nossas mãos (ambas, as da 

esquerda e as da direita!), para que sejam forjadas nas estrelas das 

letras materiais e espirituais do grande pergaminho da Caridade, 

Entre os Dois Hemisférios da Vida Eterna. 

   Tanto para cima quanto para baixo, vale dizer, a perpetuidade dos 

valores psíquicos da criatura imortal se manifesta de maneira tão 

profunda quanto diversificada. 

   A alegria de sorrir, no sorriso franco e amigo, é verdadeiramente 

gostosa, para aquele que a sente e a transmite, seja em palavras de 

conforto, em oferendas de matéria física ou, melhor ainda, em 

estímulos de Esperanças Eternas, seja pelo conhecimento da Verdade 

intelectual ou moral.  

   Afinal, ambas fazem parte do nosso universo de compreensão em 

torno das Realidades Vivificantes da Vida Perfeita. 

   No entanto, tomando de um aforismo antigo, quase milenar:  
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   - “Mais vale um soldado a frente do boi do que uma vaca atrás 

de nós”.  

   Ou seja, muito poderemos fazer com as verdades da 

intelectualidade, mas se não corremos para a frente, à serviço da 

boiada inteira, pelos préstimos do sentimento, puro e digno, 

representado pela vaca (o ser feminino ou yin), pouco poderemos 

realizar em torno do trabalho de resgate de toda a manada. 

  Um provérbio chinês, das regiões do leste tibetano. 

   Aliás, haverão de convir conosco, os pobres e deserdados da Terra 

são os que mais nos reclamam urgência na obtenção de graças e 

benefícios, sejam eles de ordem material ou espiritual. 

   Somos servas... somos todos servos. 

   O Deus-Onipresente solicita-nos carinhosamente, e às vezes nem 

tanto... (risos), o nosso concurso no interesse de realizar, sobre o 

solo terreno, a Sua Santa Causa que está cheia de misericórdia e 

compaixão. 

   Acreditamos que o trabalho por nós duas iniciado há pelo menos 

“160” anos, foi o “marco”, ou o ponto de partida, para que os Amigos 

Espirituais pudessem trazer, aqui e agora, na presença de Allan 

Kardec, o maravilhoso... sim o MARAVILHOSO... e não teríamos 

outro adjetivo a designarmos, tais encantamentos que aprouve a 

Jesus Cristo, o nosso Mestre e Senhor, nos brindar com as 

melodiosas e as inesquecíveis partituras da Verdade, aos pés de uma 

mesa de vime – as bondosas irmãs Baudin nos revelaram que a mesa 

de estar da nossa casa, onde realizamos o nosso serviço singelo de 

psicografia diretamente em nosso batido notebook, foi 

substancialmente reestruturada, em sua natureza molecular, 

por elementos da mesa de vime, a do mesmo tipo da que, 

geralmente, eram utilizadas ao tempo da Codificação do 

Espiritismo –, aparentemente sem vida, mas repleta de mistérios e 

fonte inesgotável de divinas revelações. 

   Não podeis imaginar, minhas doces crianças, e falamos por nós 

duas e pela plêiade de Espíritos Redimidos que nos cercam no 

momento (perdoe-nos o caro, o muito caro médium, que nos serve 

no momento, pela “indiscrição” da hora, pois assim como também 

fizemos a nossa parte no “passado”, agora lhe cabe a reserva de 

extrema humildade no “a cada um segundo a suas obras”... 
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deixando que nos manifestemos segundo a vontade do Altíssimo), 

pela venturosa FELICIDADE por qual estamos a vivenciar, no 

transmitir-lhe algumas poucas palavras de incentivo ao trabalho 

árduo e incessante, é certo, de nossa melhoria moral, mas repleto 

de alegria e promessas para o futuro, reservando-nos, uns aos 

outros, o dever de amar cada vez mais a Deus, a vida, e a todos. 

   Aliás, não teríamos outro objetivo nem interesse de estar aqui, 

senão com o propósito de vos fazer progredir na linha reta de 

Desenvolvimento e Evolução para Deus. 

   Assim como o nosso médium está percebendo neste momento, os 

caros irmãos e irmãs leitores deverão ter observado na característica 

de nossa linguagem, circunscrita a uma época remota, mais próxima 

dos Agentes Invisíveis da Codificação, mas nada fizemos senão no 

interesse de mitigar a “curiosidade” aguçada do nosso companheiro 

encarnado e dos espiritistas mais atentos, em relação a nossa 

“miserável” e “insignificante” Identidade espiritual, não que valha a 

pena algo do esforço de nossos irmãos em decifrar-nos os caracteres 

psicológicos e sentimentais, mas, como o dissemos um pouco mais 

acima, apenas no interesse da Grande Causa do Cristo!... que veio 

para o mundo carnal-espiritual da Terra, e se manterá por toda a 

Eternidade, pois o seu glorioso espírito é esterno, assim como as suas 

palvras, que nunca passarão. 

   Obviamente, que no interesse de agradar as novas gerações, via de 

regra, poderemos adotar uma linguagem mais adequada ao 

entendimento moderno de vossa sociedade, para que num esforço 

comum, entre o Céu e a Terra, possamos não só nos comunicar, mas, 

principalmente, nos entendermos. 

   Mas voltemos ao tema principal, e inicial, do presente comunicado. 

   Amemo-nos uns aos outros e, mais ainda, “AMEMOS AOS 

CRIMINOSOS E AOS MISERÁVEIS”, pois são os nossos irmãos mais 

necessitados de carinho e de arrimo. 

   Devemos ter para com eles o mesmo carinho e a mesma atenção 

que Jesus lhes dedicou. 

   Não, não é impossível.  

   Jesus não nos afirmou: “VÓS SOIS DEUSES”?!  
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   Pois bem, o que estamos esperando no sentido de dar mais corpo, 

mais saúde, e mais virilidade, homens e mulheres, a estas palavras 

do Salvador?! 

    Coragem. 

   Isto mesmo! coragem para mudar a nossa mentalidade e, mais 

ainda, disponibilidade para servir ao próximo segundo os 

mandamentos de AMOR E CARIDADE, ensinados e vividos pelo Cristo 

de Deus. 

   Meus amados! não nos enganemos.  

   Não teremos outra oportunidade senão esta a que estamos tendo 

agora. 

   O nosso tempo se esgotou. 

   Não deixemos para mais tarde, porque então: PODERÁ SER 

TARDE DEMAIS. 

   Será que após mais de 2000 ANOS, ainda temos duvidas quanto às 

misericordiosas Bem-Aventuranças?! 

   Porém, tais promessas de Felicidade Eterna, serão apenas para 

os justos.  

   Para aqueles aos quais Jesus Cristo poderá dizer:  

   - “Sede Bem-Aventurados por terdes espalhado a felicidade aos 

deserdados do mundo, e por TERDES PERDOADO TODAS AS 

OFENSAS, não apenas sete vezes, mas todas as vezes”. 

   Tudo bem! sabemos e compreendemos que seja muito difícil tal 

façanha, mas o Apostolo da Gentilidade, o inesquecível Paulo de 

Tarso, também nos lembrou magnificamente que isto “NÃO SERIA 

IMPOSSIVEL”. 

   Sendo assim, meus queridos companheiros de Ideal Espírita-

Cristão, mãos na charrua, e sigamos todos à frente, em busca do 

delicioso óbolo que a todos nós pertence, por Caridade Suprema do 

Senhor: A justeza da consciência tranqüila, no exercício constante 

da Caridade e da Fraternidade, estas virtudes que deverão, a todo 

custo, serem santificadas por todos nós, que integramos a 
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Humanidade da Terra, e diremos um tanto mais: A HUMANIDADE 

UNIVERSAL. 

   Sejamos felizes, sejamos absolutamente justos, e, acima de tudo, 

sejamos infinitamente AMOROSOS UNS PARA COM OS OUTROS. 

   Muitas felicidades! são os votos de vossas duas verdadeiras amigas 

e companheiras de Além-Túmulo. 

   E que a Santidade do Bom Pastor, se derrame como um verdadeiro 

bálsamo de alegrias, em constantes felicidades sobre as almas de 

todos aqueles aos quais, Jesus de Nazaré poderá contar entre os seus 

fieis e ardorosos servidores. 

   Boas Notícias. 

   Deus seja louvado.  

   E lembremos que o Mestre está no leme. 

 

“As irmãs Baudin, participaram da constelação de médiuns que 

trabalhou com Allan Kardec na elaboração de O Livro dos Espíritos.” 

(“MENSAGENS DE INÊS DE CASTRO”, Francisco Cândido Xavier/Caio 

Ramacciotti, Ed. GEEM). 

   Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada às 22h01min, 

do dia 10 de setembro de 2012. 

   E somente para efeito de convicção por parte de alguns estudiosos mais 

afeitos ao fenômeno mediúnico do que às questões de cunho filosófico ou 

religioso, a nossa amiguinha Caroline Baudin informou-nos que, das duas 

irmãs, a mais extrovertida era ela mesma, já que a Julie: - Tinha uma 

personalidade mais tímida e introvertida. 

   Aliás, como nos ficou evidente durante a transmissão da mensagem 

acima, já que a presença espiritual de Caroline ficara-nos mais à discoberto. 

   Segundo os nossos Amigos Espirituais: - As duas queridas irmãs, que 

tanto contribuíram para o alvorecer da Nova Revelação, estão atualmente 

reencarnadas numa dimensão espiritual bastante próxima a do plano 

terrestre.  

   Entretanto, de mim mesmo podería afirmar (com a ajuda da nossa 

faculdade de clarividência psicométrica), que se trata de uma região 

espacialmente localizada abaixo do nível do nosso mar material. 
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   Porém, estamos longe de afirmar que tal zona espiritual seja de condição 

inferior à nossa. 

________________________ 

 

 Primeiro título de "O Livro dos Espíritos": "Religião dos 

Espíritos" — Canuto Abreu 
 

   Muitos espíritas ainda não sabem que "O Livro dos Espíritos" — 

completando nesse ano de 2007, em 18 de abril, 150 anos de sua 

formulação, o primeiro da codificação de Allan Kardec — foi composto 

basicamente de forma surpreendente por duas jovens irmãs, médiuns 

psicografantes, as meninas Caroline Baudin, de 18 anos e Julie Baudin, de 

apenas 15 anos. 

   O método de psicografia indireta não poderia ter sido mais rudimentar, 

como veremos mais adiante. Foi dentro desse contexto histórico que o 

codificador da Doutrina Espírita,  Allan Kardec, encontrou um ex-

companheiro de fé, um espírito desencarnado, que se identificou 

simplesmente como Zéfiro. É que o codificador do Espiritismo fora sacerdote 

de uma antiga filosofia denominada druída, agora em novo renascimento, 

na França, sob o nome de Hippolyte Léon Denizard Rivail. 

http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=717 

 

http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=717
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“ESTUDANDO” A MEDIUNIDADE?! 

À LUZ DA EDUCAÇÃO ESPÍRITA 

CAPÍTULO 9 

Pelo Espírito Prof. Martins Peralva Sobrinho 

   

   Um dia desses, quando eu ia passando despretensiosamente sob 

uma escada, me deparei com uma “impressão” singular... veio-me à 

mente: “Será mesmo que isso dá “azar”?!... 

   Bem, não levei muito tempo para, num lampejo de minha 

consciência ainda acabrunhada pelas idas e vindas em reencarnações 

ora felizes e outras não tão felizes assim, concluir que “sim”...  

   Dá azar sim. 

   Principalmente, e fundamentalmente, para aqueles aos quais suas 

experiências no corpo de matéria putrefeita não passam de jogos 

de leviandade, em quadros de luxurias e depravações mil. 

   Desejam que eu me explique melhor? 

   Farei isto, com todo o respeito. 

   Tecendo a sua vida nesta teia tétrica, de horrores e deprimente 

comunhão com o que existe de mais baixo na experiencia carnal, vai 

seguindo a maioria de meus irmãos terrenos, que têm se 

emaranhado nos “jogos de azar” (sim, por que da maneira como 

encaram as suas vidas é como se estivessem jogando dados 

cegos numa mesa barata de algum antro de perdição do 

mundo primitivo terreno!) das labaredas das muitas paixões que 

são irrefletidamente vividas ao custo das muitas lagrimas vertidas 

pelos seus próprios cônjuges, amigos, familiares, parentes, e 

“companheiros” de trabalho, é de lastimar mesmo a condição pela 

qual os temos observado do Lado de Cá da Vida, que não perece 

jamais, mas que se encarrega de facultar, pela dor e pelo infortúnio 

nas regiões de purgatório, o que não lhes foi possível, ou, pelo 

menos, não fora de seu interesse compreender: da justeza das 

palavras do Cristo, de profundo pesar pela Humanidade inteira: 



 

 
139 

139 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

   - “Haverá prantos e ranger de dentes”. 

   Os seus “trajes” carnais parecem-nos mais “farrapos espirituais” 

que propriamente aquela vestimenta nupcial da narrativa Evangélica, 

quando estão longe, e lamento informar, MUITO LONGE MESMO de se 

constituírem no Corpo Espiritual luminoso com o qual haveria o 

Salvador e Mestre de Nossas Vidas de nos receber à porta da Morada 

Celestial. 

   No decorrer nos anos... os de vocês... já que para mim mesmo, o 

nosso tempo daqui não tem uma cronologia definida na linguagem 

dos irmãos da Terra... tenho encontrado um ou outro médium mais 

interessado em, de verdade, romper com os grilhões do homem-

velho que trás em si mesmo e que, mesmo ao preço de grandes 

riscos, e muitas contrariedades (inclusive diante dos próprios 

companheiros de doutrina, que lamentavelmente não cansam 

de tertar impedir a ascensão daqueles que buscam Jesus com 

sinceridade, humildade e simplicidade), se colocam 

verdadeiramente tal quais graciosas sentinelas da Mediunidade à 

Serviço do Cristo Jesus. 

   Mas, não pensem os companheiros, que ao encontrá-los a nossa 

tarefa tenha se tornado UM TANTO MAIS fácil.  

   Oh, que beleza!...  

   Isso seria realmente uma bonança para todos nós que travamos a 

nossa pequena batalha pela elevação moral do globo... 

   No entanto, a realidade, apesar de não ser das piores ocorrências 

(pois quando um sujeito cai em desgraça logo outro vem e 

toma o seu lugar, porém quando a caso se trata de 

levianemente retirar do Espiritismo o rotulo de Religião, a 

coisa fica ainda e muito mais grave), se manifesta com um 

caráter menos proveitoso tanto para nós, Homens desenfaixados 

do corpo denso, quanto para vocês Espíritos encarnados. 

   O nosso cuidado é todo direcionado para que os agentes do Bem 

Maior encarnados na Terra com tarefas definidas na Mediunidade, 

para que possam cumprir, e cumprir bem, os seus inadiáveis 

compromissos à frente do Consolador. 

   O que haveria, então, de empecilho para que houvesse o bom 

proveito nas Comunicações de Além Túmulo?! 
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    E será que meus irmãos já não “prefaciam” a resposta?! 

   Isto mesmo, a leitura e o estudo de um bom livro espírita.  

   Isto, somente para começar. 

   O Estudo das Obras Básicas são de fundamental importância para 

que venhamos a consolidar na própria índole mediúnica, o caráter 

excepcional da verdadeira ação caritativa, já que, no “Daí de graça o 

que de graça recebeste” (O Evangelho Segundo o Espiritismo), 

haveremos de nos fortalecer para o serviço seguro, quão precioso, da 

tarefa socorrista sob a condução das Entidades da Luz. 

   Entretanto, a impressão que nós temos por aqui, no Mundo das 

Verdades Imperecíveis, é que, apesar do grande numero de 

exemplares vendidos por aí, no plano transitório das forças carnais, é 

que se trata apenas de uma minoria que os tem adquirido pelo 

esforço próprio, com o suor do próprio sacrifício, e não apenas 

esperando ganhar de presente daqueles irmãos que, apesar das 

enormes dificuldades financeiras, se dispõe a colocar a mão no bolso 

(ou na bolsa) e ofertar um pouco mais de luz a quem ainda está nas 

imensamente nas sombras (de si mesmos). 

    Parece até piada (e podem sorrir!), mas a coisa está feia 

mesmo!... 

   Parece-me que os que estão estudando, em realidade, não estão 

entendendo bulhufas de nada... ou simplesmente os que estão 

comprando os livros, os estão fazendo apenas como mera 

“formalidade” (horrorosa!), e os entulhando nas suas prateleiras 

residenciais, quando não os depositam em seus mofados guarda-

roupas. 

   Uma verdadeira “patifaria”, como costuma exclamar a querida 

mãezinha de nosso estimado médium. 

   Mas para não deixarmos “cair a peteca”, e procurando levantar UM 

TANTO MAIS o moral dos médiuns que se colocam, inadvertidamente, 

na condição de pedras de tropeço para uma causa tão Santa como a 

da Mediunidade esclarecida e iluminada em Allan Kardec, podemos 

dizer:  

   Nem tudo está perdido. 
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   Apesar do TEMPO CURTO, já abeirando-nos o ano de 2019... 

vamos esperar que os nossos queridos companheiros de ideal cristão, 

pelo menos os espiritistas, demarquem a partir de hoje uma espécie 

de “fundo de quintal”, onde depositarão todas as suas tralhas 

mentais, iniciando, imediatamente, pelo enterro da sua própria 

preguiça nauseabunda, como tem se caracterizado as seus fluidos 

aromáticos corporais para o nosso delicado olfato de homem-morto, 

começando a pular cedo da cama e, com todo o vigor, irem para o 

trabalho material com a convicção de que ao voltarem, haverão 

todos de prolongar, um tantinho mais, as suas horas de “sacrifícios” 

no Excelente Trabalho Espiritual. 

  Irmãos! A Mediunidade com o Senhor nos aguarda.  

   Jesus está a nos convidar ao serviço urgente de nossa libertação 

com o mundo das trevas em nós mesmos pela nossa melhoria moral, 

com o seu eterno carinho e com a sua infinita compreensão, tendo 

em Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier a nossa bandeira 

luminosa de exaltação à Imortalidade com Deus. 

   Vejamos bem o que desejamos para nós, sempre coma 

consciência tranqüila, e com as mãos postas no serviço da 

caridade rumemos na direção da Perfeição. 

   Estamos aqui de volta ao mundo da transitoriedade terrena, sob os 

trilhos da Mediunidade Triunfante, sem determinada preferência por 

este ou aquele outro trabalhador da causa mediúnica, apesar de 

rendermos graça e depositarmos a nossa afeição, particularmente, 

aos que sabem verdadeiramente dedicar-se ao serviço generoso do 

acolhimento espiritual, junto às Entidades Amigas, com o 

devotamento necessário e com o carinho desejado, para que não 

venhamos a perder esse fio invisível, quão perfeito, do intercambio 

Entre os Dois Planos Espirituais, o da Terra carnal e o da Terra 

espiritual, para que munidos do ardente desejo de continuar 

avançando, procuremos amar mais, trabalhar sempre, e construir no 

seio do mundo inteiro o sentimento de fraternidade e solidariedade 

que tanto nos dedicaram os grandes mestres do passado, mas que, 

sem sombra de dúvida, somente em Nosso Senhor tivemos o 

acolhimento perfeito para as nossas dores e as nossas 

inesgotáveis lágrimas. 

   Façamos de nossas vidas, a cada minuto que passa, um bom 

exemplo de amor aos ensinos Evangélicos, porém não nos 
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esquecendo da exemplificação que cada um de nós, em particular, 

deveremos vivenciar no mais profundo e eloqüente testemunho de 

vivencia Cristã. 

   Esta é a lembrança do amigo de Além-Túmulo que, forjado na dor e 

no sacrifício da Educação e da Instrução, tanto na Terra dos homens 

mortais, quando na dos seres desencarnados, vê em cada um de 

vocês, meus irmãos e amigos de caminhada, uma excelente 

oportunidade de Eterno Crescimento para Deus. 

   Façamos brilhar a nossa candeia sobre o alqueire da vida humana, 

rumando-nos corajosamente para frente e para o alto, movendo-nos 

exclusivamente pelo sentimento de Caridade para com todos, e Amor 

ao Cristo sempre. 

   Sigamos confiantes. 

 

 (Assistência das Entidades J. Herculano Pires, Léon Denis, 

Vianey (Cura D´Ars), Carlos Bernardo Loureiro e Neio Lúcio). 

(Salvador/BA – 17 de setembro de 2012, às 06h57min) 

   Nota do médium: Muito curiosamente, uns dois ou três dias antes de 

efetuarmos uma das revisões da mensagem acima, isto já em 26 de 

setembro de 2013, ao voltarmos para casa e passando próximo de um 

centro espírita, visinho de nossa residência, notamos ao nosso lado uma 

linda jovem senhora, de seus aproximados 40 anos, que seguia também na 

mesma direção.  

   De certo modo, fiquei encantado com a sua graciosidade e beleza física, 

imaginando: - Poxa, uma mulher tão bonita quanto esta, será que ainda 

teria algum problema para resolver?!...  

   Em nossa santa inocência, não demos conta naquele momento de que 

todos nós, independente de qualquer manifestação de ordem meramente 

transitória, física, haveremos de passar pelo nosso quinhão de provas e 

expiações, alegrias e felicidade.  

   De qualquer modo, segui o meu destino, rumo ao nosso lar acolhedor, 

onde atualmente vivemos na companhia da nossa mãezinha Isaura. 

   Então, como íamos dizendo, nesta tarde ensolarada de primavera, de 

26/09/2013, quando já estávamos repousando em nosso quarto, fui 

agraciado com mais uma manifestação da assistência do Mundo Maior 

quando, com o auxílio do mentor Dr. Hernani G. Andrade, passei a 

visualizar, pela clarividência mediúnica, o exato momento em que 
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acompanháramos aquela jovem senhora, acima citada, que seguia a 

caminho de determinada casa de oração espiritista de nosso bairro.  

   Para a minha surpresa, a vimos, literalmente, entre duas Entidades de 

pouca evolução espiritual que, segundo o Dr. Hernani:  

   - A pressionava como se fosse uma suculenta salsicha, entre duas fatias 

de pão, como num saboroso hot-dog.  

   E ainda, continuou, sorrindo, o preclaro professor e cientista 

desencarnado:  

   - Seguia ela, seu rumo de acordo às orientações do Mundo Superior, ou 

seja, açoitada de muito perto por outros Espíritos “seus amigos”, familiares 

de vidas pregressas, que lhe fustigava propositadamente a natureza 

emocional e psicológica, no interesse de levá-la, invariavelmente, ao 

objetivo traçado pelos seus Condutores Espirituais antes de sua atual 

reencarnação.  

   Tinha ela, acertado, na Vida Mais Alta, a “obrigatoriedade” de assumir um 

mandato mediúnico, assim que lhe batesse às portas do coração a angústia 

e a solidão.  

   Melhor época não somente para a eclosão de suas faculdades 

paranormais, mas, e principalmente, para a condução de uma vida voltada 

mais intimamente para o estudo, para a reflexão, e para o retorno à Casa 

Paternal de Deus. 

   Outra ocorrência bastante interessante fora quando, na revisão de sua 

mensagem, ainda sob a sua influencia espiritual, não só não o víamos como 

também só percebemos a impressão mental da Entidade J. Herculano 

Pires (que também participou da assistência da psicografia acima).  

   Estou querendo dizer que, embora no inicio da psicografia do Professor 

Peralva eu não havia tomado ciência de que Herculano Pires também estava 

ali ao nosso lado participando da ação mediúnica, eu o via, ou antes, o 

percebia mentalmente, pelas suas impressões mentais. 

   Ao final das correções é que, finalmente, conseguimos identificar a 

personalidade astral de Peralva, sendo que ao olhar para ele, Martins 

Peralva nos pareceu ser de estatura baixa, quando, em realidade, ele fora 

um homem, cremos, alto.  

   Notamos isto por algumas fotografias que só capturamos da Wikipédia 

após o serviço mediúnico ter sido realizado, em 01 de dezembro de 2013, 

por volta das 07hs da manhã.  

   Fora quando então passamos a lhe visualizar com maior precisão a figura 

espiritual esguia e amiga.  
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   Ficamos a imaginar o porquê do fato de ele se apresentar, para 

mim, como se estivesse agachado sobre os nossos ombros?!...  

   Quando então ouvimos uma voz suave e lúcida nos explicar:  

   - Ele queria lhe passar a imagem de sua pequenez moral. Ou seja, se 

tornou humilde aos seus olhos e sentidos mediúnicos. 

   E curiosamente, apenas para efeito de registro, ele se encontrou com 

Chico Xavier pela primeira vez em 1949.  

   Temos agora, no ano de 2013, 49 anos.  

   E ele se filiou a UEM – União Espírita Mineira, em 1964, ou seja, no exato 

ano de meu nascimento. 
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ESPIRITUALIDADE À LUZ DA “MEDICINA” 

CAPÍTULO 10 

Pelo Espírito Adolfo Bezerra de Menezes 

“E, procurando devassar o mistério de tão estupendo fato, temos reconhecido a 

evidencia que o lápis é tocado pelo Espírito de um médico, que não faz 

caprichos de ocultar-se, dando francamente o nome que teve em 

vida, o que é confirmado pela mediunidade vidente.” 

– Adolfo Bezerra de Menezes/ “A loucura sob novo prisma”, FEB. 

     

   Centrando o nosso pensamento na faze inicial do Espiritismo, em 

meados do século XIX, vamos encontrar alguns temas que além de 

extremamente importantes, deveras palpitante para qualquer 

estudioso da Mediunidade com o Senhor Jesus Cristo. 

   Passando primeiramente as nossas vistas no episodio das irmãs 

Baudin, em particular, verificaremos o refinado gosto da 

Espiritualidade Superior em nos deixar, desde aquele primeiro 

momento, um farto e frutuoso material de reflexão para cada um de 

nós, podemos assim entender: Os Trabalhadores da Última 

Hora... 

   Muito já temos dito e repisado, por meio vários outros dos nossos 

mais renomados estudiosos da Mediunidade, no âmbito das 

ocorrências hiperfísicas no seio mesmo do Cristianismo Espírita, em 

relação à eclosão e ao desenvolvimento do fator mediúnico 

nas crianças, nos jovens, e nos adolescentes, em particular. 

   Talvez, um dos mais interessantes estudos em torno do assunto, 

nos nosso modesto e humílimo entendimento, tenha sido realizado 

pelo nobre confrade Dr. Vitor Ronaldo Costa, que em seu opúsculo 

“Mediunidade e Medicina” (Editora O Clarim – Matão/SP, agosto 

de 1998), nos presenteia com uma síntese não somente 

esclarecedora, mas, e principalmente, evangelizadora, segundo as 

orientações seguras de Allan Kardec. 
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   No entanto, passado o primeiro momento de amadurecimento do 

Espiritismo e, principalmente, de seus adeptos mais interessados e 

dispostos ao aprendizado, já mais esclarecidos pelas luzes da 

evolução científica contínua, mesmo no ambiente doutrinário espírita, 

por conta mesmo da natural providencia de Deus em lhes possibilitar 

o saudável retorno à vida planetária pela Reencarnação Programada, 

viemos por bem, e com o maior carinho, elaborarmos um novo 

parecer para procedimentos antigos, que se perdem na fileira das 

eras. 

   Segundo o respeitoso companheiro, acima citado, a criança não 

teria como assumir um mandato de tal envergadura sem a 

capacidade natural de apreender os substratos de a cadeia alimentar 

(toda moral) do Espiritismo, pelo menos o das obras básicas de nossa 

Santa Causa Consoladora, de maneira que lhe possibilitaria um maior 

coeficiente de segurança “fisiológica”, quanto psicoemocional. 

   Não tiramos e nem pomos nada a respeito do parecer do querido 

esculápio. 

   Entretanto, segundo a afirmativa de nosso Chico Xavier, novas 

mentalidades mais ajustadas aos “Novos Tempos” já estariam 

ingressando no seio do Orbe planetário por força de reencarnações 

em massa e sob programações muito bem articuladas pelos Agentes 

da Eterna Sabedoria, a salvaguardarem a integralidade física e 

mental de milhões de Espíritos Bons e Sábios, porém levando-nos a 

reconhecer, infelizmente, que estamos tendo um percentual 

relativamente considerado de “baixas” entre estes novos 

missionários, por força de “hospedeiros intrusos” no campo psíquico 

dos reencarnantes e de seus genitores terrenos.  

   Assunto este que, aliás, seria muito interessante para outro estudo. 

   Nota do médium: É muito importante que levemos em consideração 

que essa pequinida, mas importantíssima, observação do Dr. Bezerra foi 

feita ainda em setembro do ano de 2012, quando, sequer, se cogitava no 

Brasil das atuais ocorrências da endrocefalia, já tão largamente noticiadas 

pela mídia nacional e internacional. 

   Ao final da presente obra, o médium nos trará algumas Revelações 

Espirituais que acreditamos serão de oportunidade impar para os 

nossos apontamentos iniciais, que poderemos analisá-las à “cabeça 

fria”, e “à mente arejada”. 
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   Segundo o Dr. Vitor Ronaldo, a puberdade (Nota do médium/fonte 

Wikipédia: No homem é demarcada pela primeira ejaculação, em média 

aos 13 anos. Na mulher é o inicio da menstruação, em média aos 12-13 

anos) seria o momento mais adequado para o gozo da experiência 

mediúnica do Espírito reencarnante, e realmente, o exemplo é 

exatamente como fora psicografado pelo nosso médium a respeito da 

data provável para a eclosão mediúnica mais intensiva de nossa 

querida Elizabeth d´Espérance, quando ao completar seus 12 

janeiros, nessa que já está sendo a sua atual experiência 

reencarnatória sob o solo da “Terra de Todos os Santos”. 

   Uma ou outra criança prodígio haverá sempre de se destacar neste 

ou naquele ramo do conhecimento “religioso”, porém não haveria, em 

nosso humilde parecer, qualquer conveniência, mesmo que a título de 

caridade, em converter tais doces criaturinhas, verdadeiras 

preciosidades para os seus Espíritos Tutelares, em crianças “show 

business”, sem dar-lhes qualquer segurança, seja de caráter moral ou 

seja de caráter psicofisiológico. 

   Os nossos filhos poderão estar pensando por qual motivo 

estaríamos nesse momento interessado e, praticamente, repetindo 

ensinamentos que ora se fazem por demais mastigados em obras 

espíritas de incontestável valor doutrinário?!... 

   E não seria outro motivo que não o de alertar aos pais e mães 

espiritistas do futuro, hoje a envergarem a roupagem fisiológica de 

jovens da atualidade, que muito em breve se tornarão os pais e as 

mães de crianças muito “especiais”, já que os seus doces bebes 

haverão de, desde muito cedo, revelarem grandes aptidões para o 

eclodir de fascinantes faculdades espirituais, mas que só a Medicina 

da Espiritualidade, sob a ótica luminosa do Espiritismo,  poderá dar, 

com a segurança desejada, um apoio seguro quão racional a tais 

“epidemias” da Nova Era, a Era do Espírito Imortal. 

   Já temos encontrado alguns surtos de vidência e clariaudiência em 

diversas crianças-bebê nascidas em diferentes partes do planeta, sob 

a custódia de variadas ramificações do sentimento filosófico, religioso 

e cientifico.  

   Os seus cérebros, forjados em elementos-força de natureza 

entrópica (irregular!), acarretará um aceleramento das partículas 

neurovegetativas do vago simpático, então dando possibilidade a 
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larga movimentação das substâncias “alcalóides” pelo sistema 

sanguíneo e vascular. 

   Teremos, assim, o jovem-médium do futuro eminentemente 

elaborado para análises mais profundas a partir do sistema ocular 

(a vidência inicial) e auditivo (a clariaudiência acentuada), em 

condições e capacidades mais desenvolvidas que o normal das 

gerações que lhes precederam. 

   E como não seria demais esclarecer, lembramos aos companheiros 

da Medicina, que a Botânica, assim como as demais disciplinas 

correlatas, haverão de participar efetivamente na concepção da 

mentalidade do Homem-Espírito ou, ainda, do Homem-emocional 

do futuro. 

   As mãos, a boca, os pulmões e as glândulas sudoríparas 

(axilas), assim como os pés, serão chamados a colaborar 

intensamente com emanações fluídicas poderosas, quão sutis, a 

partir de uma síntese neuroquímica do hipotálamo (hipocampo). 

   Com isso, estamos convictos de estarmos promovendo uma singela 

apresentação para o que virá logo à frente, no âmbito das faculdades 

mediúnicas de caráter mais ostensivo.  

   No entanto, devemos todos compreender que tais possibilidades do 

Espírito Eterno serão, por sua vez, antecipadas por outras ocorrências 

de caráter anímico-mediúnicas não tão positivas ao olhar curioso dos 

homens da Terra carnal, mas eminentemente de ordem 

excepcional no sentido glorioso do “daí de graça o que de graça 

recebeste”. 

  Passemos a observar com mais detenção os noticiários da televisão 

e da internet.  

   As surpresas dos Novos Tempos estarão a se manifestar aos olhos 

de todos. 

   Muita paz aos meus filhos amados e que Jesus esteja sempre ao 

alcance de todos aqueles que, verdadeiramente, se interessem por 

Ele... 

   Não vos aflijais, caras crianças de Deus, o Cristo está a nos guiar 

os passos. 
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   O pai amoroso de sempre.  

 

(Assistência das Entidades André Luiz e Hilário Silva). 

(Salvador/BA – 19 de setembro de 2012, às 03h45min). 

   Nota do médium: Pelo exposto na mensagem cima, particularmente aos 

fenômenos neurofisiológicos, nada podemos acrescentar de nossa parte 

tamanha a nossa completa ignorância das leis que regem o campo da 

Medicina Espiritual quanto às do corpo somático, entretanto, segundo o 

querido Espírito André Luiz:  

   - Neste caso em análise, o das novas gerações de médiuns, 

primeiramente teríamos a necessidade de realizar uma cuidadosa 

lembrança nas “imagens” neuronais captadas pelo EEG realizado em nosso 

querido Francisco Cândido Xavier pela eficiente capacidade clinica do Dr. 

Elias Barbosa, isto, no comecinho da década de 1970, e ainda, no campo 

micro celular das enzimas humanas das crianças atuais, quando poderemos 

encontrar algo da fascinante manifestação da vida rudimentar dos 

aminoácidos na corrente sanguínea que haverão de corroborar futuramente 

com a tese das funções alcalóides no sistema fisiológico e bioquímico da 

criatura encarnada, a despeito de sua natureza atual para o comportamento 

das proteínas. 

   Acreditamos, que um dos principais motivos a que levaram o nosso 

“Cisco” a não autorizar a doação de seus órgãos após sua desencarnação, 

fora o de evitar maiores especulações no campo da mediunidade, sem que 

para isso estivéssemos, a Humanidade do plano físico, como um todo, 

capacitados de força “moral”, e “sentimento” espiritual, a partir de atitudes 

mais voltadas para um coração generoso do que para o cérebro 

estratificado, simples e tão somente, nas ocorrências de ordem intelectual, 

aliás, como temos testemunhado pela mídia contemporânea nos quatro 

cantos do planeta, o grande caos a que vem se entregando os nossos 

irmãos ainda insensíveis para com as grandes questões de ordem religiosa, 

e Espiritualidade, voltadas unicamente para Deus e a nossa mudança de 

paradigma comportamental, que são uma só e a mesma coisa. 

    - Entretanto, o estimado Dr. Bezerra de Menezes aqui nos dá uma 

“rápida” pincelada científica à título de incentivo e laborioso auxilio no 

campo da Medicina à Luz do Espiritismo – nos acrescenta André Luiz. 

   Em relação à Humanidade do futuro, quero aqui humildemente transmitir 

o meu testemunho pessoal num texto que elaboramos na manhã de 31 de 

maio de 2007, que speramos que os amigos leitores o apreciassem, o qual 

intitulamos: 
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  “ALGUMAS VISÕES DO FUTURO”... 

   De súbito, tomei consciência plena de estar fora do corpo solido e me 

sentindo bastante a vontade em meu transito pelas paragens do Plano 

Espiritual. 

   Logo à frente, após andar “alguns metros” que para meu intimo, talvez, 

tivesse sido algumas léguas de dimensões interpostas, ou sobrepostas, 

umas às outras, visualizei um curioso livro de capa dura com sua estrutura 

físico-astral bastante densa magneticamente, que naquele instante me 

parecera se tratar de alguma obra literária de “magia negra”, originária de 

falanges da estrema maldade que se mantinham em atividades no 

continente espiritual da Africa. Nota: A magia negra independe do território 

geográfico, ou de raças, no entanto sabemos que nos continentes mais antigos os 

seus respectivos povos já tiveram a possibilidade de se desenvolverem tanto na 

magia do bem quanto na magia do mal. 

   Ao corajosamente manusearmos o livro de aspecto sinistro, pensamos: - 

Vou tentar memorizar esses textos da ‘capa’, e que encontrava-se em uma 

língua completamente estranha, e verdadeiramente sinistra para mim.  

   Então, pensamos novamente: Quando eu voltar ao corpo (físico) vou 

tentar procurar a origem (e o significado) desse idioma! 

   Fora quando passamos a nos sentir extremamente mal, devido às 

emanações pestilênciais oriundas daquele entranho objeto de 

leitura. 

   Então, pelo livro de magnetismo esquisito, tomamos em troca um 

exemplar de uma “revista” que se encontrava em uma mesa localizada em 

outro ambiente que não soubemos precisar, ou mesmo, nem nos 

preocupamos em saber sua localização, em vista dos acontecimentos mais 

interessantes que se passavam ali, bem a nossa frente.  

   Nesse exato momento, passamos a perceber que as fotos impressas ou 

impregnadas na revista, que já folheávamos, tinham VIDA PRÓPRIA!...  

   Isso mesmo, as “imagens impressas no papel” passavam como se 

estivessem por entre e por fora do contexto da imagem/foto impressa 

originalmente no papel físico-astral.  

   Mas vale ressaltar que nessa hora não tivemos uma visão clarividente 

(fora do corpo físico!) e sim acabávamos de presenciar no astral uma 

manifestação tecnológica que não saberíamos muito bem designar de onde 

havia partido, porém já com uma sensação diferentemente da manifestada 

pelo primeiro momento do fenômeno, ao manusearmos um livro do 

submundo espiritual. 
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   Nesse segundo momento, do mesmo desdobramento, as 

imagens/fotografias apresentavam um grupo familiar com dois adultos e 

mais duas ou três crianças (não tivemos tempo de fixar-lhes detidamente o 

número) que, agora sim!... bem fixada em nossa memória espiritual, tratar-

se-iam de pessoas que habitariam (ou já estariam habitando!) a Terra do 

futuro, em pleno consultório médico no qual recebiam e adaptavam aos 

seus corpos físicos uma roupa que, a nosso olhar atento, se adequava 

hermeticamente dos pés a cabeça de todos daquela pequena família, roupa 

esta caracterizada pela condição terapêutica de atender à proteção e, ao 

mesmo tempo, o de realizar uma terapia “preventiva”, evitando-lhes 

possíveis problemas circulatórios em seus corpos de matéria sólida. 

   É importante que se diga que esses encarnados da Terra de nós 

todos não tinham uma forma humana definida, como a conhecemos 

hoje.  

   Seus corpos eram formados por uma substancia “físico-fluídica”, 

pouquíssimos cabelos, olhos pequenos e quase não apresentando traços 

fisionômicos em suas faces e curiosamente não possuíam “órgãos de 

reprodução sexual”, ou seja, os “sinais morfológicos” como os possuímos na 

atualidade.  

   Sem que, em decorrência dessa particularidade, tenha, para o nosso 

modesto entendimento, causado qualquer problema para a constituição ou 

a manutenção da obra familiar no seio da Humanidade do porvir. 

   Segundo ficou martelando em minha mente, aqueles seriam os nossos 

corpos físicos do futuro, de condição extremamente sintética, que 

segundo André Luiz:  

   - Tanto em sua compleição anatômica, quanto nas suas características 

morfológicas, bioquímicas, e neuroquímicas, sem as necessárias e 

imprescindíveis ramificações nervosas que ainda guardam, de maneira 

excessiva, a cadeia vital do corpo carnal do Homem contemporâneo.  

   Algo que bastante me chamou a atenção, pelo inusitado mesmo, fora 

quando a Entidade Espiritual Robin Gibb, do ex-grupo australiano Bee 

Gees, durante uma canção do respectivo grupo que assistíamos em casa 

pelo aparelho DVD, se aproximou de meu corpo e logo a se justapor, com 

seu corpo espiritual, ao meu corpo físico, mostrou-me o seu cérebro 

completamente descoberto, ou seja, sem a caixa craniana de osso.  

   Realmente, fora muito surpreendente verificar, praticamente 

materializado, e quase nos sendo possível tocá-lo (no encéfalo) com as 

próprias mãos.  

   O querido Robim nos deixou claro que apenas desmaterializara a 

cobertura craniana para que pudéssemos verificar não só a maravilha do 
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transcendente fenômeno, operado pela mente poderosa dos nossos 

Instrutores Espirituais, como também para que lhe observasse a sua 

condição de ser tão humano quanto qualquer um de nós. 

   Por sua condição espiritual, pude notar que o seu conteúdo, era de um 

vermelho muito vivo e muito limpo, de uma natureza carnal mais elevada 

que a nossa no plano físico. 

   Ele, Robin Gibb, e seus outros irmãos que formaram o maravilhoso grupo 

“Bee Gees” sempre tem nos trazido muito carinho e conforto espiritual em 

momentos marcantes de pura ternura e de pura beleza espiritual. 
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UMA ANALFABETA “OUSADA” 

CAPÍTULO 11 

Pelo Espírito Antuza Fereira Martins 

 

   Em quanta coisa eu gostaria de poder dar um parecer, segundo os 

preceitos do Evangelho Espírita, mas naturalmente, e muito 

logicamente, tenho mesmo me furtado, nas muitas oportunidades em 

que tenho ido ao solo do Planeta terrestre, de fazer grandes 

alocuções transcendentais por meio de outros tantos companheiros 

de Mediunidade que, por extrema caridade, tem não só pressentido o 

meu pobre Espírito, quanto me facultado uma ou outra “palavrinha” 

acerca desse ou daquele assunto “não doutrinário”!... Isto porque, 

muito material da Cultura Espiritual está esparso por diversas sedes 

do conhecimento humano. 

   Não que eu realmente não o deseje, mas de minha parte me sinto 

ainda, um tanto, “desconcentrada” e meio sem “jeito” para atinar e 

comentar sobre os assuntos pertinentes ao “movimento” espírita mais 

ortodoxo, já que os nossos confrades mais afeitos “à forma” do 

que ao conteúdo, ou seja, a excelência mesmo do 

ensinamento evangélico, são os mais necessitados de uma 

palavrinha, daquela palavrinha amiga e repleta de grandes 

verdades, muito embora os Espíritos Amigos acreditem que a última 

coisa que determinados companheiros de Doutrina Espírita estejam 

interessados no momento, é de alguma “verdade”.  

   Infelizmente se comprazem ainda com o engodo, com a mentira e 

com os apupos da sociedade. 

   Mas me valendo, unicamente, das lembranças cariciosas do 

passado-presente-futuro que por completa felicidade, para a 

minha alma despretensiosa de grandes vaidades, lembro aos amigos 

do planeta que fui muito feliz ao poder compartilhar do ambiente 

doutrinário do Espiritismo na companhia de “pessoas”-espíritos tão 

amigos, tão gentis, e tão simples quanto tão veneráveis...  

   Eu sinceramente sesejaria, que os meus irmãos de Doutrina me 

perdoassem a petulância em colocar-me diante de vocês como se 

fosse uma doutora neste ou naquele assunto, no entanto posso 
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garantir que ainda não passo de uma humilde “analfabeta” ousada 

do Outro Mundo, que apesar dos ingentes esforços em trabalhar 

continuadamente na divulgação dos conceitos imortais do Espiritismo, 

tendo como princípio básico o serviço maravilhoso da Caridade 

(Segundo São Paulo), movimenta-se pelas bandas do Infinito qual um 

verme rastejante e sem qualquer mérito pessoal, diante da 

incomensurável grandeza de Deus. 

   Mas o momento é tão oportuno que não posso me valer de uma 

falsa auréola de santidade, ou mesmo de humildade, transmitindo-

lhes palavras carregadas apenas de “afeto” e carinho, porém 

demasiadamente desprovidas de responsabilidade e de caráter 

eminentemente socorrista, no sentido prático.  

    Como leais e devotados Espíritos Amigos da Humanidade terrena, 

antes de tudo, devemos atender aos corações dos nossos irmãos 

carentes de afeto e “pobres” de sentimento, mas não podemos nos 

eximir à responsabilidade de cunhar na mentalidade do Homem 

terreno a proposta santificante de uma cultura intelectual voltada 

para o Bem, para o Belo, para a Paz e, principalmente, para a 

responsabilidade principal que cada um carrega sobre os seus ombros 

acerca de nossas atitudes perante o próximo: seja ele pobre, rico, 

ilustrado, ou analfabeto. 

   Se bem que com a assistência que estou tendo neste momento, 

poderia, acreditem com fé, de falar... e falar... e falar muito e por 

horas a fio, de assuntos que me aborrecem, mas que sei de serem 

extremamente importantes para o movimento de “grades” no que se 

tornou o nosso tão aprazível Espiritismo, já que àquela época, 

quando ainda no tempo do onça, quando por meses e meses tivemos 

a presença marcante, acolhedora, e calorosa, do nosso 

Euripedezinho.  

   Um amor de pessoa. 

   Nossa!... quanta gente boa a minha volta me fazendo de cicerone 

do Mais Alto...  

   Uai, como vale a pena ser médium do lado de cá também.  

   O Chiquinho que o diga. 

   Temos aqui, entre tantos, a presença luminosa do grande Apostolo 

da Gentilidade, o poderoso Paulo de Tarso, que sob a forma humilde 
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de um “Pretinho Velho” tem se desdobrado para abrir passagem pelos 

terreiros... do Espiritismo. 

   Que loucura essa, meu Deus!... 

   Quem diria, que até o Paulinho... “tá” tendo um trabalhão 

danado para “se manifestar” nos arraiais do Cristianismo Revivido 

em Allan Kardec... haja vista ter se cronificado, no seio de nosso 

movimento libertador, a idéia horrorosa de que “os Espíritos 

Superiores não se manifestam por ‘qualquer’ médium”...  

   Minha gente, seria possível que os Amigos da Vida Luminosa do 

Sem Fim, realmente, pudessem acolher tão medonha idéia, o de 

realizarem um Espiritismo “de luxo”, em detrimento da simplicidade, 

da ternura, e do carinho, como se caracterizam, em absolutamente 

todas as vezes, um contato mais estreito com esses trabalhadores 

singelos, e escolher, ou antes, preferir se comunicarem nos grandes 

salões da vaidade e da luxuria humanas, como se O Cristo já não 

houvesse nos dito: “Bem aventurados os pobres de espírito”?! 

   Valha-me meu bom Deus!...  

   Hoje, mais que ontem, tenho aprendido a valia de sermos todos 

humildes e “servos”, verdadeiramente, voltados para o sacrifício 

constante de nossas mazelas espirituais, sejam de ordem moral, 

particularmente o orgulho, o egoísmo, e a vaidade, ou as que quase 

nunca deixamos ao partirmos para o Mundo da Verdade... aquelas de 

interesses METERIAIS. 

   Arrependei-vos, antes que seja tarde demais. 

   Pensem bem meus queridinhos, a vida na Terra de vocês quase 

sempre se esbarra num grande e complexo enigma. 

   No que haveremos de encontrar após a passagem pelo umbral da 

morte. 

   Valendo-me da cariciosa atenção do médium, tenho observado por 

dentro dele, ou por entre ele, que o nosso EU é muito mais profundo 

e deveras mais complexo, do que o próprio Andrezinho pôde nos 

revelar ao tempo do Chico Xavier. 

   As esferas concêntricas da Terra (as “cebolas”) valem para todos 

nós também.  
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   Os Universos se desenvolvem para dentro e não para fora de nós 

mesmos. 

    Aliás, cá para nós, o querido André Luiz não disse, 

verdadeiramente, nada, ou pelo menos quase nada.  

   A não ser, uma pífia expressão da realidade com a qual vocês se 

depararão após o decesso fisiológico, que esperamos, por aqui, seja 

num futuro bem longínquo para vocês daí. 

   Amigos! aproveitem ao máximo as suas reencarnações.  

   Não façam da vida uma perpétua estação de repouso, onde 

venham apenas a “aproveitarem-se” do valioso tempo com festas, 

badalações, e “conversa fiada”. 

   A vida sobre a face da Terra é uma oportunidade imensa de 

conquistarmos o crescimento moral, pela própria luta que apraz o 

Senhor nos oportunizar, a cada dia e a cada momento da existência, 

conferindo-nos resistência, pontualidade (já que o tempo não pára!) 

e muita solidez de espírito, já que a coragem é valor fundamental dos 

vitoriosos. 

   No entanto, a correr os olhos lacrimejantes entre muitos de meus 

irmãos queridos que estão a vivenciar a nova temporada de “turismo” 

pelas blandícias de uma vida ridícula e sem qualquer valor para 

o Espírito Imortal, vemos a olhos de “cagado” que a coisa haverá 

de ficar “mais horripilante” que aquelas testemunhadas, em 

desdobramento espiritual, pelo ainda mal interpretado, ou 

incompreendido, Dante Alighieri. 

   Uma extrema-unção antecipada e alertada...  

   Lamento-lhes informar, que já está sendo iniciada pelos 

prepostos do Senhor, que a correr as vistas pelo caminho deduzem 

que não sobrará pedra sobre pedra...   

   E o que está dito está dito. 

   A palavra de ordem continua sendo: Caridade, Trabalho e 

Cooperação. 

   Arregacemos as nossas mangas, voltando-nos para a proposta 

central deste pequeno comunicado: o da nossa renovação moral. 

   Fiquem com a paz do Cristo. 
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   Fiquem com a Esperança de dias melhores. 

  

(Assistência das Entidades Adolfo Bezerra de Menezes, André 

Luiz e Hilário Silva). 

(Salvador/BA – 19 de setembro de 2012, às 19h57min). 

   Nota do médium: Obviamente, segundo temos tido a oportunidade de 

entrever pela clarividência mediúnica, a nossa querida confreira 

desencarnada nada mais têm em sua condição espiritual que possamos lhe 

caracterizar como uma simples “analfabeta”, como tenta transmitir na 

mensagem espontânea acima, por força de sua alma singela e humilde.  

   Mulher forte e corajosa, apesar de sua imensa bondade e gentileza, 

assumiu na Vida Maior a responsabilidade de dirigir uma Instituição de 

Socorro e Ensino Evangélico-Espírita, na região espiritual que corta de 

Uberaba e Sacramento, em Minas Gerais, atendendo assim por seu esforço, 

e de uma plêiade de cooperadores espirituais da mais variada condição 

moral, um enorme contingente de servidores da causa cristã: 

   - Que estão a desencarnar em lastimáveis condições espirituais, após 

terem perdido a grande oportunidade de se reajustarem com a Lei Divina, 

pelo desprendimento das posses passageiras e pela solidariedade, “únicas 

vias de acessos aos venturosos Jardins da Paz” – segundo ela mesma.  

   E acrescenta-nos:  

   - Estamos especializados, mais particularmente, em atendimento aos 

irmãos da Crosta que vieram a desencarnar nos últimos 50 anos, tempo 

este contado no cronômetro da dimensão dos encarnados no solo do 

planeta, em condição de penúria e que se detém especificamente na região 

que abrange o Triangulo Mineiro, seja nas sombras da periferia espiritual 

inferior ou nas correntezas dos pensamentos que ora caracteriza o seu 

ambiente material.  

   As condições de cultura, sociais, ambientais e emocionais, muitas vezes 

fazem que esses companheiros deserdados de si mesmos, mas não da 

Paternidade Divina, encontrem imensas dificuldades para que possam ser 

transferidos para outras regiões da atmosfera planetária, visto que em 

decorrência de suas idiossincrasias mento-magnéticas não seria possível 

uma ambientação adequada em qualquer outro quartel do grande 

agrupamento de almas dedicadas ao serviço de socorro no Além-Túmulo. 

   A querida benfeitora, já em 27/09/2013, quando realizávamos juntos 

uma das últimas revisões da sua mensagem original acima, trouxe-nos a 

informação de que, infelizmente, o maior percentual de Espíritos em 
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desequilíbrio mental, por força de obsessões tenazes, após deixarem o 

corpo somático, tem sido exatamente entre as pessoas do sexo 

feminino.  

   Afirma ela mesma:  

   - De forma deplorável, essas criaturas de Deus, tem aportado na Vida 

Real na condição de mulheres enlouquecidas, seja pelo excesso de vaidade 

ou pelas tormentas do sexo devastador, exatamente aquele que vem sendo 

alimentado por elas mesmas, no decorrer dos anos, descortinando diante de 

si mesmas as agruras de uma nova realidade altamente constrangedora, 

sem que tenham, de imediato, qualquer réstia de esperança para o término 

de suas imensas dores, senão após longos períodos de sofrimento entre o 

despeito pelos que já são felizes e àquelas outras mães e mulheres falidas 

que buscam, por si mesmas, a cura de seus males, pelo arrependimento e 

pela retomada da via-crúcis de uma nova reencarnação, agora em outras 

circunstancias, e em outros Orbes planetários.  

  E carinhosamente, dedica-nos a recomendação do estudo do belíssimo 

capítulo 18, No caminho do amor, da obra “Contos e Apólogos”, pelo 

Espírito Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier (Editora da 

Federação Espírita Brasileira). 

   Ainda, segundo a sábia mentora:  

   - Não nos olvidemos, homens e mulheres, tanto encarnados no seio da 

Terra como os que transitam pelo maravilhoso Plano das Verdades 

inquestionáveis, já no Grande Lar: a cada instante, seremos chamados a 

responsabilidade de sermos úteis, sinceros e fiéis uns para com os outros 

e, principalmente, para com o Senhor e Mestre, na constante jornada de 

aperfeiçoamento da vida humana, não nos cabendo menosprezar, em 

hipótese alguma, as excelentes oportunidades de crescermos 

espiritualmente, deixando de sermos crianças peraltas, como se 

estivéssemos sem qualquer tutela da parte do Pai Amoroso e Compassivo, 

que é Deus.  

   Assim, formulemos votos de verdadeira esperança, para nós todos, 

seguindo perseverantes na senda luminosa da perfeição. 
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EM BUSCA DO “SENTIMENTO” 

CAPÍTULO 12 

Pelo Espírito Lacordaire 

    

   Queria eu, um miserável Espírito que já navegou sobre as 

turbulências da vida material da Terra, contribuir de forma, mesmo 

que insignificante, com os propósitos de elevação do vosso orbe 

planetário, pela Graça Eterna de Deus e pelos Ensinos Gloriosos do 

Senhor, pela Verdade Espírita, fazendo-me visível aos irmãos do solo 

terreno para dar um abraço bem forte, peito a peito, em cada um de 

meus compatriotas do grande, e ainda, e por muito tempo... 

INDEVASSAVEL Universo Sentimental de Nosso Pai. 

   Senhor Augusto!... quantas maravilhas tenho visto por essas 

paragens do Sem Fim... que naturalmente arrebatariam qualquer ser 

vivente, qualquer uma de suas criaturas, à comoventes e 

esplendorosas reflexões, a respeito de nossas vidas Infinitas...e 

mesmo Múltiplas!...   

   Um Universo por sobre e por entre tantos outros Universos, que 

jamais haverão de se esgotarem, ou de se interromperem, mesmo 

que por “linhas” divisórias tão tênues que inexistem aos olhos 

humanos comuns, tão comuns quanto os meus, que apesar de 

transitarem por faixas de pura beleza e pleno encantamento, terão de 

muito ainda evoluir, amar, e trabalhar, para compreender, nem que 

seja um tanto mais, algo da Verdadeira Partícula do Deus Perfeito...  

   Sim, é verdade, continuo caminhando para frente e para o alto, 

segundo o pensamento de Paulo, que na sua verdadeira simplicidade 

Cristã antecipou, em dois mil anos, as correntezas de luz do 

conhecimento cientifico humano, alicerçado na mais perfeita 

Quântica do Universo, quando elaborou para os irmãos do porvir 

um santuário de bênçãos, na mais perfeita evolução para a criatura 

humana, com as suas poéticas cartas, que haverão de serem 

consumidas pelo fogo abrasador das virtudes do Homem de Bem, das 

gerações futuras do Planeta Terra e de todos os Universos espalhados 

pela Vida Perfeita do Pai Celeste. 
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   Minha “gente”, quanto vos tenho dito e vos entretido por meses, 

anos, e séculos a fio, sem que meus irmãos tenham, ainda, se 

encorajado a mudanças de foro intimo?!...  

   É de lamentar, como os meus irmãos do solo planetário 

continuam teimando em se manterem numa condição de 

pedras de tropeço para o serviço inadiável, e intransferível, de 

melhoria de suas próprias almas.  

   Passando um olhar, mesmo que acanhado, pela atmosfera 

vibratória do Orbe, não vemos senão uma imensa nuvem de 

correntes mentais tenebrosas e verdadeiramente assustadoras, com 

as quais convivem os encarnados, e uma imensa comunidade de 

seres desencarnados, a se movimentarem de um lado para o outro 

sem que demandem um caminho mais saudável e seguro, sem as 

algemas do infortúnio, da tristeza, e da embriaguez pelos valores 

transitórios da matéria carnal. 

   Quando haveremos de implantar no solo da Terra as alegrias 

eternas e os valores sublimes do coração voltados para Boa Nova 

do Cristo, num Mundo de Regeneração?!...  

   Quantas palavras vos foram apregoadas pelas equipes de Bondosos 

Espíritos que, em meu nome, tem vos trazido o resultado de minhas 

humildes e “humanas” experiências, mesmo que tão somente 

forjadas no interior de mim mesmo, durante pobres e miseráveis 

existências desprovidas de quase tudo... quase tudo mesmo!... 

   Sendo eu um “astronauta” do pensamento divino, segundo os 

preceitos do Cristo, e segundo os meus “acanhados entendimentos” 

de Espírito em ascensão para Deus, vejo quanta coisa temos por 

fazer neste mundo de “nosso” Pai, que a pouco deixamos na condição 

de um pobre e miserável ser, a mendigar apenas e tão somente um 

pequeno óbolo de “sentimento”, uma réstia de amor que poderia, 

mesmo que displicentemente, ter caído de uma lágrima que se 

enternecesse de minha misera condição de pedinte das ruas imensas 

da grande cidade de São Paulo...  

   Sim, ela caiu, não podemos negar, mas queimou-me as mãos...  

   A solidariedade fora sentina, mas a verdadeira caridade, aquela 

que é feita de coração a coração, esta, sinceramente, não sentimos e 

nem a vimos.  
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   Infelizmente, os nossos irmãos encarnados estão tão consumidos 

pelos interesses imediatos da matéria transitória que não tem tido 

“tempo”, aquele tempinho necessário para parar e conversar com o 

pedinte pobre e miserável, carente não somente de pão, mas 

principalmente da luz que emana de nossos corações. 

   Quanta luz... quanta luz meus irmãos amados, e doces 

companheiros de Espiritismo.  

   Vamos doar luz! 

   Tenho averiguado que no fundo do coração de cada um de nossos 

irmãos, particularmente os da Pátria do Cruzeiro, dormita um 

profundo sentimento de esperança e bondade, que não 

encontramos em qualquer outra nação da Terra.  

   Apesar das dificuldades, ele, o santo povo brasileiro, continua 

seguindo adiante.  

   Porém, que isto não seja motivo para nos envaidecermos, frente 

aos nossos queridos irmãos de outras plagas dos hemisférios norte e 

sul, que se dividem, por sua vez, em inúmeras camadas concêntricas 

a se perderem na Eternidade. 

   O momento é de movimento.  

   Movimentarmos as mãos no serviço construtivo da caridade. 

   Quanto movimentarmos o coração no sentido de fazermos o 

cérebro pensar com sabedoria e lucidez, conferido aos nossos 

Espíritos a riqueza do amor e da solidariedade. 

   O desejo primordial dessa carta humilde, é de fazer penetrar nos 

corações dos meus irmãos encarnados a sincera alegria e a sincera 

compreensão do quanto temos por fazer, na busca incessante pelo 

“amor a Deus acima de todas as coisas”, porém não nos 

esquecendo jamais do “amar-mo-nos uns aos outros como Jesus 

nos Amou”. 

   Estamos diante do Primeiro e do Segundo Mandamento. 

   Sendo assim, meus queridos irmãos e irmãs de luta, deixamos 

nesta singela mensagem o carinho afetuoso de um amigo que muito 

os ama e que muito tem orado para vos ver felizes e satisfeitos, no 
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pleno vigor da saúde e da liberdade de pensar, tanto quanto de se 

expressar!... 

   Busquemos o Amor do Cristo e doemos o nosso amor a todos 

aqueles que nos buscam, através de um olhar carregado de 

sofrimento, mas esperançosos por um abraço amigo que vos venham 

a aliviar os padecimentos de uma vida de extrema amargura e 

grandes humilhações.  

   Não nos esquecendo de olhar, muito particularmente, para aqueles 

que vivem sobre o nosso mesmo teto, que são as nossas esposas, 

esposos, filhos e, mesmo, as secretárias do lar.  

   Aflições é o que não faltam no mundo material. 

   Portanto não nos faltará serviço a fazer!... 

   Primeiramente, precisamos compreender as necessidades daqueles 

que conosco vivem em maior intimidade, dispensando-lhes mais 

atenção, mais carinho e, acima de tudo, mais respeito e consideração 

por suas almas, que, assim como nós mesmos, vieram ao mundo 

material em busca de uma solução para as suas dificuldades de 

ordem moral, pela Educação, pela Instrução e, principalmente, pela 

renovação de seus sentimentos, naquele amor perfeito que Jesus nos 

legou. 

   Meus singelos sentimentos de amigo, pai e irmão, repleto de 

muitas emoções. 

   Que Deus esteja conosco hoje e para todo o sempre. 

 

(Assistência das Entidades Veneranda, Dr. Bezerra de Menezes 

William Crooks e Léon Denis). 

(17h27min, Salvador/BA – 23 de setembro de 2012). 

   Nota do médium: Por extrema gentileza, os Autores Espirituais da 

presente mensagem, nos solicitaram que puséssemos o nome da querida 

Mentora Veneranda a frente dos seus próprios, à título de cariciosa 

gratidão ao seu bondoso coração de mãe, amiga, esposa e venerável 

mulher. 

   Ele mesmo, Lacordaire, nos solicita a recomendação para todos os 

espíritas verdadeiros e sinceros, da leitura do capítulo 5, O anjo cinzento, 
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do livro “Contos Desta e Doutra Vida”, do Espírito Irmão X, por Francisco 

Cândido Xavier (da Federação Espírita Brasileira).  

   Isso, ainda segundo ele próprio: - No interesse de que venhamos a nos 

identificar com o personagem principal da pequena história, contada pelo 

mestre Humberto de Campos, na excelência de sua verve delicada, na 

expressão do mais puro sentimento de cristandade. 

   Quanto ao Espírito de Lacordaire, segue pequeno extrato 

biográfico realizado em 24/09/2012, como podem observar após a recepção 
da mensagem acima (Fonte: Google/ Jornal Mundo Espírita - Junho de 2001): 

   Foi Membro da Academia Francesa e o Codificador inseriu um artigo a seu 

respeito na Revista Espírita de fevereiro de 1867, seis anos após a sua 

desencarnação, que se deu em 21 de novembro de 1861. Nele, reproduz 

extrato da correspondência que inicia o presente artigo, comentando: "Sua 

opinião sobre a existência e a manifestação dos Espíritos é categórica. Ora, 

como ele é tido, geralmente, por todo o mundo, como uma das altas 

inteligências do século, parece difícil colocá-lo entre os loucos, depois de o 

haver aplaudido como homem de grande senso e progresso. Pode, pois, ter-

se senso comum e crer nos Espíritos.” 

   Em sessão realizada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 18 
de janeiro daquele ano, o médium "escrevente habitual" Morin, descreveu a 

presença do espírito do padre Lacordaire, como "um Espírito de grande 
reputação terrena, elevado na escala intelectual dos mundos (...). Espírita 
antes do Espiritismo (...)" e concluiu: 

   "Ele pede uma coisa, não por orgulho, por um interesse pessoal qualquer, 
mas no interesse de todos e para o bem da doutrina: a inserção na Revista 
do que escreveu há treze anos. Diz que se pede tal inserção é por dois 

motivos: o primeiro porque mostrareis ao mundo, como dizeis, que se pode 
não ser tolo e crer nos Espíritos. O segundo é que a publicação dessa 

primeira citação fará descobrir em seus escritos outras passagens que serão 
assinaladas, como concordes com os princípios do Espiritismo." 

   Mas ele mesmo, Lacordaire, retornou de Além-Túmulo, para emprestar à 
obra da Codificação a sua inestimável e talentosa contribuição. 

   Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, encontramos três mensagens, 
ditadas no Havre, em Constantina, todas datadas do ano de 1863, 
discorrendo sobre "Bem e mal sofrer" - cap. V, item 18; "O orgulho e a 

humildade" - cap. VII, item 11 e "Desprendimento dos bens terrenos" 
- cap. XVI, item 14. 

 

 



 

 
164 

164 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

A ESPERANÇA DE AMAR E SERVIR 

CAPÍTULO 13 

Pelo Espírito Santa Teresa d´Ávila 

  

   Na grande “festa” do porvir, onde veremos muitos ainda exaltarem, 

em graves hosanas, ao “bezerro de ouro”, pela personalidade 

medonha daqueles que se fazem portadores dos interesses imediatos 

da matéria carnal, mesmo assim, e graças a Deus, teremos a nossa 

frente o mais puro e o mais santo sentimento a conclamar o 

raciocínio e o coração de todos, sem distinção, para o futuro 

verdadeiro da Humanidade: A Caridade. 

   Com mais puro sentimento de “esperar”, na paciência operosa, com 

as mãos postas para o Alto, mas também em movimento contínuo 

à serviço do Divino Semeador, que de seu Tabernaculo de Luz faz 

brilhar a alma humana, num amor tão puro e tão suave, que não nos 

deixará alternativa senão o de seguir-Lhe os sublimes passos pelas 

Estradas Luminosas do Infinito, na condição de servos humildes e 

bem amadas ovelhas. 

   Temos encontrado, aqui e ali, muitos de meus irmãos a viverem 

“desencontros” por entre as suas vidas tumultuadas de acerbas 

loucuras, lamentavelmente passionais, no entanto a nossa confiança, 

em cada um em particular, não se esvai tão fácil como podem vir a 

pensar muitos de vocês sobre o solo planetário, já que se o Divino 

Salvador tem, por Ele mesmo, se dedicado a convidar “pessoalmente” 

a cada um de meus irmãos sobre a vida planetária a partilhar desse 

grande rebanho de Obreiros da Última Hora, o que teríamos a fazer, 

nós, os seus humildes Tarefeiros na Grande Luz?!... 

   A Vida nas Esferas Mais Altas têm largamente nos trazido uma 

compreensão mais exata do grande pensamento de Allan Kardec para 

todos os Mundos do Universo: 

   - FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO. 

   E há justamente muitas maneiras de se fazer a caridade... 
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   Amando e servindo não só aos nossos irmãos em desvalia e quase 

na miséria material que ainda jaça sobre todos os espaços da Terra, 

mas, e principalmente, a começar servindo e amando, vigorosa e 

apaixonadamente, aos que nos foram colocados no seio do próprio lar 

para que cuidasse-mos e nos dedicássemos, uns aos outros, com o 

maior zelo e total desprendimento dos interesses de convenção das 

sociedades do Planeta, tão carregadas de bajulações e quimeras, que 

nos faz chorar piedosamente, devido a imensa desvalia moral pela 

qual passa os nossos companheiros tão amados e tão queridos do 

solo terrestre. 

   A vida no orbe, sem dúvida, para qualquer um de nós, é de difícil 

experiência e extremamente exigente em relação aos nossos anseios, 

que deveriam ser os mais justos e os mais solidários, a solicitar-nos, 

a cada momento de nossa vida, muito mais do que, muitas vezes, 

podemos ofertar... 

   Mas está exatamente aí o grande mérito das virtudes, das quais 

haveremos de tirar proveito no Mais Além, quando tivermos partido 

desta vida de ilusões e desventuras para a Realidade Imperecível de 

Alegrias e Bem-Aventuranças do Reino de Deus. 

   O chamado é de Última Hora.  

   Por favor, não duvidem disso. 

   Não ponhamos as nossas candeias sob o alqueire. 

   E não troquemos as hóstias de amor e alegria do Sem Fim pelas 

alegrias mentirosas da vida carnal e passageira.  

   Façamos luzir o nosso amor e a nossa tolerância diante de uns 

para com os outros, e na certeza da promessa de Jesus estaremos 

aptos a ingressar, quando despidos da roupagem fisiológica, no seu 

REINADO DE GLÓRIA ETERNA. 

   Meus filhos! Sejamos pacificadores. 

   Que Deus nos abençoe os ideais de servir cada vez mais, de 

amar e construir para a Vida do Espírito. 

 

(Assistência das Entidades Dr. Bezerra de Menezes, William 

Crookes e Léon Denis). 
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(Salvador/BA – 25 de setembro de 2012, às 05h51min). 

   Nota do médium sob a orientação do Espírito André Luiz: 

   Nessa mesma manhã, já por volta das 07h03min, fui tomado de grande 

surpresa ao perceber que durante uma canção, interpretada em DVD pela 

querida cantora Carly Simon, fui atingido em cheio, bem no centro do 

peito esquerdo (na altura de aparelho cardíaco), por uma rajada de energia 
altamente tóxica em forma de nuvem marrom escura, e o mais 

surpreendente disso: é que tal energia pestilenta viera de uma Entidade 
Espiritual inferior (ou várias?!...) que se encontrava “ao lado” da 
cantora norte-americana e exatamente durante a canção, que 

assistíamos em DVD, mas que fora gravada em vídeotape há vários anos 
passados, ainda na década de 1970, valendo-se, os Espíritos das sombras, 

da “sintonia” mental e emocional entre a grande Singer americana e eu 
mesmo, que me encontrava no seu futuro quando, até certo ponto, 
pude perceber/visualizar, pelas imagens da TV, que se tratava de um 

fenômeno que se apresentava no âmbito do subconsciente ou talvez, e 
muito provavelmente, do SUPERCONSCIENTE. 

   Inicialmente, assustadiço pelo inesperado, tentei desviar a minha atenção 

no interesse de “não sintonizar” com o fenômeno, porém fui rapidamente 
sugestionado, pelas Mentoras Veneranda e d´Espérance, a firmar a minha 

atenção ao que acontecia na esfera espiritual, praticamente me impondo à 
sua atenção, que por sua vez tratavam, ambas, de me manterem sob total 
segurança, já que diante de tudo participavam ativamente de maneira 

magnética, quando também mantinham total atenção sobre a minha 
segurança mental e fisiológica. 

   Então, instruído pelas duas bondosas Amigas Espirituais, entendi que, 

lamentavelmente, os agentes espirituais das sombras desde muito já se 
encontram de posse de vastos recursos das tecnologias científicas mais 
arrojadas, sendo possível a eles, como relatamos acima, desde aquela 

recuada época do início dos anos 70, pelo menos, já se projetarem no 
futuro de nossas vidas na Terra, conseguindo ainda interagir 

“visualmente” com o nosso presente atual, o que seria para eles: o futuro, o 
presente, ou o passado dos encarnados. 

   Com toda a certeza, não estamos desprovidos de proteção, mas como nos 

alertou nossa querida d´Espérance em seu prefácio, e muito bem lembrado 
por outros companheiros espirituais no decorrer do presente serviço 
mediúnico:  

   - “O MOMENTO É DE CRISE”. 

   Pela tarde deste mesmo dia, em torno de 16h00min, quando voltávamos 
para casa no transporte coletivo, ao passarmos por um grande shopping 

center de Salvador, vimos estendida na grande fachada do shopping uma 

enorme bandeira preta com a mensagem estampada “S.O.S. POLÍCIA 
FEDERAL”, alertando-nos a todos que passava por ali a real situação por 
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qual passa a segurança publica de nosso país, e a quase falência do órgão 

de proteção e investigação mais respeitado do Brasil. 

   Fica-nos claro que tanto no plano físico como nas regiões espirituais 
mais próximas de nossa esfera de ação, a condição por qual vive as 
Agencias de Segurança seria, no mínimo, de nos deixar apreensivos, já 
que tanto nós, como os Espíritos que nos rodeiam de mais perto nessas 
dimensões fronteiriças ao plano material, estamos ficando para traz, de 
forma assustadora, na capacidade de reação às forças das sombras, 
encarnadas ou desencarnadas, que segundo temos compreendido, não 
fosse pela misericórdia do Mais Alto, já teríamos sidos expulsos, e 
mesmo dizimados do orbe planetário. 

    

   Vejamos a palavra do Benfeitor Espiritual Lacordaire, por nosso 

intermédio: 

    

   - Não será de estranhar que muito em breve os espiritualistas do mundo, 

em auxilio aos próprios serviços de inteligência dos governos, aliás, como já 
vem sendo reservadamente promovido por algumas mentalidades mais 

avançadas do plano material, haverão de recorrer às impressionantes 
produções cinematográficas de cunho eminentemente ficção-cientifica na 
intenção de verdadeiramente integrarem-se aos aspectos surpreendentes 

da vida de além-túmulo, com suas nuanças surpreendentes e cheias de 
aventuras, mas que, ao preço de muito estudo, pesquisa e experiências 

laboratoriais, haverão de suar bastante a camisa no interesse de colocar a 
descoberto as intenções sinistras dos seres sombrios que os espreitam os 
passos e os pensamentos, de muito perto. 

   Fica-nos aqui a proposta para que todos nós, amantes da Verdade com 
Jesus Cristo, passemos a dar um pouco mais de atenção às grandes 
produções cinematográficas de Hollywood, isto em caráter de urgência, para 

que, pelo menos, na ficção-científica não fiquemos tão desamparados à 
nível de entendimento das ocorrências levadas a efeito pelos Agentes do 

Bem em luta continua contra as falanges da maldade, estejam elas sobre o 
solo da Terra ou nas Dimensões adjacentes ao Espaço Físico,  ou mesmo já 
na Esfera Espiritual, propriamente dita.  

   Podemos assegurar aos irmãos do solo planetário, que a situação que 

passa despercebida pela maioria de vocês, numa dimensão fronteiriça ao 
orbe, é verdadeiramente de estarrecer. 

   Cremos que os hábeis filmes de terror de vocês que geralmente 

evidencia o morticínio, a maldade e a devassidão, tanto quanto a 
loucura humana, são ainda pálidas imagens do que realmente 

acontece do Lado Oculto da Vida, e bem próximo, muito próximo 
mesmo, de cada um dos meus irmãos encarnados na Terra. 



 

 
168 

168 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

O CULTO À FÉ VIVA 

NA CARIDADE E NA INSTRUÇÃO 

CAPÍTULO 14 

Pelos Espíritos Leopoldo Cirne/Neio Lúcio 

    

   Companheiros nossos! 

   Nos últimos tempos, temos procurado incorporar ao pensamento 

espírita a mensagem Imorredoura e Inigualável de Jesus Cristo, a 

qual nos incita diuturnamente ao estabelecimento da 

compreensão e da fraternidade no nosso próprio mundo intimo, e 

no de todos os companheiros que hoje transitam pelas veredas da 

Santa Doutrina Codificada por Allan Kardec, Santificada em Francisco 

Cândido Xavier, e vivenciada por todos aqueles que realmente 

desejam crescer e evoluir para Deus. 

   Muito embora tenhamos tido muitas oportunidades produtoras de 

alegria, saúde, e paz, pelos caminhos por qual temos percorrido de 

encarnação em encarnação na fileira dos anos e séculos, dos milênios 

e das eras, podemos admitir, meio envergonhados, que de nossa 

parte muito pouco, ou mesmo quase nada, temos realizado em 

beneficio de nossa aprendizagem. 

   Caminhando de maneira muito desconcertada por aqui, ou 

displicentemente por mais acolá, não temos tido ainda a felicidade de 

congregar ao próprio esforço uma maior parcela de Serviço e 

Iluminação à beneficio de nossas almas, milenarmente tão 

arraigadas à preguiça e ao ócio moral. 

   Será que estamos sendo muito rigorosos em nossas reflexões?!... 

   Não teríamos um espelho espiritual para que pudéssemos visualizar 

a nossa verdadeira face que, muito provavelmente, necessitaria de 

uma urgente cirurgia plástica na intenção de transformar-nos as 

carantonhas terríveis da inveja, do despeito, e do egoísmo, forjadas 

nas chagas do orgulho e da insana vaidade, em faces luminosas do 

anjo bom e formoso, aureolado pelas formosas claridades de um 

Espírito boníssimo e amoroso?! 
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   Precisamos de sinceridade, valor, e altruísmo. 

   Precisamos dedicar mais tempo, mais suor, e mais lágrimas, aos 

interesses da coletividade, munindo-nos contra a peçonha da 

megalomania que só ver, em si mesmo, o centro das atenções do 

Universo inteiro. 

   Não meus irmãos!... Definitivamente o momento é de crise.  

   Mas também poderá se transformar em momentos de muita 

alegria, unicamente pela nossa atuação no bem de todos e na pratica 

da constante caridade, como a bandeira de salvação de todas as 

almas residentes no Plano Físico e Espiritual. 

   A Lei Maior é de Amor. 

   Que fazer então, nesta hora tão importante por qual transita a 

Humanidade terrestre?! 

   Viemos vos despir UM TANTO MAIS de santidade, que, na grande 

maioria das vezes, apenas imaginamos possuir, mas quando, em 

verdade, não temos passado de mero Oasis de terríveis sombras no 

grande deserto de nós mesmos, como a nos rogar o conforto indébito 

de um copo d´água para que possamos mitigar a nossa imensa sede 

de amor e justiça, e que nada fizemos ainda por merrecer... 

   Temos colocado à prova a “atenção” de nosso querido médium, no 

interesse de aferir-lhe a capacidade de retenção das mensagens que 

vertem do Mais Alto por nossos companheiros de Espiritismo, já que, 

os Amigos do Mais Além, muito temos nos desdobrado nestas 

singelas páginas em alertar a todos quanto aos nossos 

intransferíveis e inadiáveis compromissos na vivencia urgente do 

Evangelho de Jesus, em sua expressão mais simples e mais humana, 

assim mesmo como estamos todos nós tentando exemplificar a cada 

um de vocês. 

    Com palavras simples, mas carregadas de grandes verdades. 

   Tanto ele, quanto nós, temos sentido, no intimo de nossos 

corações, o quanto necessitamos do Cristo. 

   É certo que muitos dos Espíritos das Esferas Radiantes, têm se nos 

apresentado no encaminhar da presente obra mediúnica, encampada 

por Chico Xavier (Espírito), nesses modestos apontamentos, como 

Entidades ainda humanas e fragilizadas por muitas decepções 
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pessoais no passado próximo ou remoto do mundo material, porém 

apesar de reconhecer-lhes a inequívoca Superioridade, e a 

inquestionável Sabedoria, estão, é certo, dentro do contexto a que 

se prestam, pois não seria por outro motivo que ainda estariam por 

aqui...  

   Espíritos Elevados, mas HUMANOS!... 

   Espíritos simples e generosos, mas HUMANOS!... 

   Espíritos cheios de glória, mas ainda HUMANOS!... 

   Estamos à beira de uma Transição Planetária, que não sabemos ao 

certo se já começou ou se ainda há de começar, e a nossa partida 

para as Esferas Mais Altas, após a morte material (ou espiritual), 

dependerá única, e exclusivamente, da nossa disposição em 

Trabalhar e Estudar incansavelmente, dia a dia, e em ritmo 

acelerado, no grande interesse da realização do Amor de Deus 

dentro dos nossos próprios corações. 

   Acreditamos que muitas oportunidades têm sido providenciadas 

para que os nossos irmãos e irmãs de Cristianismo Espírita possam 

evoluir com mais solides e segurança, já que as “ciladas” encontradas 

no caminho de todos os humanos, estejam encarnados ou 

desencarnados, na maioria das vezes, não passam de criações e 

deliberações próprias que foram escolhidas e classificadas a partir das 

reservas de forças que arregimentamos ao termino de nossas 

estadias nos Educandários do Plano Espiritual. 

   Apesar dos desgostos e vexames, que por agora tem passado os 

nossos irmãos, devemos ser sinceros em afirmar que nada está 

fora da Lei. 

   Se hoje sofremos muito, é porque, primeiramente, muito fizemos 

outors sofrer, mas também porque muito solicitamos em provas que 

talvez, na atualidade de nossas existências tão acanhadas em 

solidariedade fraterna, não estejamos dando conta do compromisso 

anteriormente assumido. 

   Que fazer então?! 

   Orar, vigiar, e amar muito, até doer. 

   Não temos alternativa companheiros, graças ao Bom Deus. 

   A passagem bíblica se faz oportuna:  
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   - “Deixai vim a mim as criancinhas.” 

   Deixemos vir a nós todas essas “crianças” espirituais, 

sobrecarregadas e desamparadas, quase em completa penúria pela 

falta de amor na que passa, praticamente, toda a Civilização Humana 

do solo planetário. 

   Vale mais uma vez a lembrança:  

   - “A imagem é forte, mas é verdadeira.” 

   Tenhamos a certeza de que nada tem nos faltado em esforço por 

parte dos abnegados Missionários da Luz, que, prestimosos e 

atentos, salvaguardam à cabeceira de presidentes e potestades, 

como às dos mais humildes e miserávis mendigos que habitam a 

vossa Terra transitória. 

   Basta-nos agora um pouco mais de seriedade, coragem, 

perseverança, e desprendimento. 

   E, dessa maneira, o mundo será todo nosso, pois somos 

deuses!... 

   Despedi-mo-nos com o abraço amigo e fraternal orvalhado pelo 

perfume amoroso do amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

   Que o Mestre e Salvador de Nossas Vidas, esteja hoje e sempre 

conosco, e a frente dos nossos reais interesses em Deus, a 

expressar-se no Amor e na Caridade, de uns para com os 

outros!... 

 

 (Assistência das Entidades Dr. Bezerra de Menezes, William 

Crookes, Léon Denis, Ramatís, e Lucas – O Evangelista). 

 

(Salvador/BA – 25 de setembro de 2012, às 23h08min). 

   Nota do médium: Em 27/09/2012, orientado pelo Espírito Elizabeth 

Montgomery - “A Feiticeira”, fui buscar na obra “O OITAVO 

CHACRA” de Jude Currivan, Ed. Nova Era, 2008, o seguinte extrato do cap. 
6, na pag. 131:  

   - Num plano superior do holograma cósmico, mente, coração e vontade, 

também incorporam esses princípios cósmicos três-em-um. Não importa se 
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nascemos homens ou mulheres, pois nossos sentimentos são 

essencialmente femininos, ou passivos, nossos pensamentos são 
masculinos, ou ativos, e nossa vontade se expressará por meio das energias 

criativas da “criança” cósmica. 

   Algo que transcende da nota acima, foi o seu conteúdo altamente 
instrutivo e de estreita sintonia com o pensamento dos nossos dois 

benfeitores desencarnados, pelo fato de, sem nunca eu ter lido a presente 
obra, acima citada, mas a mantendo em nossa modesta biblioteca familiar, 
fui praticamente conduzido pelos Amigos Espirituais a ir diretamente buscá-

la em nossa estante, e perfeitamente abrindo-a na página acima.  

   Dessa forma, comprovando, pelo menos para mim mesmo, a Autoridade 
Espiritual da Assistência que tem nos levado a realizar tais projetos de 

psicografia, não por méritos pessoais, mas pela misericórdia do Alto. 

  

Capa da Edição/Reimpressão: 2007 & Dra. Jude Currivan 

   Vale citar que a nobre autora, Dra. Jude Currivan, é cientista e terapeuta. 

É mestre em Física, com especialização em mecânica quântica, e Ph.D. 
em arqueologia, com uma tese sobre cosmologia dos povos pré-históricos. 

    

   Não nos estranhem a palavra um tanto irreverente, porém podemos 

assegurar que a Arqueologia haverá de dar um verdadeiro salto quântico 
em torno das descobertas de surpreendentes indícios da passagem singular 
do Divino Profeta Ressuscitado pelo Egito.  

   Dando, dessa maneira, margem singular para que os estudos da 
cosmologia e da termodinâmica possam dar ênfase aos possíveis 
eventos que tomarão corpo no Oriente-África, particularmente, e a partir, 

da pirâmide de Quéops, especificamente a região do Sinai, no Oriente, e o 
Egito, propriamente dito. 
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A CUPULA – O SUPERCONSCIENTE 

CAPÍTULO 15 

Pelo Espírito William Stainton Moses 

    

   Removendo meus arquivos mentais para além do inconsciente, 

vejo nitidamente que segundo o episodio das “mesas girantes”, 

triunfalmente estudado e analisado com todo o rigor da capacidade 

mnemônica do inolvidável Chi... ops, Allan Kardec, tenho para mim a 

convicção de que muitos dos episódios do Espiritismo “primitivo” (os 

das mesas dançantes) foram não só patrocinados como também 

postos em pratica pelos Agentes Invisíveis da Codificação 

Kardequiana. 

   Me explicarei melhor.   

   Muitos de nossos confrades da Terra física e “espiritual”, poderão 

se assombrar com tamanha “heresia” de nossa parte, já que o 

próprio codificador reverberou que, segundo as informações dos seus 

Instrutores, tais “anomalias” seriam de origem inferior, ou seja, 

apenas os menores dos auxiliares do mundo Invisível seriam capazes 

de tais façanhas consideradas “físicas”, ou melhor, entendendo: 

“pesadas” demais para as mãos delicadas dos Espíritos 

Superiores.  

   Então, para serviços pesados trabalhadores braçais. 

   Será mesmo?!... 

   Não querendo criar problemas para o nosso médium, maiores dos 

que já os tem adquirido com os recentes trabalhos psicográficos de 

sua modesta lavra, nem tão pouco criar polemicas desnecessárias e 

infrutíferas ao seio do “movimento” espiritista, temos a certeza, 

agora atestada in locum, que mesmo “nós”, Espíritos UM TANTO 

MAIS desmaterializados (graças ao bom Deus, já perdi a metade da 

minha encantadora “barriguinha”!...), podermos tranquilamente fazer 

mover objetos de um para outro lugar e ainda levitá-los com a 

leveza de uma pluma de “pavão”. 



 

 
174 

174 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

   Mas, se o fluido espiritual unido ao fluido material (ectoplasma) 

pode surpreender-nos com tais maravilhas da Natureza, por onde 

haveria de originarem-se tais emanações fluídicas?!... 

   Não querendo passar a imagem de um catedrático, ou mesmo do 

de expert em coisa alguma, pois muito pouco sabemos ainda... por 

muito do que já foi exposto em nossa Doutrina Santa, mas muito 

ainda por ser dito e realizado..., que a glândula pineal seria 

exatamente o órgão relacionado à intimidade dos fenômenos ditos 

paranormais. 

   Alguma novidade?  

   Obviamente que não. 

    Mas, o que desejamos dizer, apesar de todo o esforço em 

contrários de alguns dos nossos companheiros de seara espírita (do 

lado de cá da vida também temos grupos de estudos formados por 

senhores e senhoras, jovens e adolescentes, dos templos reformistas, 

tanto quanto de outras denomonações religiosas, alguns até por 

motivo de pura curiosidade, que se intereeam e tomam a iniciativa de 

estudas com mais carinho o Espiritismo), temos notado que o maior 

coeficiente de Cultura científica-espiritual tem sido produzido no 

mundo material exatamente por aqueles que, sequer, folhearam uma 

única página de “O Livro dos Médiuns”!... 

   Bem, lamentações à parte, temos visto, com esses olhos azuis 

que Deus me deu, “e que a terra não comeu”... em visões 

clarividentes um pouco acima dos padrões normais de visão da 

maioria dos nossos irmãos que transitam pela nossa esfera de ação 

dos desencarnados, surpreendentes clarões, em forma esférica, que 

se apresentam como turbilhões de galáxias oriundas de nossas 

Glândulas da Mediunidade,   vale aqui o sentido duplo da pluralidade 

vernal, já que estamos nos localizando diante de um conjunto 

incalculével de corpos espirituais, cada qual em sua dimensão 

especifica e com sua fisilogia característica, a secretarem uma 

substância alcalina, que mais me parecem substratos do 

 Erythroxylum coca (nota: nome extraído do Wikipédia).  

   Embora o assombro do próprio médium, nada mais acolhedor para 

o nosso entendimento, que desfrutarmos das singelas palavras 

adotadas pelo Espiritismo, adaptadas do pensamento de Léon Denis: 

“A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e 

acorda no homem”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Erythroxylum_coca
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   Será que estou me fazendo entendido?!... 

   Não darei uma aula de hormônios ou fisiologia espiritual, apesar do 

“avexamento” do nosso médium em se fazer interprete de “novos 

conceitos” espirituais à Luz da Ciência dos Imortais, quando creio 

sinceramente que se faz oportuno trazer uma pequena faísca das 

luminosidades do Mundo Oculto que muitos de nós, por enquanto, 

apenas sonhamos entrever, mas que pouco, ou praticamente nada, 

fazemos por merecer!...  

   Mas vamos seguindo... 

   Por esta semana, quando acompanhávamos o querido médium em 

uma de suas reflexões, sem que ele tivesse nos percebido a 

presença, o vimos literalmente adentrar um novo campo, ou área, 

da Fisiologia do Perispírito. 

   Com a naturalidade que lhe é bastante característica, ele passou a 

não só visualizar como perceber “fisicamente” uma específica 

camada de sua aura pesrispíritual localizada/ligada em um 

determinado centro de força ainda não identificado pelos estudiosos 

do Espiritismo-Ciência, uma área do cérebro reservada à aglutinação 

de forças-elementos de origem mento-emocional, porém 

localizadas em uma estrutura espaço-tempo fora do físico-

perispiritual, embora ainda ligada ao coração (bomba cardíaca) de 

meus irmãos encarnados na Crosta terrestre. 

   Com segurança precisa, podemos afirmar que o nosso querido 

pupilo acessou, segundo a conceituação da nobre cientista norte-

americana Jude Currivan, não somente o inédito, para nós espíritas, 

8º. Chacra principal, como também o 10º. chacra principal 

respectivamente, numa cena tão surpreendente para ele quanto para 

nós mesmos, seus colegas desencarnados. 

   Na verdade, teríamos, ele e eu, acessado a área reservada ao 

SUPERCONSCIENTE que, apesar de estar em escala ascendente, 

como vimos, primeiramente ligada ao “coração” (centro cardíaco), e 

só após ao “cérebro” superior (centro coronário), lembrando-nos de 

que na evolução espiritual não perdemos órgãos físicos, mas, sim, os 

sublimamos para outros campos de manifestações, ora inabordáveis 

para os Espíritos de nossa faixa de entendimento. 

   Fenômeno este de transcendente beleza, dando-nos a nítida 

impressão (será mesmo impressão?!... claro que não, pois ele mesmo 
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sentiu, ou percebeu pelos seus sentidos táteis do perispírito e do 

corpo carnal a solidez desse espaço-tempo até então desconhecido) 

de cotidianamente nos movimentarmos por sobre, entre e por 

dentro de nós mesmos, numa imensidão de Universos Paralelos e 

riquíssimos de vida própria, que, ao acessá-lo, o estimado Vivaldo 

teve, como eu pude testemunhar pela sua condição psicológica 

daquele momento, a certeza que deixaria o corpo físico naquele 

instante em nítido processo desencarnatório (uma morte súbita!) 

caso não mantivesse o controle da situação.  

   Ato contínuo, ele acabou por perceber que tudo era detidamente, e 

minuciosamente, patrocinado pela sua tão querida e amorosa 

Diretora Espiritual Santa Isabel de Aragão, aliás, o que lhe deixou 

imediatamente mais calmo frente ao que pode testemunhar por suas 

próprias percepções “conscientes”. 

   No entender do nosso querido Dr. Hernani Guimarães Andrade, a 

que muito nos honra ter por perto, e como demonstrado em seus 

estudos, a parte superior de sua “CUPULA” seria exatamente a área 

do SUPERCONSCIENTE onde, ao acessá-lo, como tem feito em 

incursões o nosso Vivaldo (dessa vez acima, ele foi até a 10ª. ÁREA 

DIMENSIONAL DE SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA ESPIRITUAL, 

QUE SE LOCALIZA NO PERISPÍRITO), adentraríamos ou, literalmente, 

invadiríamos o FUTURO de nossas existências coletivas e individuais, 

como ficou demonstrado por suas irradiações áuricas, e percebida 

pelo nosso companheiro encarnado, substancialmente em tonalidade 

amarelo-dourado, projetadas de seu centro mental dorsal, “centro 

da retrocognição” no... sistema nervoso, o cérebro inicial, repositório 

dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes..., 

que fora mencionada por André Luiz na inigualável obra “NO 

MUNDO MAIOR” (FEB, 1947), esta seria uma das áreas espaciais 

acima do Corpo Mental citado no outro magnífico livro “NOS 

DOMINIOS DA MEDIUNDADE” (FEB, 1955).  

   Segundo o Dr. Hernani Andrade, aqui ao nosso lado, no topo 

da CÚPULA o espaço-tempo aparece de maneira inversa, num 

fluxo espiralado, por isso que ao mesmo tempo em que 

Vivaldo estaria acessando o “futuro”, também voltaria ao 

“passado”, no que toca à retrocognição. 

   O que nos remete imediatamente à sentença do Espírito 

Lammenais à Allan Kardec, em “O Livro dos Médiuns”:  
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   - “Vocês estudam o perispírito, nós procuramos a alma.” 

   Se o nosso caro Espírito “Cisco” (como Chico Xavier gosta de ser 

chamado por aqui!...), nos informa que esta seria (apenas!) “uma” 

das áreas do Corpo Mental (Superior), vejamos que o 

SURPERCONSCIENTE, como já presumimos, nada mais é que um 

pequenino apêndice de uma Fisiologia Divina, que, apesar dos 

milênios transcorridos em evolução, ainda haveremos de caminhar e 

lutar muito pela Revelação do Amor de Deus em nós, já que tudo 

isto é uma façanha do Sentimento Elevado. 

   E isto com a grata surpresa do nosso médium, pela alegria de ver o 

estudo do eminente cientista brasileiro ser atestado por forças 

psíquicas tanto de um encarnado quanto de outro desencarnado. 

   Quanto à Universalidade dos Ensinos Espíritas, que muitos se 

levantarão em defesa, e esperamos com sincera intenção, mais 

tempo ou menos tempo outros companheiros de Mediunidade com 

Nosso Senhor haverão de atestar, por sua vez, ratificando não só a 

capacidade psíquica de nosso médium, como a presteza das 

investigações do inesquecível morto-vivo Dr. Andrade. 

   E para que nossos colegas espiritistas não nos tomem como 

esquizofrênicos, deixamos a palavra do sempre atual André 

Luiz/Chico Xavier, que nunca é demais nos lembrar: 

   - “A ficção científica nada mais é que a antecipação do 

futuro.” 

   Sendo assim, encerramos este nosso humilde apontamento 

rogando ao Senhor da Vida que tenha piedade de todos nós, para que 

com a Sua imensa e inigualável capacidade de amar, possamos reter, 

de alguma forma, uma pequena réstia de Sua compaixão e do seu 

amor, diante do grande e do maravilhoso futuro que nos aguarda, 

mesmo que, ainda, muito incerto para cada um de nós, Espíritos a 

caminho da própria Identidade, ou da sua própria Consciência... 

   Jesus sempre. 

 

(Assistência das Entidades Dr. Bezerra de Menezes, William 

Crookes, Léon Denis, Hernani G. Andrade, Sra. W. Krell e 

Carlos Bernardo Loureiro). 
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(Salvador/BA – 27 de setembro e 2012, às 19h40min). 

   Nota do médium em 28/09/2012, às 03h40min: Na manhã de ontem, 

quando assistíamos a uma belíssima apresentação em DVD, “One Night 

Only”, Eagle Vision, 2003, do grupo australiano BEE GEES, passamos a 

visualizar pela clarividência uma cena extremamente encantadora, quando 

os irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb prestaram uma linda homenagem, 

na canção “One Our Love (Don´t Throw It All Away)”, ao seu irmão caçula 

Andy Gibb, que já havia desencarnado prematuramente, numa canção que 

ao mesmo tempo em que era interpretada no palco tinha como pano de 

fundo antigas imagens projetadas em um telão.  

   E magnificamente, pela extrema glória de Deus, passamos a visualizar o 

que seria o projeto reencarnatório do jovem Andy e que era apresentada 

à nossa visão mediúnica por entre e por sobre a sua imagem projetada do 

telão...  

   Ou seja, exatamente quando a criança, depois jovem e mais maduro 

rapaz, ia vivenciando sua vida cotidiana, esta gravada em vídeo por 

seus familiares, chegava, aos nossos olhos perplexos, outras imagens 

sobrepostas à sua aura, e que se confundiam com a sua 

reencarnação presente, apresentando-nos todo o seu Esquema de Vida 

Passada-Futura como num filme pré-elaborado, e transmitido à minha 

visão mediúnica, do que deveria ser o seu futuro provável, quando ainda, 

em determinados momentos, víamos nitidamente que as imagens da sua 

vida atual (ou última) e a sua projeção, ou programação reencarnatória 

futura, se truncavam em determinado ponto e tomavam diferentes 

rumos, não seguindo, Andy, então, o pré-estabelcido pelos seus Guias 

Espirituais antes da sua última passagem pelo mundo material. 

   Vale ressaltar que a imagem espiritual se mantinha numa estrutura, ou 

mais apropriadamente numa espécie de membrana celular 

fotossensível, ou película “plástica” e extremamente sutil, inacessível 

aos olhos e contato humanos, que no nosso entender nada mais era que a 

sua “aura” pertencente ao Corpo Mental Superior.    

   Tudo passado à nossa visão clarividente, e ao nosso sentimento, com 

uma emoção tão santificante quanto o amor profundo de seus irmãos por 

ele mesmo, nessa passagem tão marcante do concerto “One Night Only” 

realizado em 1997, no hotel “MGM Grand Las Vegas”. 

   Passado alguns instantes, percebi próxima a mim mesmo a encantadora 

presença da Entidade Meimei que, além de nos transmitir profunda 

ternura, atravessou-me à própria alma combalida pelas lutas da vida, 

mas fortificada na fé em Deus, com uma projeção de ternura e 

encantamento que jamais eu havia sentido, ao vê-la, naquele 
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momento sublime beleza espiritual, adornada com um buquê de 

perfeitas rosas “naturais” em tonalidades do carmim-

esbranquiçado, a projetar-se de sua mente poderosa e 

perfeitamente enraizada no lado esquerdo de seu próprio cérebro 

espiritual. 

   Já na madrugada do dia 30 de abril de 2013, tivemos a grata surpresa de 

psicografar uma pequena mensagem de Meimei, a qual ela mesma me 

solicitou entitular de: O CÉU CUIDARÁ DE TI, e que apresentamos logo 

a seguir: 

Amealhando provas e desilusões, não meças jamais esforços à 

frente dos que precisam de ti. 

À sombra do grande vendaval, está o Cristo a te convidar, 

sorrindo, para a felicidade de cumprir na Terra os louros da 

alegria de fazer por todos, a bem da verdade, o que falta no 

teu próprio intimo... 

Mas que haverás de receber, mais tarde, no Céu, em forma de 

rosas luminosas: o grande elixir da paz que tivestes a 

felicidade de depositar nas almas atormentadas pela dor, que 

encontraram, num cirineu desconhecido, a alegria do abraço 

amigo em forma de mil pétalas perfumadas do eterno amor e 

da eterna benção, esculpidas pelo cinzel da doce esperança e 

da fé inabalável em Deus de teu próprio coração. 

    

Espírito Memei 
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   Já em 01 de janeiro de 2014, quando do termino das primeiras revisões 

da presente obra, fui tomado pela triste surpresa ao ver, pela televisão 

(Jornal Nacional/TV Glôbo), o anúncio de que dois estados norte-

americanos acabavam de liberar a comercialização da maconha para 

fins “recreativos”, além do uso extritamente medicinal em outros estados 

do país, quando imediatamente procurei o auxílio sempre generoso 

do Espírito Dr. Bezerra de Menezes, para que pudesse nos dar o parecer 

dos Espiritos Superiores em relação ao assunto. 

   Vejamos o que ele nos disse:  

   - A pergunta é muito pertinente.  

   Para nós, os Espíritos já condicionados a uma vida mais condizente com o 

pensamento sublime do Senhor da Vida, achamos que a situação, já 

esperada por nós outros, deveria ser levada a conta de um verdadeiro 

assinte à saúde mental quanto moral da criatura humana encarnada, num 

caso generalizado de Sáúde Pública.  

   Apezar de nosso maior respeito para com as realizações memoráveis das 

Ciências, das Tecnologias e da Cultura do querido povo norte-americano, 

vemos tudo isso com o coração em lágrimas de profunda dor.  

   Temos a completa certeza de que o quadro de drogadição, entre os 

humanos da Terra e das dimensões que lhe cercam a partir de suas 

fronteiras mentais com Vida Espiritual, irá se ampliar, em muito, sobre a 

face do Planeta, por conta desse prescedente dos governos dos Estados 

Unidos da América, no entanto, a dor e o sofrimento sempre foram e 

sempre serão, por muito tempo, a melhor via de depuração dos Espíritos 

impenitentes e pertubadores da tranqulidade geral.  

   Por este motivo, apesar do grande desassossego que haverá de causar 

aos homens de boa fé, o termo de tudo isso chegará, mais cedo ou mais 

tarde, por força mesmo das coisas, quando uma corrente de nuvens 

pestilentas se abater sobre a civilização terrena, tragando em suas 

correntesas de  angústia e lágrimas acerbas toda má “erva”, ficando 

apenas, e tão somente, o trigo saboroso e sublimado dos corações 

generosos, solidários e pacíficos, que continuam lutando e esperando por 

dias melhores, pela ação no bem, pela oração constante e pela sua própria 

reforma interior.  

   Meus filhos no mundo! Vocês devem levar em consideração que não 

somos pessimista, antes de tudo, somos fieis ao pensamento do Cristo, de 
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que “para toda sementeira haverá de ter, obrigatoriamente, a colheita”, por 

isso asseguramos que dias melhores virão, é de todo certo.  

   Entretanto, somos de parecer que para que se realize este libelo de 

harmonia espiritual entre os homens do Mundo, haveremos de antes facear, 

e de muito perto, a hediondez dos corações revoltados e enlouquecidos pela 

sanha do ‘lucro fácil’, todos a vivenciarem uma espécie de 

esquizofrenia coletiva, chegando mesmo às raias de um processo 

patogênico gravíssimo de psicopatia consciente, quando vemos homens e 

mulheres aperentemente, ou socialmente, ‘normais’ medrarem os processos 

de uma obsessão pertinaz e altamente letal uns para com os outros.  

   Para qualquer tirada de dúvidas, em relação às nossas humildes palavras, 

recomendamos a todos irem buscar subsídios na própria mídia do planeta 

carnal, quando haverão de constatar o grau de insanidade a que chegou os 

nossos queridos irmãos do orbe planetário, isto em relação à sua própria 

vida moral.  

   Por outro lado, somos de parecer que devamos dar preferência aos 

programas televisivos, ou às informações gerais dos meios de comunicação 

de massa, que apresentem características educacionais, culturais e 

artísticas com enfaze no otimismo e no bem estar das criaturas humanas, já 

tão psicologicamente enfermas pelos inumeráveis dilemas da vida 

contemporânea. 

   Vejamos também a palavra do Espírito André Luiz, por nosso 

intermédio:  

   - Com relação à informação contida no texto do querido Espírito Moses, 

como vemos mais acima, vale a ressalva de que, neste caso, a condição 

fisioquímica da criatura humana encarnada irá se aperfeiçoando com base 

em novos condicionamentos neuronais e cromossomicos, a rigor, por 

força mesmo de seus condicionamentos morais e intelectuais, para melhor 

ou para pior, no ambito de suas tarefas como ser equilibrado ou 

desequilibrado, independentemente de sua vontade pessoal, mas de 

manaira muito natural e espontânea, sem levar em consideração 

qualquer implemento artificial, que venha, de maneira agressiva, por 

em risco a natureza psicológica ou psicoquímica do próprio Espírito. 

   Vejamos então, meus amigos, que paralelo surpreendente fez o nosso 

Amigo Espiritual Paramahansa Yogananda, ao final desse trabalho, quando 

por acolhimento de seu coração extremamente generoso respondeu ao Dr. 

Elias Barbosa (Espírito), em relação à “involução” das espécies, ao que 



 

 
182 

182 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

muitos companheiros de Espiritismo acreditam ser apenas uma mera 

suposição.  

   Ele, o grande Instrutor Indiano da Espiritualidade Superior, nos antecipou 

o que já estava previsto pelas Altas Esferas do Planeta, apenas e tão 

somente nos ministrando um esclarecimento quanto às “quedas” morais dos 

Espíritos. 

   Como diria o respeitado terapeuta, também compenheiro espírita, Cau 

Mascarenhas: “Uma pequena dose de pessimismo em nós, sempre será 

sudável”. 

   Portanto, que as orientações espirituais dos Instrutores da Vida Mais Alta, 

particularmente neste nosso humilde esforço mediúnico, possam servir de 

estimulo a todos os irmãos da nossa comunidade evangélica, principalmente 

entre os espíritas esclarecidos e de bom coração, no sentido de não apenas 

nos alertar quanto ao momento delicado que se avizinha, mas, e 

principalmente, para nos estimular ao crescimento interior, pelo 

esforço, e pela luta sem tréguas contra as maldades que somos, ainda, 

estimulados a praticar por uma ética corrupta, e mesmo mosntruosa, que 

impera em mundos moralmente atrazados, como é o caso da nossa querida 

mãe Terra. 

   Sigamos à Jesus Cristo... com a quela sede de Justiça, de Amor e de 

Caridade, expressa em seu Evagelho de Paz e Luz, Alegria e Esperança. 
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A MARCA DA DOR 

CAPÍTULO 16 

Pelo Espírito Erich von Ludendorff 

 

   O meu coração ainda anda abrazado pelo temor de fazer agora, e 

mais uma vez, aquilo que outrora teríamos tomado a conta de 

literatura farta e agradável. 

   Mas a verdade é que com toda a paixão desenfreada que ainda 

trago em meu peito de idealista, não poderia eu, esse mísero escravo 

da dor, sopitar de uma diatribes das Escrituras Sagradas?!... para em 

minha alma, e de mim mesmo, deixar clarear uma fagulha de 

esperança: “Vinde a mim todos vós que estais 

sobrecarregados”. 

   Esse chamamento de Jesus Cristo, sem ecessos e sem exageros, 

mesmo que de maneira tardia, eu levo em conta no mais alto valor 

para minha própria alma que, na verdade, segundo os grandes 

historiadores de minha amada germania, haveria de caracterizar-se, 

aqui e agora, como uma personalidade esquisofrenica, pseudo-

gloriosa, que para muitos, e quiçá a grande maioria, haverão de 

tomar à conta de um misero cristão sem valor e destituido das 

vanglórias do mundo, às quais eles mesmos mais se dedicam em 

conquistar, mesmo que afirmando em contrário. 

   Pobre que sou... 

   E pobre que somos... 

   A erupção de meu ser, até o presente momento, tem sido o 

esbanjar de sentimentos putridos em forma de lava seca e sem 

qualquer vestigio de louros reais, aos quais tenho corrido 

desesperadamente atrás e sem quase sucesso algum. 

   Que miséria de mim... 

   As “vitórias” que me fizeram brilhar no passado, tem me feito um 

escravo do meu presente, o qual ainda luto com ferocidade para 

tentar deslindar-me com o sucesso que todos imaginam ser de 
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quimera, mas que é o que mais interessa a todos aqueles que 

passam de um lado para o outro da existência, já que para os 

andarilhos da Terra que deixei, e haverei de retornar em muito breve, 

espero... nunca passam de devaneio de uma mente excessivamente 

romantica e ingenua, mas que retorna sempre em minhas cogitações  

mais intimas, pela força de meus pensamentos ainda tão 

desenfreados, quando procuro uma mudança de habito e 

comportamento para além do sepulcro na forma que só não existe 

nas mentes pregiçosas e avidas de leviandades, assim como fora a 

minha... 

   Para todos nós, sem distinção, o serviço está por fazer. 

   A derrota por qual passei, assim que baixei o sepulcro só não fora 

maior que a do monarca cheio de vaidades que chegando do lado de 

cá da Vida encontra aos seus serviços tão somente as suas servas e 

servos em forma de parasitas pestilentos, por sua vez, a 

escravizá-lo diante do seus olhos aterrorizados e abundante em 

lagrimas suplicantes, por uma paz que não se interessou em 

conquistar, e por uma compaixão que não fez qualquer questão em 

exercer. 

   A paz por aqui só conquistamos com muito esforço e muito 

trabalho...  

   E felizes são aqules que já o inicia por ai mesmo... 

   A marca da dor que trago não poderia faltar nesse meu momento 

particular de luz. 

   A luz da bondade dos meus Guias, em trazer-me de meu sepulcro 

particular para que, nesse momento santificado da Obra do Senhor, 

alertar a todos, e em bom brado, de que à vida na Terra jámais 

haveremos de retornar em seus aspectos particulares, senão gerais. 

   O tempo para nós todos deveria ser contado à conta de um 

Santuario Sagrado... como se não tivessemos mais um amanhã!... 

   Cada momento de nossa existencia é uma oportunidade de ouro, e 

somente haveremos de transformá-la em felicidade na Eternidade se 

tivermos aproveitado os momentos que o Senhor houver, por 

Extrema Misericódia, nos deixado vivenciar em serviços de 

dignidade, sempre em proveito de todos. 

   Que Deus nos conceda a Sua Santa Alegria, e orem por mim.  
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   Pois continuo lutando e trabalhando para que o meu pobre Espírito 

tenha alguma paz. 

 

(Salvador/BA, 10 de novembro de 2012, às 23:18hs). 

   Nota do médium: A querida Entidade sofredora, em estudo, volta aos 

palcos da mediunidade, após passados 75 anos da primeira informação 

referente ao seu desencarne, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, 

“NOVAS MENSAGENS”, cap. Ludendorff,  Espírito Humberto de Campos, 

FEB. 

   Na companhia do querido Amigo Espiritual Ludendorff, fizemos uma 

pequena revisão de seu texto original, isto em 04/02/2016, sem que ele 

tivesse retirado da sua mensagem o conteúdo principal do seu pensamento 

inicial. 

   Segundo os nossos Benfeitores, ele voltou agora para revisar o seu 

pensamento anterior, lhe dando uma caracteristica mais otimista, embora a 

a presensa sempre marcial da dor que ele ainda carrega em sua alma. 

   Sim, a sua felicidade aumenta a cada passada de sua nova experiencia 

entre os seres da Terra, pois já se encontra reencarnado em solo planetário 

desde o ano de 2013, quando veio ao mundo por uma reencarnação 

programada no seio da sociedade francesa, onde poderá crescer 

espiritualmente iluminando os povos da Europa pela confiança e pela fé 

na observancia dos Mandamentos de Deus, quando se tornará um 

sábio padre da Igreja de Roma, a vivenciar uma mediunidade de efeitos 

físicos de natureza bastante acentuada. 

   Mas voltando ao texto acima, segundo pudemos notar, Ludendorff 

literalmente nos impediu de fazer uma melhor auteração literária em 

sua mensagem (risos), apesar de também até essa presente data estarmos 

apenas iniciando na psicografia, propriamente dita, com isso também a 

nossa propria deficiencia cultural e psiquica há de ter “lhe ajudado” a nos 

impedir de fazer “algo melhor do que isso”, pois, como vimos perfeitamente 

pelas suas irradiações mento-emocionais, ele desejava que a sua 

mensagem de agora (revista!) continuasse com a mesma impecisão de 

antes, presente na sua anterior condição mental. 

   Fora algo semelhante a um “impedimento” de que pudéssemos pensar e 

raciocinar melhor diante do seu próprio pensamento. 
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LEMBRANÇA À UM AMIGO 

CAPÍTULO 17 

Pelo Espírito João de Deus 

 

Amigo querido!... 

Ouve, sente e espera, 

No cadinho da vida passageira,  

Nós vos guardamos, 

Feito baluartes da Nova era... 

 

Clarões que somos, 

Da Vida Eterna, 

Sentimos os seus gemidos, 

Ouvimos os seus soluços,  

Mas não ouvides do futuro!... 

 

Pois, no Reino de Deus, 

Tudo é festa!... 

 

Sorve, então, a dor, 

No testemunho agreste, áspero!... 

Na certeza de que tanto hoje, 

Quanto amanhã, 

O dia será em FLOR! 

(Salvador/BA, 25 de fevereiro de 2014, às 17hs29min) 
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PLANTAR E COLHER 

CAPÍTULO 18 

Pelo Espírito Carmem Cinira 

 

   Tenho visto muita coisa de fazer arrepiar os cabelos de muitos de 

nossos colégas espiritas, que tranzitam ainda pelo Orbe do Planeta 

com a mente fixa numa imagem que nada tem de arrebatadora, 

semelhante às formosas peças de orquideas do jardim luminoso da 

Esfera Maior.  

   Somente fixinha... 

   A nossa modesta intenção, quanto a nossa condição de Espírito 

desenfaixado do corpo de carne, não seria outra, e nem mais 

interessante, que a de instruir os “mais ou menos” interessados nas 

realidades da Vida que se manifesta fora do escafandro biológico... e 

a começarmos pelo inusitado de havermos encontrado do lado de cá, 

exatamente, o que transborda do lado da matéria sólida: 

Universidases...  

   As Universidades da Alma Imortal. 

   Sim, hoje, vamos assim nos expressar, como uma jovem senhora 

desencarnada encontrei, primeiramente em mim mesma, e, logo 

após, no carinho do esposo amigo, e maravilhosamente carinhoso, o 

icentivo para que eu mesma retomasse os estudos que havia 

abandonado desde muito, quando partira dai... 

   Que festa! 

   Para ser sincera, não imaginava que eu, pobre e humilde serva do 

lar, haveria então de  arregimentar novas forças, e mais poderosas, 

para o grande mister de empreender novos raciocinios e novas 

ideações no campo vasto do conhecimento Acadêmico do Mais Além.  

   Êta, trem bom!... 

   Mas gostaria de esclarecer aos meus irmãos da Terra “viva”, que 

por aqui as dificuldades que temos encontrado para darmos 

prosseguimento a qualquer vontade mais feliz, são tão ou mais 



 

 
188 

188 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

intensas que as que houvéramos de empreender antes da nossa 

morte... 

   Curioso é que a grande maioria de nós, mesmos os com maior 

parcela de conhecimentos de Espiritualidade, tem feito do Mundo 

Espiritual uma casa de bonanças e venturas, que mais tem haver com 

os sonhos loucos e impossíveis dos que desejam um Paraiso sem 

lutas e sem qualquer sacrificil...  

   Sim, como se o Bom Deus fosse um provedor de regalias 

pagas pelo menor esforço!... 

   Pareçe até que temos debochado da Paternidade de Deus... que 

apesar dos grandes feitos da Mediunidade esclarecida em Jesus 

Cristo, por intermedio das inúmeras Escolas do Elevado 

Conhecimento Espiritual que residem em vosso planeta, acreditar-

mos, ainda, e sem qualquer nesga de  arrependimento, que  a Vida 

nas Esferas Espirituais Mais Altas nos seja “doada” como um 

presentinho menos atraente para o Senhor, e de bem menor valor 

ainda para qualquer um de nós, como se pudéssemos pagá-lo, 

unicamente, com o nosso deboche. 

   Uma verdadeira trapaça!... acreditarmos que poderiamos 

ludibriar as Leis Superiores da Vida com qualquer oferenda, 

minuscula, de nossa imensa bagagem de loucuras e 

desmandos.  

   O preço da vitória é o preço da Cruz, a mesma com a qual o Senhor 

pagou o tributo da liberdade e da justiça, do amor e da pacificação, 

tendo em mente que tudo doava e nada haveria de receber por 

seu tesouro divino de Caridade, de qualquer um de nós que, desde 

então, estamos a sugar das entranhas do Planeta, e dos nossos 

irmãos que vivem nele, o liquido precioso da vida, seja em forma 

de nosso profundo egoísmo ou de nossa insana vaidade. 

   Mas não nos entreguemos...  

   Estamos, todos nós, numa embarcação que tem timoneiro e capitão 

de bordo: O Cristo. 

   Não seria muito desejarmos que semelhante pensamento, esse de 

os nossos companheiros desavisados da Terra estarem se 

locupletando materialmente e emocionalmente ao preço da 
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miséria alheia, estaria mais em moda num tempo onde a 

escravidão fosse não o das correntes degradantes da ignorância e das 

imensas maudades humanas, mas na do pensamento iluminado das 

correntes de luz e beleza da Sabedoria Sagrada dos Evangelhos do 

Senhor, que não se prende a conceitos velhos e antiquados, elegidos 

pelo homem primitivo com vistas a aplainar a ancia de poder, sexo e 

riqueza dos seus contemporâneos mais primitivos do que eles 

mesmos, e sim a novos idealismos, e tendo o principal deles fixado 

no emblema: “Amai-vos e uns aos outros como eu vos amei”. 

  Caridade. 

   Esta é a porta sagrada de Salvação para todos os seres da Terra, 

encarnados e desencarnados, e para todos os mundos que se 

espalham por todo o Universo Ilimitado de Deus. 

   Não poderiamos ter melhor emblema no frontispício de nossa 

Faculdade de Agronomia, a qual me esmero para sair em breve com 

um daqueles canudinhos de formandos, os quais, segundo os nossos 

professores e mestres daqui não poderemos, em hipotese alguma, 

deixá-los nas nossas prateleiras empoeiradas e, com as mãos na 

charrua, demandar-mos os imensos corceis de terra firme que 

também temos por aqui, na expectativa maravilhosa, e sempre bela, 

de criarmos novas formas de “vida” agrônoma e de pecuaria 

saudável.  

   A vida também se manifesta de mil modos pelas paragens do 

Mundo Invisível, mais rica e mais vitoriosa que na dimensão 

transitória dos encarnados. 

   Meus queridos colégas e estudantes de Espiritulidade, fixemos as 

nossas intenções em coisas “palpáveis” e verdadeiramente reais!...  

   Não nos atrazemos na Escola da Vida por mero capricho de 

nossa indole pessimista e muito acanhada em generosidade, pois 

o tempo não pára de correr, e a hora é das melhores. 

   O trabalho continua, tanto ai quanto por aqui.  

   Ai se planta, e aqui se colhe. 

   Em nossas reflexões do dia a dia, cogitemos de demandarmos, pelo 

pensamento aclarado no Evangelho de Jesus, os grandes mananciais 

de Cultura e Arte, da Ciência e da Filosofia, abarcando o Universo 
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Ilimitado que teremos sempre a nossa frente: para servirmos, 

construirmos e amar-mo-nos uns aos outros cada vez mais. 

   Fiquem com beijo carinhoso da amiga e, agora, incansável 

Estudante da Imortalidade... 

 

(Salvador/BA, 11 de novembro de 2012, às 14:34hs). 

   Nota do médium: Primeiramente, haviamos percebido visualmente a 

presença de uma belíssima Entidade Espiritual que se nos apresentara, à 

nossa clarividencia, em formosa roupa de duas peças e a nos parecer de 

contextura agradável e bela, em blusa branca de tom extremamente suave 

e de mangas compridas e calças que me parerecera de uma estrutura tão 

“escura” quanto uma noite sem fim do Céu, que me fez extranhar 

inicialmente, mas após a psicografia ficou-nos claro que tratava-se de um 

belo efeito visual a descambar num mar de cintilações como num 

arquepélago de estrelas formosoas, produsido pela querida Benfeitora 

Carmem Cinira para que tivéssemos a curiosidade em rastrear-lhe os 

verdadeiros pensamentos e intenções antes do início da mensagem.  

   Em seus cabelos negros, “longos e lisos”, a vimos nitidamente formosa 

em singular beleza. 

__________________ 

   Após alguns momentos passados da transmissão mediúnica, fomos 

buscar na Internet/Google quem poderia ser essa nossa nova Amiga 

Espiritual que nos havia procurado e presenteado com a mensagem acima, 

já que nada sabíamos a seu respeito, quando encontramos a seguinte 

poesia de sua autoria espiritual pelo inesquecível médium Chico Xavier, 

mensagem que expressa exatamente o que estávamos passando na 

esfera pessoal: 

Se ao redor do teu passo 
A mágoa tumultua, 

Não te esqueças que, além do teu cansaço, 

Há sempre muita dor maior que a tua. 

Quando triste, chorares, 

Com teu sonho tocado de aflição, 
Recorda as amarguras e os pesares 

De quem sofre sem pão. 

Se perdeste na morte um ser amado 

E a saudade infinita te reclama, 
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Lembra aquele que vive soterrado 

Em sepulcros de lama. 

Se enfrentas o destino agro e sombrio, 

Foge à noite em que o mundo se subleva 
E recorda quem vai com fome e frio 

Ao encontro da treva. 

Trabalha e ajuda, embora descontente… 

Além do pranto que te beija os olhos, 
Correm sangue e suor de muita gente 

Entre pedras e abrolhos! 

Olvida a própria dor, por mais austera, 

No serviço cristão, 
E encontrarás na cruz que te lacera 

O caminho da própria redenção. 

 

Espírito Carmen Cinira, “Olvida a própria dor”.  

__________________ 

Notemos que a querida poetisa, atualmente se apresenta numa 

roupagem perispíritual nitidamente diferente a da sua última passagem 

pelo mundo, embora muito mais bela em sua fascinante e delicada 

ternura transcendental. 

Como vemos, ela está absolutamente certa ao ter afirmado no seu texto 

acima que “o tempo não pára para ninguém”. 



 

 
192 

192 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

“AS ROSAS DE MEU JARDIM”! 

CAPÍTULO 19 

Pelo Espírito Anália Franco 

 
  Havia entre as muitas pessoas de meu relacionamento, uma certa 

“criaturinha” que me encantava os olhos... 

   E numa dessas visitas a que costumava fazer, em silêncio, aos 

azilos de dementados encontrei-a alegre e soridente!... 

   Que beleza de figura aquela que me fazia entrever as claridades do 

Céu, ainda aqui na Terra... 

   Pensando em minha condição de anfitriã das criancinhas sem lar e 

das mulheres desviadas, cogitei de mim mesma o que estaria eu 

fazendo, em realidade, com os dons que Deus Pai havia depositado 

em minha alma tão pobre de virtudes?!... 

   Lamentei-me pelo resto do dia que, apesar da chuva, fazia um 

calorão daqueles na, agora, tardezinha do Botafogo. 

   Chegando ao lar, pelas 19h:30min, me vi quase que despida de 

minha “fornalha”, roupa de deixar qualquer fabricante de tecidos em 

completa alegria, pela fartura do serviço... 

   Obedeci aos compromissos cristãos, e fiz logo uma preçe 

endereçada ao bom Deus de Ventura, pela ternura com que me valia 

as necessidades básicas, que, para mim, apesar de serem poucas... 

na matematica de Deus deveria ser quaze tudo que superfulo. 

   Voltei eu ao pensamento inicial daquela manhã domingueira que, 

apesar de ser o repouso necessário (?!) para a maioria, não deixava, 

para mim mesma, de ser uma oportunidade de empreendimentos 

novos à serviço do bem (mal feito por mim mesma!... Mas feliz da 

vida por ser util ao meu próximo!...), uma riqueza que jámais poderei 

ser grata ao Altíssimo. 

   Então, tomado o jantar e confortavelmente abrigada por debaixo de 

uma alva cobertura de seda em tons pastel, me vi, com os olhos da 

alma, diante daquela magnifica “criaturinha”, que mais se 
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assemelhava a um anjo de luz a irradiar bondade em forma de 

luminosidade formosa, em tom “rosa-carmim”. 

   Pensei, assustadiça, de estar entrando nos dominios da 

angelitude... 

   Roguei a Jesus Cristo a paz necessária para entender o que Ele, em 

Verdade, desejava dizer-me, por uma cena tão linda e tão encatadora 

aos meus olhos percussientes, e mesmo atrevidos... 

   Não sopitando a surpreza, tamanha a emoção, ouvi Sua voz (de 

verdade!...) soar como num formoso sonho de venturas infinitas, a 

me dizer:  

   - Minha doçe criança! essa é a imagem pela qual todos os meus 

bem amados deverão fixar em suas mentes, sequiosas pelas doces 

alegrias da existência passageira, as inolvidáveis pérolas do bom 

proceder, a se manifestarem pela caridade indiscutível e 

prazerosa.  

   Mas não tenham dúvidas de que para chegar ao termino da tarefa, 

haverão todos de realizar o esforço inadiável da Paz em si mesmos.  

   Ame, Viva e tranforme as suas existências em jóias de profunda 

alegria e Rosas de Pacificação para todos, começando pela realização 

do reino de Deus dentro do próprio Lar. 

   “Deixai vim a mim as criancinhas”. 

   Por esta baliza inesquecível do meu Evangelho, todos, 

indiscutivelmente, poderão compreender que sem um aliança 

vigorosa, embora toda sentimental e profundamente sensível, com 

os pequeninos do mundo, nada, ou praticamente nada, poderão 

realizar de concreto sobre a face do mundo material que possa servir 

de candeia a iluminar os seus proprios passos ao término da vida 

terrena. 

   Acordei, então, de meu “sonho” real e vivo, e vi que ainda estava 

muito longe de realizar aquela Verdade de Nosso Senhor em minha 

pobre vida, de mulher e de companheira, exposta às mais agudas 

dores e dificuldades, mas ainda, sim, mulher... responsável primeira 

pela obtenção da harmonia no seio do próprio lar.  
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   Aliás, algo que vem sendo esquecido pela maioria de nós, 

herdeiras da grande maternidade divina, na concepção do amor 

puro e perfeito. 

   Hoje, passados todos esses anos, volto a encontrar-me com aquela 

formosa “criaturinha”, que apesar de jorrar por fora de si mesma as 

claridades do amor, pela beleza exterior, apresenta, ainda e 

lamentavelmente, no seu intimo, as marcas da dor... 

   A dor que Lhe temos infligido ao coração todo compassivo e todo 

misericordioso. 

   O Pai veio ao meu encontro por meio de Seu Filho. 

   Fazendo vibrar em mim mesma, aos meus obsutsos sentidos 

espirituais, a alegria de continuar no serviço de cosntrução de 

minha alma, mediante a extrema necessidade das marcas da dor 

por fora, porém com as Algustas Claridades do Amor Puro, por 

dentro. 

   A ascenção para a Vida Mais Alta não se fará tão somente pelas 

aparências exteriores... 

   Ninguém encontrará em definitivo o Reino de Deus, se não nascer 

novamente. 

   Vivamos em Paz e realizemos a Paz. 

   Jesus sempre. 

 

(Salvador/BA, 12 de novembro de 2012, às 09:22hs). 

   Nota do médium: A querida Entidade Espiritual Anália Franco que assina 

a mensagem acima, era por mim completamente desconhecida da literatura 

vulgar tanto quanto espírita, apesar de já ter ouvido seu nome aqui ou ali, 

em nossa vida cristã.  

   Ela me apareceu em formoso tom rosa-carmim, a projetar-se de seu 

Espírito doce e amigo, terno e meigo, que fez questão de se nos apresentar 

tal qual, provavelmente, seria mais conhecida do público, acreditamos, para 

que pudesse-mos identificar-lhe as carecteristicas físicas, assim que 

encontrasse-mos uma foto sua de quando ainda encarnada no Brasil, em 

início do século XX. 
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   E a nossa surpreza não fora outra quando a encontramos (a foto!), numa 

pose, quase, a retratar, em sua integralidade, a imagem físico-astral com a 

qual se apresentara, por misericódia do Alto, à minha visão mediúnica. 

   Um presente de Jesus que jámais esqueceremos.  

   Ela nos contou mais tarde, que a “criaturinha” que ela havia visualizado 

em sua casa tinha os mesmos traços de sua companheira encarnada, mas 

que, em verdade, havia sido o Cristo Amado, que se transfigurara para lhe 

deixar compreender a necessidade de ela mesma se manter em contato 

permanete com a sua amiga encarnada, já que esta já trazia, em sua índole 

psicológica e emotiva, a vontade de servir e cuidar de crianças, 

particularmente aquelas nascidas de seu próprio ventre maternal, embora 

elas duas estivessem ainda na condição de mães passionais, irracíveis e 

com grande propensão para a neurastenia. (Risos de Anália!). 

   Ela, Anália, ainda nos explica:  

   - A “criançinha” mecionada em nossa singela mensagem, traz a 

lembrança do Evangelho, ao nos recomendar, em forma de duplo sentido, 

que todos nós deveremos dar atenção aos orfãos e carentes de luz no 

mundo, não só às que se encontram particularmente sob a nossa proteção 

paternal e maternal, como todas as demais criaturas, nossas irmãs em 

Cristo, tão ou mais carentes que nós mesmos do aconchego e do 

acolhimento de um coração terno e generoso. 

   Nota Biográfica (Wikiédia): 

   Anália Franco Bastos, mais conhecida como Anália 

Franco (Resende, 10 de fevereiro de 1856 — São Paulo, 20 de 

janeiro de1919).  

   Foi uma professora, jornalista, poetisa e filantropa brasileira.  

   Fundou mais de setenta escolas e mais de uma vintena de asilos para 

crianças órfãs.  

   Na cidade de São Paulo, fundou uma importante instituição de auxílio a 

mulheres e a região, antes afastada do centro, é hoje o bairro Jardim Anália 

Franco.  

   Morreu vitimada pela gripe espanhola.   
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PRESENÇA DE LUZ 

CAPÍTULO 20 

Pelo Espírito Neio Lúcio 

 

   Quando voltava de uma excursão nas zonas inferiores do astral 

inferior por onde se debatem inúmeras Entidades em completo 

sofrimento, e muitas outras em busca de novos e satânicos artifícios 

tecnológicos para empreendimentos muito bem organizados na esfera 

da Terra sobre os nossos irmãos que, por imprevidência, se colocam 

na condição de inocentes vitimas dos “obsessores”, mas que, na 

verdade, não passam de verdadeiros e terríves comparsas de seus 

“colegas” do submundo astral, me vi numa situação quase que 

surreal. 

   Vejamos bem, ao aportar um vasto condomínio residencial onde a 

podridão e a luxúria não encontravam espaço ali, naquele local 

aprazível, e aparentemente acolhedor, tivemos a curiosidade em 

adentrar-lhe os portões de ferro, talhado em singular delicadeza, 

como se houvesse sido elaborado por mãos hábeis e prestimosas... 

   Algo bastante curioso!... 

   Logo na sua entrada, encontramos na guarita um jovem senhor 

que nos pediu a identificação e ainda nos requisitando que 

colocássemos qualquer apetrecho, em forma de sacolas ou bolsas, 

em local específico que, segundo nos ficou evidente, tratava-se de 

um recipiente em forma de um tetraedro que faria a varredura 

completa de seu conteúdo, por uma espécie de visor colorido a se 

destacar a luz violeta...  

   Que, para a nossa real surpresa, passou a conduzir uma leitura 

tetradimensional não apenas no seu conteúdo físico, como na 

estrutura intra-atômica de todos os objetos ali colocados no interior 

de nossas sacolas e mochilas. 

   Para a nossa felicidade, havíamos tomado a precaução de deixar os 

nossos equipamentos de segurança e laboratoriais com os demais 

companheiros de nossa comitiva que haviam ficado próximo ao nosso 

veiculo de transporte. 
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   Só para ilustrar os nossos leitores, estava eu, o Dr. Hernani G. 

Andrade e mais dois assistentes da área de segurança que nos daria 

apoio caso tivéssemos algum contratempo, já que ambos possuíam 

conhecimentos na técnica de defesa pessoal em pelo menos duas 

artes marciais.  

  Ou será que os irmãos encarnados imaginam que todo o nosso 

esforço do lado de cá se resume em condicionamentos puramente 

mentais?!... Ledo engano, para andar pelo submundo astral, além de 

aparelhagem de alta tecnologia, haveremos de arregimentar muito 

esforço físico e “boas pernas” para correr, e muito, quando 

necessário!... (Risos do benfeitor!). 

   Pois bem, passados alguns poucos minutos entre a análise de 

nossos objetos pessoais e a autorização para que adentrássemos o 

Condomínio como meros “turistas”, adentramos, finalmente, o 

ambiente estranho e sutilmente tenso, que apesar de sua 

esmerada limpeza e aparente tranqüilidade nos transmitia profundo e 

intimo mal estar. 

   Muitos dos colegas espíritas poderão imaginar que em tais regiões 

do submundo astralino, onde a maldade e a lascívia imperam em 

todo o seu transbordar de perturbação, encontraremos tão somente 

sujeira e desorganização.  

   Mais uma vez, ledo engano...  

   Muitas dessas regiões de penúria íntima, são caracterizadas pela 

astucia e grande capacidade intelectual de seus habitantes e, 

principalmente, da de seus governantes, que se utilizam de seu 

conhecimento nas diversas áreas da cultura, da arte e da higiene 

para construírem verdadeiras fortalezas de sinistra beleza e 

aterrorizante paisagem...  

   Embora possamos estar criando uma espécie de dualidade na 

descrição do que víamos, a verdade é que a situação, como imagem 

ilustrativa que apresentamos aqui para os humanos terrenos, como 

capturada pela nossa visão e pelos nossos sentidos humano-

espirituais naqueles rápidos momentos, ainda carece de melhor 

construção mental, já que seria um tanto desnecessário, quanto 

improdutivo, traçar para vocês algo que ainda se torna 

incompreensível na linguagem terrena. 
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   Sim, víamos algo perto do contra-senso, mas uma realidade pela 

qual muitos dos nossos habitantes do orbe tem se colocado não 

somente como meros visitantes, assim como o fizemos, mas o de 

seus reais e infelizes residentes (em momento de emancipação 

astral pelo sono fisiológico), que, apesar dos nossos inúmeros alertas 

e conselhos, continuam a manter intimo conluio com as diversas 

organizações da maldade, tanto no seu plano de ação quanto no 

astral inferior. 

   Tomamos a iniciativa de um dialogo “amistoso” com um de seus 

moradores: 

   - Bom dia amigo... 

   -?! 

   - É que ficamos interessados na forma de vida de sua interessante 

comunidade. Parece-nos que vivem muito bem por aqui?!... 

   -?! 

   - Nos perdoe a insistência, mas vimos logo ali, ao fundo, uma 

quadra de esportes... Quais os que vocês costumam praticar?!... 

   - Diante da sua insistência e não querendo ser mau visto por 

nossas autoridades maiores, como descortês aos visitantes, vou lhe 

responder com a “sinceridade” que vocês me merecem...  

   Esses apetrechos de ginásticas e esportes, de maneira geral, 

praticamente não são utilizados por nós, não... Eles servem de 

estimulo aos visitantes terrenos que, vez por outra (risos sarcásticos 

da entidade!), aparecem por aqui com o interesse de aprenderem 

mais sobre os nossos condicionamentos físicos, para o transbordar de 

suas paixões na Terra, de onde vieram.  

   Eles buscam aqui o condicionamento para agirem por lá.  

   Entenderam? 

   - Sim, como não... 

   Evidenciando certo prazer, mesmo que disfarçado, diante da nossa 

surpresa, o “gentil” residente se afastou sem, sequer, despedir-se, ou 

pedir licença. 

   E procurando manter a mente o mais tranqüila possível, lecionei 

aos demais companheiros do nosso grupo: 
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   - Entenderam, meus amigos?!...  

   Fica-nos claro, o porquê de entre os desavisados amigos 

encarnados, durante suas “farras” de finais de semana, mesmo 

naquelas aparentemente inocentes, como num jogo de futebol, 

ou, ainda, entre uma saída de final de semana, não vemos outro 

assunto, entre eles, senão bebida alcoólica, mulher e dinheiro, isso 

em relação aos homens.  

   No entanto, em nos referindo às mulheres, de um modo geral, 

podemos afirmar com segurança de que o tema central de seus 

interesses não são outros, senão, dinheiro, compras e estética...  

   Quanto ao AMOR, o sentimento que deveria verdadeiramente reinar 

na intimidade de seus corações, parece estar quase completamente 

esquecido de seus “sonhos” de alegria e satisfação. 

   O estimado Dr. Hernani, que se matinha em profundo silêncio e em 

prece intima, procurando absorver o mínimo possível das 

emanações atmosféricas daquela região inferior e, em 

particular, do ambiente que nos arrojáramos no interesse de estudar 

e conhecer melhor o meio de vida de nossos irmãos residentes do 

Umbral, desfechou-nos sua palavra amiga, num tom de quase 

desabafo: 

   - É praticamente de deixar-nos tétricos de horror a condição por 

qual passa a nossa tão estimada Esfera do Orbe, quando vemos que 

muitos desses nossos colegas espiritualistas, em particular, estão 

brincando com fogo.  

   A vida deles, lamentavelmente, na atualidade, se resume em um 

bom “futebol”, a novelinha mixuruca das “sete” (oito... nove... dez...) 

ou um bom filme “pornográfico”, desculpando-se eles: a título de 

“educação sexual”.  

   Nota do médium: Segundo o Dr. Henani, há determinadas situações 

que o homem, encarnado ou desencarnado, poderá fazer o uso de 

específicos filmes de natureza sexual, mãs não como forma de 

exibicionismo ou de depravação, mas unicamente com o objetivo de facilitar 

uma vida, inicialmente, solitária, ou uma determinada disfunção da área 

genésica. 

   Em todo o caso, vale o bom senso em cada situação, segundo uma 

orientação clinica ou mesmo de natureza pessoal. 

   Somente o Cristo para ter tamanha piedade...  
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   Por mim mesmo, daria uma bela de uma surra, como diria minha 

linda mãezinha, e com um belo e bom porrete às mãos... 

   Todos nós sorrimos com aquele sorriso murcho quase a convertê-lo 

em lagrimas de profunda comiseração, pelo o que haveria de “sobrar” 

para os nossos imprevidentes e incautos companheiros de Doutrina, 

que, alias, de passagem, já deixamos claro que estão em muito pior 

situação do que os demais profitentes de outras denominações 

religiosas. 

   Como o tempo passava célere e não conseguíamos mais suportar 

os vapores enfermiços da comunidade em visita, pegamos os nossos 

apetrechos e seguimos nosso caminho de volta ao acampamento do 

“Grupo Escolar Eurípides Barsanulfo”, que havíamos deixado a alguns 

quilômetros ao norte daquela localidade, que se mais parecia com 

uma resistente fortaleza situada entre guarnições de frondosas 

arvores e morros uivantes.  

   Grupo esse, diga-se de passagem, formado por médicos clínicos, 

cirurgiões e médiuns que, a custa de muito trabalho e pouco 

reconhecimento por parte dos amigos sediados na Crosta, têm se 

aventurado em regiões verdadeiramente inóspitas do submundo 

astral, com o único e exclusivo interesse de apreender novos 

conhecimentos acerca da Vida no Mais Além, ao mesmo tempo em 

que, tratando e cuidando dos desvalidos dessas mesmas regiões, 

encontram força psicológica e física, em si mesmos e em Jesus, no 

ideal sempre caricioso, quão instrutivo, de compreender melhor a 

fisiologia de seus habitantes, para melhor servir a todos. 

   Ao chegarmos ao nosso Grupo e recebido com verdadeira festa de 

confraternização, tomei a iniciativa de convidar a todos os demais 

para uma prece sincera ao Senhor da Vida que, naquele instante, se 

fazia presente, em forma de sincera amizade entre todos nós. 

   Diante dos nossos olhares lacrimosos, vimos surgir a figura Divina 

de uma Incansável combatente da Luz Eterna.  

   Em seu esplendor de jovem mulher, simples e singela, a vimos, 

literalmente, transpassar vastas Dimensões Espirituais, no sentido de 

acolher as nossas orações e rogativas, e a de um querido irmão 

nosso, ainda no corpo de matéria mais densa que, premido pela dor 

da provação e do sofrimento rogava, quase ao mesmo tempo 

conosco, a intercessão do Céu em seu socorro, de amigo e médium 

de Jesus. 
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   Era Joana d´Arc, a Santa. 

   E a luz se fez presente!... 

 

(Salvador/BA, 15 de novembro de 2012, às 11h22min) 

   Nota do médium: Em ensolarada manhã, do dia 18 de fevereiro de 

2014, quando nos encontrávamos pensando “na vida”, meditando acerca de 

nossa missão como médium de revelações espirituais, em caráter 

pessoal insiginificante, fomos agraciados pela visão surpreendente da 

grande Benfeitora de Domremi, Joana d´Arc.  

 

   Num deslumbramento de poder espiritual, sensibilidade e profunda 

veneração aos Poderes de Deus, ela se nos afigurou, à visão clarividente, 

como envolvida numa corrente intensa de chamas vivas, em 

tonalidades do vermelho-vivo (suave) ao azul-turquesa, em dois tons, a se 
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lhe afigurar a aura nobre, valorosa e divina, com poderes surpreendentes 

da Dimensão dos Espíritos Sublimados. 

 

   Ela, a Santa venerável, como a consumir-se em vivas labaredas 

de luz encandescente, trazia no seu aspecto físico-astral (perispíritual) 

a condição de uma linda e jovem guerreira dos tempos medievais, a nos 

contemplar, valorosa e enternecida, acreditamos sinceramente, pela nossa 

própria condição de desvalia pessoal, e ardente necessidade de alívio 

espiritual. 
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SUPLICA À JESUS 

CAPÍTULO 21 

Pelo Espírito Cárita 

 

   Jesus Amigo! 

   Encontramo-nos neste momento diante de ti Senhor, rogando as 

suas imensas relíquias de amor a todos os servos da Mediunidade, 

que, por ti têm, clamado pela vitória do bem diante frente de todo o 

mal. 

   A Tua augusta misericórdia têm nos feito melhor do que realmente 

somos, ou éramos há pouco tempo atrás, e encontrando ainda as 

pérolas do teu veturoso coração em forma de extrema bondade e 

insuperável beleza, a tocar-nos a alma singela e débil como pétalas 

de rosas em luzes fulgurantes. 

   Apreensivos que estamos, pela nossa própria pequenez e baixeza 

de sentimentos, ainda pelas injurias que lhe cravamos no peito em 

petitórios indevidos, rogamos a Tua eterna compreensão diante de 

nossas fraquezas milenares, e muitas vezes cruéis, na maioria das 

vezes perpetradas na direção do coração daqueles que nos querem 

bem, cegos que nos encontramos pelo egoísmo e pelo orgulho. 

   Acreditamos em Ti Senhor, na certeza de haver em seu poderoso 

Amor a sincera alegria de velar pelos sofredores e por todos os 

desesperados do caminho. 

   Tende piedade de nós, oh! Senhor. 

    A nossa miséria, diante do teu Altar de fulgurações inimagináveis, 

deixa a mostra o lamaçal e o lodo no qual nos encontramos em 

perdição quase completa, pelo desamor de uns para com os outros, 

como se nada tivesse nos deixado a nos resumir e exemplificar Teus 

Ensinos, que fulguram das Esferas Sublimes da Vida Perfeita para as 

trevas de nossa incompreensão, em forma de luzes e belezas 

transcendentes. 

   Seguimos os teus passos Senhor!... ORA VACILANTES, ORA MEIO 

VENCIDOS PELA DOR DO TEU CALVÁRIO, que, para nós, ainda se 
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apresenta muito difícil de transpor, mas, mesmo assim, Oh! Mestre 

das Alturas, olha por cada um de nós aqui, novamente a pedir-Te 

comiseração e paciência pelas quedas e pelos malfeitos que parecem 

ainda nos cravar o coração pelos estiletes da revolta injusta, a abri-

lo, cada vez mais, em chagas diante da vergonha que sentimos em 

Tua frente. 

   Pobre que somos, Senhor, de nós mesmos, apesar da riqueza 

incomensurável que tem nos doado, por extremo amor e acréscimo 

único de Tua Misericórdia Bendita. 

   Temos a certeza que nada nos têm faltado de teu profundo arrimo, 

mas diante de tanta Grandeza, acreditamos sim... na Sua 

autoridade!... para que possas, por delicadeza de sua profunda 

ternura, enviar-nos os seus prepostos santificados, que, em forma de 

Anjos alados, haverão de nos crivar de doces fagulhas, carinhosas 

pétalas de Teu amor, e entregar-nos, em Teu nome, a resposta 

definitiva para as nossas suplicas. 

   A Verdade está em Ti. 

   Seja bem aventurado ó Mestre e Senhor da Vida. 

   Que Teu nome seja glorificado tanto na Terra, quanto nas regiões 

luminosas do Infinito. 

   Que a Sua augusta presença seja pressentida por todos aqueles 

que, em Verdade e Vida, já realizam modestamente por fora o que 

nos ensinaste a realizar, antes de tudo, por dentro: 

   - O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao nosso 

próximo como a nós mesmos. 

   Obrigado Senhor! 

   Assim seja. 

(Salvador/BA, 15 de novembro de 2012, às 23h29min) 

   Nota do médium (em 20/07/2015): A querida benfeitora Santa Irene 

de Atenas (Cárita), atualmente se encontra reencarnada em solo 

brasileiro, residindo no interior do Estado de São Paulo como uma generosa 

irmã de caridade, servindo à causa do Espiritismo, e ainda contribuindo na 

área da saúde mental, na condição de uma competente terapeuta clínica. 
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MINHA INCANSÁVEL... MÃEZINHA! 

CAPÍTULO 22 

Pelo Espírito Maria Dolores 

 

Lembrando-me aqui de um caso interessante, 

Vi que nos escombros da vida distante, 

Deixei para traz uma fagulha de luz e muita paz, 

Repleta de amor e muitas flores... 

 

Segundo os Ensinos do Cirineu Messias, 

Temos algo que muito nos conforta, 

Nos momentos de dores e alegrias, 

É a nossa mãezinha querida, repleta de amor e ternura, 

A nos fazer sempre companhia... 

 

Tais alegrias têm me assaltado ao peito, 

Angustioso de fartura e bonança, 

No mundo dos mortais, 

Este, nos trazendo apenas... 

Angustia e poucas esperanças, 

 

Mas, ela, sempre alegre e algumas vezes muito triste, 

Socorre-nos com a sua lembrança... 
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Mãezinha querida!... Augusta amiga de Deus, 

Tende piedade de mim, seu filho muito amado, 

Mas ainda assim saudoso de seu olhar, 

Mesmo como me encontro ainda, 

Um tanto vaidoso e desgraçado... 

 

Que agora, busca no extremo Infinito, 

A glória de receber as dádivas do Céu, 

Pelas tuas mãos saudosas e amigas, 

A me confortar hoje e sempre, 

A própria alma combalida... 

 

Mas não perco as esperanças, 

Pois tenho a certeza em Nosso Senhor, 

De quem espera sempre alcança!... 

Então, haverei de ter sempre a doce Esperança!... 

Do encontro definitivo, 

Com a sua alma bondosa e de extrema compaixão, 

Cativa do amor do Cristo, o Rei dos Cristãos!... 

 

Salve Oh! Rainha do Lar, 

Dona de um coração generoso e compassivo, 

Que mesmo sob martírios e espinhos, 

Não tem outro pensamento, 

Senão cuidar de seus filhinhos!... 
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(Salvador/BA, 18 de novembro de 2012, às 09h09min).  

   Nota do médium: Durante a psicografia estávamos assistindo em DVD, 

“CHICO XAVIER EM SÃO PAULO”, Versátil, 2012, uma das visitas de 

nosso Chico ao Centro Espírita União, na cidade de São Paulo, esta em 

1992, quando, já ao término da mensagem acima, nos preparávamos para 

a lermos para a nossa mãezinha Maria Isaura Cabral, fui surpreendido pela 

sua palavra singela carregada de ternura ao nosso Chico: “Gostaria de ter 

estado lá para receber uma rosa dele.” 

   O que me deixou extremamente emocionado, e a dizermos para ela, 

entregando-lhe a poesia da tão querida Amiga Espiritual Maria Dolores:  

   - “Aqui mãezinha! Suas rosas!...” 

   Quanto aos companheiros espíritas, segue a seguinte carta espiritual: 

   - Mais versados em técnicas de poética e rima, pedimos licensa para 

esclarecer que, por muito que o nosso médium Vivaldo se esforçe em 

apresentar o melhor, não encontra tempo para o estudo necessário para 

apresentá-las, ao público geral, em melhores condições do que aqui às 

vemos, as suas produções mediúnicas nesse terno campo da poesia.  

   Sendo assim, nós, do Lado de Cá, os seus compreensíveis Amigos 

Espirituais, procuramos entender as suas imensas limitações, até mesmo de 

saúde, já que o tempo corrido de produção mediúnica, de certa forma, 

também lhe exaure as próprias forças psíquicas e físicas, quando 

esperamos o carinho sincero dos companheiros encarnados em relação a ele 

mesmo, que mais se utiliza do coração para a tradução e a interpretação de 

nosso humilde pensamento, do que, propriamente, das técnicas da 

apurada lingua romântica e dramatúrgica dos imortais poetas do mundo, 

que, para todos nós, os Espíritos Desencarnados do Senhor, apesar de 

serem sempre muito respeitáveis e necessárias, haverá de ser sempre 

secundárias, já que o sentimento sincero e devotado ao Senhor sempre 

deverá ter prioridade em qualquer ação benemérita no mundo, seja na 

Literatura, na Arte ou na Cultura, de uma maneira geral!...  

Espírito Maria Dolores 
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SAUDADE! 

CAPÍTULO 23 

Pelo Espírito Cornélia Cinila 

 

   Em verdade, a saudação que eu gostaria de trazer aos meus 

patrícios de todas as plêiades do pensamento e do sentimento 

Humano, através da santa Mediunidade Esclarecida em Allan Kardec, 

seria exatamente: Deus Conosco! 

   Sim Deus está sempre conosco.  

   A lembrança precisa de uma vida humanitária e de devoção de um 

Francisco Cândido Xavier, sem o exame criterioso da mais 

significativa, e enigmática, personagem que o Espiritismo Evangélico 

produziu no século XX, a do querido Instrutor de todos nós, 

EMMANUEL, através do qual a Vida Maior nos possibilitou 

compreender um tanto mais, e um pouco melhor, os alvissareiros 

influxos luminosos do pensamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, o 

grande Profeta das Verdades Bíblicas, e o Divino Mensageiro do 

Infinito, que rompeu as barreiras tenebrosas das regiões sombrias e 

de extremo padecimento material para nos orvalhar, pelo seu próprio 

coração, as alegrias da Vida Perfeita pela Boa Nova, seria no dizer do 

próprio Codificador da Terceira Revelação: Uma completa insanidade! 

   A saudade que nos abrasa o peito dessas duas personalidades do 

Espiritismo Eterno, o nosso estimado Chico e o querido Emmanuel, 

que são os representantes perfeitos da promessa do Cristo, de que 

todos, cada qual ao seu tempo, seriam chamados ao aprisco do 

Senhor, através do serviço interior, e inadiável, pela fé e pela 

esperança, pelo amor e pela caridade, só não é maior que a 

extrema alegria em trazer aos meus queridos colegas de 

Espiritualidade no Cristianismo-Espírita, pela graça do Bom Pastor, 

a beleza e a lembrança de um coração repleto de amor-

verdadeiro e de amor-renúncia, de amor-entrega e do amor-

permuta, por todos aqueles aos quais deixamos na Terra, seja no 

passado recente, quando envergamos a roupagem carnal de uma 

formosa índia norte-americana, que mais se parecia com uma 

princesa do oriente enxertada, também, dentro da sua natural 
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siuavidade mística, toda espiritual, pela delicadeza lirial de uma gentil 

e jovem européia ou, remotamente, na vida de uma anfitriã da 

clássica família romana, que mais teve em dores e decepções, 

humilhações e reproches, do que, necessariamente, as alegrias 

poéticas das narrativas históricas do mundo material. 

   Mas são sempre assim mesmo, as coisas do sentimento 

humano, como são colocadas pela sinistra sociedade dos 

vivos-mortos da Terra, nem sempre correspondem às 

verdades do coração que vibra e palpita pelas coisas do mais 

Alto. 

   De qualquer maneira, e de todos os modos, ambas as apreciações 

estão guardadas no mais fundo de meu peito, sentimento este 

completamente consagrado pelas delícias do amor que dedico ao 

Senhor Supremo de nossas vidas, Jesus de Nazaré. 

   Passado o primeiro momento de expectativas saudáveis, diante da 

especial oportunidade em poder transmitir a minha singela 

mensagem, por intermédio de um mensageiro encarnado, 

aparentemente iniciante nas tarefas da Mediunidade, entretanto, para 

nós, os seus Guias Espirituais, forjado desde eras remotas do mundo 

na mais dedicada limalha do amor e da renúncia pessoal: ao bem 

geral e ao belo!... tenho somente que agradecer as, sempre, 

elogiosas e românticas passagens com as quais os historiadores 

encarnados vem me distinguindo no decorrer dos séculos, segundo os 

seus limitados conhecimentos acerca, e em torno, da vida privada, 

e verdadeira das personalidades do passado, segundo o 

entendimento (restrito!) de uma época muito dura e muito 

tenebrosa, que representou, para a quase totalidade dos corações 

mais delicados e mais dedicados aos interesses dos deuses de sua 

época, um mar de luxúrias, abandono extremo e de terríveis 

tempestades, por conta da profunda devassidão dos seres de então... 

   Mas a Evolução tem dessas coisas. 

   E crescer para Deus, requer de todos nós muito esforço e muito 

serviço à frente das terríveis sombras que encobrem o mundo íntimo 

da maioria dos seres encarnados no solo da Terra. 

   O Mundo Mental de hoje, infelizmente não difere do mundo mental 

de ontem. 
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   O sentimento das criaturas de hoje, lamentavelmente não condiz 

ainda com capacidade de entendimento e cultura elevada que já faz 

parte da realidade das sociedades do globo planetário. 

   Ah! que bela criatura é o sentimento. 

   Sim, trata-se ele de uma personalidade a parte na criação, 

prodizido pela doce excência do Criador como uma espécie de 

coração vivo que pulsa em todo o cosmo Universal. 

   Precisamos mesmo, é de vencer o passado com a chama viva do 

presente, alimentada pela necessidade, indiscutível, que temos de 

nos aperfeiçoar e crescer, construir e promover bem estar, saúde e 

paz, movimentando estas nossas energias aglutinadoras no caminho 

da solidariedade e da fraternidade, as únicas portas de salvação para 

as nossas ALMAS eternas. 

   A graça e a ternura que tenho encontrado nas minhas transitórias 

passagens pelos diversificados planos espirituais do mundo de carne 

(não fiquemos na ilusão que, do lado de cá, os Espíritos, que são 

homens e mulheres comuns, não sejam portadores de “corpos 

materiais”, tal qual o dos seres encarnados na faixa de vida do 

Planeta Terra-material!), devo creditar não somente ao meu, ainda, 

muito desafortunado Espírito, que continua lutando para amealhar 

bênçãos e luz, paz e realização intima, mas aos companheiros de 

Imortalidade que venho angariando, aqui e ali, segundo os meus 

estudos e mediante os créditos que a Justiça Divina tem me trazido 

ao pobre espírito em forma de abençoadas amizades que, como todo 

o verdadeiro cristão deve entender, são pétalas de rosas a brilhar 

formosuras multicoloridas e divinamente aromatizadas em nosso 

caminho, na maior parte das vezes carregado de tempestades, e 

poucos sucessos. 

   Tenho a certeza, de que meus irmãos haverão de compreender que 

as minhas palavras versam sobre o amor e à fidelidade que 

devemos nutrir pelos amigos íntimos e aos povos, de uma maneira 

geral, que são nossos irmãos diante de Deus, quando haveremos de 

ter, como recompensa e salvação, o Amor!... que cada um deles 

haverá de nos dedicar, em particular, assegurando assim a verdade 

absoluta das palavras eternas e de profunda beleza do nosso 

Salvador: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” 
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   Tenhamos fé nas comunicações dos Espíritos, eles são os Agentes 

do Senhor a velar por cada um de nós, mediante o merecimento de 

cada um. 

   Tenhamos paz e patrocinemos a paz... 

   Sintamos o amor e promovamos o amor através de nossas ações 

diárias no bem de todos, indistintamente. 

   Sejamos solidários, meus irmãos!... 

   Jesus não nos esqueceu, e segue, ainda hoje, com todos nós.  

   Sejamos fiéis a Ele. 

   Despeço-me agora com o doce calor da saudade e com o carinho 

máximo de vossa eterna amiga em Espírito, e serva sempre humilde 

de cada um. 

 

(Salvador/BA, 20 de novembro de 2012, às 16h33min).  

    
   Nota do médium: Recebi no dia de hoje, 20 de novembro 2012, a visita 

de uma Entidade Espiritual que se identificou com sendo a personalidade 

que havia reencarnado na Terra como Cornélia Cinila, a antiga esposa 

do Imperador Romano Julio César e mãe adotiva de Caio Júlio César 

Otávio, imperador romano descendente e filho adotivo de Júlio César.  

   Essa luminosa Entidade Espiritual nos cravou o peito com a emoção 

sublime de uma mãe perfeita, terna e amiga, a caracterizar-se por seu 

corpo espiritual (perispírito) de forma quase idêntica ao da pequena foto 

(imagem) apresentada na esfinge da antiga moeda romana. 

   Vale anotar que antes de sua aparição nada sabíamos de sua vida, 

inclusive sobre sua morte e aparência física real, a não ser por um filme 

sobre Cleópatra, que havíamos assistido no início do ano de 2012, tendo 

como atriz principal a maravilhosa Elizabeth Taylor. 

   Segundo a grande Benfeitora, que aprouve nos sintonizar pela 

clarividência, naquele momento precioso para mim mesmo, em particular, 

esteve ao nosso lado não somente para transmitir uma mensagem do Céu 

para a Terra em homenagem a todas as mães de crianças órfãs, como 

também nos pedir auxilio no sentido de uma “oração” em beneficio do seu 

antigo companheiro Julio César, que atualmente se encontra reencarnado 

em uma região de bastante atraso espiritual e a qual tem por mãezinha de 
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seu coração sofredor a antiga paixão de sua existência, ao tempo de Roma: 

Cleópatra. 

   A Mensageira Divina nos informou que a querida Cleópatra já teria 

condições de moradia em regiões melhores do Mundo Espiritual, porém, por 

sentimento de extrema renuncia e amor, resolveu adentrar tal região de 

muito sofrimento e agonia com o único interesse de resgatar a alma de seu, 

agora, filhinho do coração, e do espírito. 

   Ao nosso olhar clarividente, a cena de profunda beleza entre a divina 

matrona e o seu misero filhinho, aconchegado ao seu peito se contrastava 

com a atmosfera de tortura e sofrimento da localidade onde ambos se 

encontram atualmente. 

   Recomendamos, ainda, e carinhosamente aos amigos leitores que se 

reportem à belíssima página do Espírito Humberto de Campos, cap. 1, 

Boa Nova, no livro “BOA NOVA”, por Francisco Cândido Xavier, FEB, 1941. 

   Por outro lado, fica também a dica para que busquem uma compreensão 

melhor sobre a missão de Julio César, como a reencarnação de Napoleão 

Bonaparte, na obra do Irmão X, “CARTAS E CRÔNICAS”, capítulo 28, 

Kardec e Napoleão (por Chico Xavier/FEB). 
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CHICO O CANALIZADOR 

CAPÍTULO 24 

Pelo Espírito Edgard Armond 

 

   A palavra sincera e amiga de Chico Xavier se coroava sempre de 

muita luz pela bondade inalterável de sua alma doce e carregada de 

ternura que, segundo o nosso Batuíra, e outros Amigos Espirituais, 

refletia a claridade sublime de Jesus diante do calvário de suas dores, 

pelo terrével sofrimento em ver, ainda, a humanidade inteira tão 

desorientada nas ilusões das sombras da materialidade. 

   Francisco Cândido Xavier, foi e será sempre o maior reflexo de 

Deus sobre a Terra arada pelo amor de seu amado Cristo. 

   Só não imaginaria que depois de “morto”, eu estaria de volta ao 

Edificio luminoso do Espiritismo para apagar as chamas do meu 

próprio coração abrasado pelas agruras de uma personalidade 

arrogante e ainda tão carregada pelos traços da vaidade, a mover 

uma pá de cal sobre o passado terreno, para que, na conquista do 

Homem-Eterno, eu venha, um humilde quão singelo construtor da 

Imortalidade em mim mesmo, evolver todos os demais que ficaram 

“para trás”, juntamente com o arranha-céu do Espiritualismo 

Universal, à luz do Espírito da Verdade, nas claridades imensas do 

Sem Fim e do Eterno sem Começo... quando, todos juntos, 

poderemos caminhar para frente e para o Alto, seguros na palma da 

liberdade, consagrando-nos uns aos outros na verdadeira paz 

de espírito, aquela forjada pelo trabalho e pelo amor 

incondicional voltado para toda a Humanidade, que haverá de 

verdadeiramete se desentranhar das correntes horripilantes da 

vaidade exacerbada, da luxuria (quase) sem limites, e da arrogância 

de nos acreditarmos maiores que Deus e melhor do que o próprio 

Senhor Jesus. 

   Façamos uma análize de nós mesmos e meditemos na obra 

luminosa de Chico Xavier/Emmanuel, e veremos, felizes, o quanto 

esses dois santificados Espíritos tem trabalhado para a conquista do 

Reino de Deus por cada um de nós, mesmo quando ainda teimamos 

em nos confundir com as coisas da maldade, como se isso fosse 
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possível se perpetuar pela eternidade e sem que, em algum 

momento, não tivéssemos que nos acertar com a própria 

consciência, mediante o esforço intransferivel de nossa parte de nos 

reajustarmos à Lei Universal da Justiça, do Amor e da Caridade, na 

conquista da paz e da alegria, do respeito e da dignidade do 

Evangelho, vivido por cada um de nós em espírito, e sendo 

exemplificado no dia a dia em torno de nossas mais simples 

atividades cotidiannas, sejam elas no seio do lar ou no trabalho, no 

lazer ou no servço cristão em beneficio de todos. 

   É chegado o momento de estendermos as mãos e abrirmos os 

nossos corações para que, mesmo entre pedradas e açoites, façamos  

o nosso melhor, pelo retumbar dos tambores no alvorecer de um 

novo dia de pacificação e fraternidade entre todos os seres da 

Terra, seres desencarnados e encarnados, mediando assim o serviço 

de Espiritualização que compreende a contribuição de homens e 

mulheres, jovens, adultos e idosos, transformando-nos em cirineus 

da “nova ordem”, a do “amai-vos e instrui-vos”. 

   Façamos de “O Evangelho Segundo o Espiritsmo”, o nosso livro 

de cabeceira, de onde buscaremos beber das fontes inesgotáveis do 

“Amor para sempre conosco”, coma eterna e segura presença de 

Nosso Senhor Jesus Cristo em nossos modestos Espíritos. 

   Meditemos em João, no capítulo 5, versiculos 2, 3 e 4, e vejamos 

se, mais cedo ou um pouco mais tarde, não seremos convocados, ao 

serviço?!...  

   Como o tempo urge, não exitemos em começá-lo desde hoje, e 

dessa maneira, como o enfermo da narrativa evangélica, deixemos 

de ser apenas pedintes e “tomemos de nosso catre, e andemos”, 

cumprindo assim a Lei do Trabalho, já que, se o Cristo e o Pai 

trabalham continuadamente, trabalhemos nós também!... 

   Adeus meus bons colégas de Espiritualidade.  

   Um abraço fraternal a todos e confiem em Deus e em vocês 

mesmos, fazendo sempre o bem e o melhor.  

   E tudo o mais, nos será dado pela Vida em acréssimo da 

mesericórdia do Nosso Pai Celestial. 

 

(Salvador/BA, 25 de novembro de 2012, às 10hs:02min) 
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   Nota do médium: Fizemos a psicografia acima, sem que sequer 

tivessemos conhecimento de sua vida pessoal, no âmbito das atividades 

doutrinárias no Espiritsmo.  

   Somente após, é que fomos extrair da Internet a biografia que se segue 

(mais abaixo), com a devida ressalva de que ele mesmo, o querido Amigo 

Edgard Armond, foi quem fez a revisão e a ampliação do seu texto 

original, isso com a ajuda mental do Espírito do Prof. J. Herculano 

Pires, nas primeiras horas da manhã do dia 12 de fevereiro de 2016. 

   Ele. o Prof. Herculano, faz questão de nos lembrar a necessidade de 

fazermos aqui a observação que todo o nosso trabalho empreendido junto 

aos Espíritos da Luz, não nos consome (demasiadamente) o corpo físico, 

pois são eles mesmos, os Espíritos do Senhor, que nos mantém vivos e 

ativos por tanto tempo de vida física, pelo menos no decorrer dos últimos 

quase 4 anos, sem qualquer acompanhamento médico especializado, isso 

por falta de recursos financeiros de nossa parte para a compra necessária 

de medicamentos, etc., que por ventura viessem a ser prescritos pelos 

sábios especialitas da Saúde humana (essa atitude eu tomei em cárater 

pessoal, a de não procurar um médico em nosso plano de ação, pelo fato 

de eu não desejar onerar, mais ainda, a minha própria família 

carnal, em particular a minha mãezinha Isaura de 75 anos, já tão onerada 

pelas suas próprias necessidades materiais!...), sem contar que o nosso 

próprio Espírito se encontra em regular (risos) estado de saúde mental, 

naturalmente esquilibrado pelas forças radiantes poderosas que se 

derramam diariamente sobre nós mesmos, por conta dos nossos humildes e 

continuados esforços mediúnicos que, diga-se de passagem, amamos de 

coração realizar!... 

   Nota Biográfica (Wikipédia): 

   Edgard Pereira Armond (Guaratinguetá, 14 de junho de 1894 — São 

Paulo, 29 de novembro de 1982) foi um militar, professor 

e espírita brasileiro.  

   Responsável pela implantação da Federação Espírita do Estado de São 

Paulo (FEESP) onde colaborou por mais de três décadas, sistematizou o 

estudo da Doutrina em termos evangélicos e estabeleceu cursos para 

auxiliar o desenvolvimento de médiuns.  

   Em 1973, a Aliança Espírita Evangélica nasceu sob sua inspiração. Foi, 

também, pioneiro do movimento de unificação, tendo lançado a idéia de 

criação da União das Sociedades Espíritas (USE). 
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http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%A3o_das_Sociedades_Esp%C3%ADritas&action=edit&redlink=1


 

 
216 

216 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

FIDELIDADE À JESUS E À ALLAN KARDEC 

CAPÍTULO 25 

Pelo Espírito W. Krell 

 

    Vai para além das portas dos centros espiritistas... 

    Segue por caminhos difíceis e na maioria das vezes carregados de 

muitas dores e sacrifícios mil!... 

   É taxada de singularidade dentro do preceito mais venerado, nos 

círculos do Espiritismo Evangélico:  

   - A Caridade 

    Mas, em verdade, onde caberia a bandeira de Fraternidade que, a 

maioria de nós, tem alteado no frontispício de nossos interesses 

imediatos, como se carinhosamente desejássemos que todos 

pudessem ver o quanto estamos no caminho certo?!... 

   Porém, inconscientemente, pelo menos para a maioria, tem se 

tornado válvula de escape para que possam ressurgir das catacumbas 

do passado insidioso, quando na roupagem de senhores feudais, 

homens da cultura e da arte sem pudor e, ainda, sanguessugas do 

rubro sangue vertido pelos escravos dos tempos coloniais, na 

América do Norte, ou mesmo no Brasil primitivo, fazendo luzir de 

suas próprias almas, as primícias de uma Nova Alvorada, quando 

integrados numa única corrente de luz, a delinear os sagrados 

horizontes de felicidade e paz para o mundo novo, poderão encontrar 

naquele “amor perfeito” a felicidade dos justos, dos brandos, dos 

humildes, e dos verdadeiramente pacíficos. 

   O momento atual, como muito bem tem sido observado pelos 

Amigos do Mundo Maior, seja por meio do nosso médium ou seja por 

qualquer outra ferramenta psiquica que tenha se colocado lealmente 

à serviço dos Agentes Espirituais do Plano Superior, é 

incontestavelmente “de crise”.  

   Não reconhecer a calamidade moral por qual vem passando o 

homem moderno no presente estágio evolutivo do Planeta Terra, 

seria o mesmo que demonstrar completa cegueira diante das 
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realidades inquestionáveis da Matemática, da Geometria ou da 

Bioquímica especular.  

   E por isto mesmo, alegramo-nos sempre em vos trazer o nosso 

singelo óbolo de Instrução, de Educação e de Cultura pela lavoura 

santificada do Espiritismo Evangélico, tal qual o professor interessado 

que não arredará o pé da sala de aula enquanto o seu último 

aluno não tenha aprendido a lição do dia. 

   Este é o nosso esforço.  

   Este é o nosso compromisso. 

   E esta é a nossa melhor expressão de carinho, fidelidade e amor à 

Nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu mais sábio discípulo, Allan 

Kardec. 

   Sentimos no fundo da nossa imperfeita alma a felicidade dos Anjos, 

mesmo que por antecipação... 

   Observando, vez por outra, o esforço sincero que muitos de vocês 

têm realizado em beneficio das almas humanas que ainda gemem e 

que ainda sofrem sobre o catre do desespero e da aflição, por não 

terem ainda sobre a mesa o leite necessário para nutrir as suas 

pequenas criançinhas, o alimento forte para que possam suprir as 

necessidades nutricionais de seus filhos, ou então, sequer contam 

ainda com um bule de café que possam lhe aquecer numa noite fria 

de inverno. 

   Mas o sol abrasador do coração voltado para a Caridade, fará com 

que cada servidor espírita, como cada criatura de Deus, veja em cada 

um desses irmãos sofredores um amigo, ou um familiar, em 

humanidade, não exitando, nem hoje e nem amanhã, de lhes 

beneficiarem com o osculo da amizade, como a da ternura e da 

compreensão, e com a solicitude de sua moeda... Esta que será 

devidamente retribuída “ao cêntuplo” pelo Pai Doador da Vida, 

por terem muito amado a um desses pequeninos.  

   Que Deus seja louvado!... 

   No entanto...   

   É certo que a maldade vem imperando nos milênios quase sem fim 

da vida planetária, e quando nós, os seus amigos desencarnados, 

pensamos que algo de luminoso toma a mente dos nossos irmãos 
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terrenos, vem de roldão uma aterrorizante e sombria oposição que 

luta com todas as suas terríveis forças para não deixar fazer avançar 

a Luz sobre as trevas. 

   Mas como diria um amigo nosso por aqui: “A LUZ, em 

determinadas circunstâncias necessita, das sombras para se 

fazer “visível” aos olhos daqueles que só tem os seus 

interesses para a escuridão.” 

   Não tenhamos dúvidas de que todos os nossos movimentos são 

apreciados de muito perto por Aquele que, dos Esplendores Celestes, 

se faz sempre presente ao chamado do mais insignificante suspiro de 

perdão e socorro, por uma prece sincera e bem sentida... 

   Temos percorrido imensidões sem conta de dimensões de profunda 

penúria, nas que tem se arrojado a grande maioria de nós, para não 

dizermos quase a sua totalidade, de companheiros nossos do 

Espiritismo que, ao baterem no peito, atrevidamente, “somos 

cristãos, somos espíritas”, não imaginam o compromisso espiritual ao 

qual estão a se comprometerem diante do Cristo de Deus quando, na 

cegueira de não mostrarem por fora a ilusão da loucura que 

trazem por dentro, todos iludidos e completamente desvairados, 

tentam enganar a uns e a outros, construindo para si mesmos um 

castelo de areia repleto de “lagrimas e ranger de dentes”!... 

   O Senhor já nos alertou. 

    Agora nos será dado o seu veredicto final. 

    Tomemos muito cuidado, meus irmãos, pois a morte está logo ali.  

   Bem a nossa frente!...  

   A passagem pelo Grande Portal da Esperança poderá nos conduzir, 

sim, aos mais Elevados Planos Espirituais da alegria e da paz, da 

bonança e da fartura espiritual ilimitada do Reino de Deus, mas se 

não tomarmos o devido cuidado desde já com a nossa conduta 

à frente de tão elevada responsabilidade, a se sermos 

espíritas, sem vaidades e sem qualquer vergonha do titulo de 

cristãos que carregamos à própria alma, em qualquer setor da vida 

humana que tenha o Senhor nos colocado, haverá, sim, um 

verdadeiro vendaval de torturas e lamentações que só haverá de 

passar após longos anos, talvez milênios, de testemunhos que não 

podemos, sequer, por enquanto, imaginar... 
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   Salvemo-nos. 

    Sejamos inteligentes e não percamos essa preciosa oportunidade 

em construir a nossa casa (intima) em bases sólidas, mesmo que 

seja através da colocação de um pequeno tijolinho após o outro, 

neste grande edifícil de reconstrução de nossas vidas, mas não nos 

desviando da rota segura do Espiritismo, como exemplificado por 

Allan Kardec e Chico Xavier, os nossos veneráveis mestres da 

Mensagem Evangélica de Jesus de Nazaré. 

   Para frente espíritas.  

   E para o Alto. 

   São esses os votos de carinho e de incentivo de uma amiga que 

jamais descansa diante de vossas lutas, e de vossas necessidades. 

    Sejamos verdadeiramente felizes com o Cristo Amado. 

 

(Salvador/BA, 25 de novembro de 2012, às 11h35min)  

   Nota do médium (em 02/01/2014): Curiosamente, faz poucas semanas 

que a querida benfeitora W. Krell, Co-Autora Espiritual de uma de nossas 

produções mediúnicas do ano de 2012, “A Rigor Tudo é Mediunidade”, 

nos deixou informado de que ela mesma fora a reencarnação da imperatriz 

Irene de Atenas (Santa Irene), mais conhecida na Doutrina Espírita como o 

Espírito Cárita.  

   E que, em realidade, tal qual Camille Flammarion, na obra “A Gênese” 

(de Allan Kardec), que recebeu as mensagens de Galileu Galilei, ela também 

psicografou, de seu próprio Espírito, as mensagens da gloriosa Entidade 

Cárita.  
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COLCHA DE RETALHOS 

CAPÍTULO 26 

Pelo Espírito Dias da Cruz 

 

   O pensamento dos Espíritos Elevados tem me perpassado o 

cérebro desde muito... desde quando ainda me encontrava diante do 

acréssimo de miséricordia do Alto, pelos serviços de nosso 

aquinhoado Espiritsmo nos seus tempos áureos de muita 

profundidade e trabalho, no que eu ia levando, invariavelmente, à 

custa de muito sacrificio e de muitas lutas, que nos asoberbavam o 

raciocínio e o coração cheios de amor à causa que havíamos 

abraçado. 

   Não fora por outra alternativa que não a de me desvencilhar dos 

liames da orgulhosa carapaça de reformador de opiniões, que me 

entreguei de corpo e alma ao serviço regenerador de meu pobre 

Espírito, que diante de tão grandes evidências da Imortalidade, à luz 

da Mediunidade santificada em Jesus Cristo, não tinha outra solução 

senão a de aceitar completamente humilhado: A Verdade!...  

   A pura e cristalina verdade, com a qual a grande maioria de meus 

irmãos do Planeta ainda se debatem na tentativa inutil de, ao 

desqualificá-la, na maioria daz vezes por meios ridiculos, fechar as 

portas da própria consciencia, já tão ofuscada pela insana vaidade e 

pela louca prepotencia, em achar que o Deus Bom, o Pai Justo, 

poderia se colocar na condição de humilde pedinte, a nos rogar a 

“gentileza” de Lhe abrir as portas do nosso coração, já tão 

miseravelmente atrofiado pelo egoismo doentio, duma vida toda ela 

vivida apenas para cumprir o mandamento medonho do homem-

primitivo: comer, beber e dormir.  

   Obviamente, que não chegando nem mesmo a considerar, apesar 

dos eternos apelos do sentimento puro e fiel, quando vemos o 

homem continuando a se movimentar por meio de um ato sexual sem 

qualquer consideração à pessoa que diz amar, quando, desvairado e 

corrompido, continua a se colocar na condição de “atleta do prazer”, 

deixando para traz a aureola de santidade com a qual as Leis 
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Naturais, de amor e ternura, lhe envolvera desde o seu nascedouro, 

na origem dos milenios passados, e sem conta. 

   O orgulho, o egoísmo e a vaidade tem carcomido o homem-

moderno em proporções tão avassaladoras, que não temos outra 

oferta a lhes entregar, nesta época de extrema dificuldade para nós 

Cristãos, que não seja: A Caridade! 

   A caridade de meu olhar. 

   A caridade de meu sorriso farto e amigo. 

   A caridade de meu abraço sincero e leal. 

   A caridade de meu esforço em lhe secar as lagrimas. 

   A caridade de minha ventura em lhes entregar, neste bilhete 

rápido, o meu óbolo de gratidão por tudo de bom que vocês tem feito 

em beneficio dos pobres e dos necessitados do caminho. 

   Apesar de tudo, dos desmandos ainda promovidos pelas almas 

sedentas do prazer carnal, mas já sinalizadas pelas claridades de 

uma vida melhor e mais feliz...  

   Ofertamos a doce caridade!... 

   E, acima de tudo, pela caridade à si mesmos, em cada um poder 

dizer de todo o coração, mesmo que com um tanto de dificuldade: 

“Eu amo a Deus”.  

   E isso encerrará tudo. 

   Então, nessa que poderá ser a nossa última oportunidade em 

reencarnar no solo abençoado da Terra, façamos que nem aquelas 

queridas senhoras da caridade, que ao coserem suas peças de 

roupas para a voluntária doação, em benefício dos nús do corpo, 

juntemos os nossos pensamentos numa verdadeira colcha de retalhos 

e os direcionemos ao Divino Senhor, o Semeador Divino das 

Verdadeiras Alegrias, para que Ele nos salve hoje, e sempre, do 

mundo fariseu que ainda trazemos dentro DO PRÓPRIO PEITO... 

   Façamos desta data, um motivo de alegria perene em nossa 

caminhada eterna. 

   Vamos para a frete irmãos!... 

   Sigamos com o Cristo.  
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   Porque Ele nos aguarda. 

   Fiquem com o afetuoso amplexo do sempre servidor das boas 

causas e humílimo servo de todos, diante do Deus de Misericordia e 

Salvação. 

 

(Salvador/BA, 25 de novembro de 2012) 

   Nota do médium: Em 08 de de dezembro de 2013, quando já havia 

passado mais de um ano após a comunicação acima, e quando sequer 

lebrávamos de sua visita espiritual àquela época, voltamos a ser visitado 

pelo querido Espírito de Dias da Cruz.  

   Nesta nova oportunidade, sem sopitar quanto a sua identidade espiritual 

ser verdadeira ou não, mas apenas felizes e muito entusiasmado pela 

oportunidade de lhe gravar uma “nova” mensagem, pegamos do papel, ou 

seja, de uma das páginas mesmo da obra “Estante da Vida” (Irmão 

X/Chico Xavier, FEB), no capítulo A meada, que acabáramos de fazer a 

leitura, e espontaneamente lhe permitimos a passividade psicográfica 

agradável e bem humorada.  

   O resultado fora a poesia a seguir: 

“MEXERICO NO CAFÉ, NO ALMOÇO E NO JANTAR” 

Certas coisas agente... 

Fala só por falar, 

Tal qual a “ave de rápina”, 

A lograr a presa humilde, 

E desprotegida... 

 

Sentenciamos uns e outros, 

Amedrontamos alguns e outros tantos, 

Mas o que desejamos mesmo, 

É ter comida farta à mesa 

E pão quente no amanhecer... 
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Sem medir o preço, 

Do almoço, do jantar ou... 

Do café da manhã... 

 

Somente tendo em mente, 

A “ponta da lingua”, 

Que sorve, saboreia e mata, 

Sem consultar o coração enfermo, 

Diante dos vendavais da 

Propria insania... 

Mergulhado tão somente, 

No mar de lodo e dos parasitos... 

 

Sedento pelo pão, a mastigar, 

De dia, à tarde e pela noite, 

 

Num entrechoque de sentimentos, 

A cravar o mundo, por si mesmo, 

Da inglória opção de MEXERICAR. 
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A “BOLSA” 

CAPÍTULO 27 

Pelo Espírito Marco Polo 

 “Covardes são, em realidade, aqueles espíritos que primam pela luz e pela paz, 

arrasando as claridades alheias com a arrogância do próprio orgulho e a sanha 

do egoísmo devorador das almas desatentas, a margearem, ambas, pseudo-

vítimas e seus algozes, a estrada escabrosa da alucinação.” 

(Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho, 2013) 

    

   Não tomemos conta da bolsa farta imaginando que o supérfluo seja 

o obséquio das atenções do Senhor! 

   A fartura que deveremos consagrar é somente aquela a qual 

haveremos de carregar nos “bolsos” fartos, de um coração repleto de 

boas obras e bons sentimentos. 

   À revelia dos enunciados de Imortalidade e Esperança para todas 

as criaturas, que têm a Humanidade recebido desde tempos 

imemoriais da vida planetária, pelas vias sacrossantas da 

Mediunidade, segue o homem-transitório fustigado pelas efêmeras 

paisagens do “ouro dos tolos”, pelas correntes da intriga e pela 

devassidão dos sentidos nos prazeres da carne que apesar de, no 

tempo atual, monopolizar os interesses da turba desvairada, logrará 

no futuro promissor a sua integração mais intima com as forças 

naturais do Universo, porém todas elas subordinadas ao Pensamento 

Positivo do Criador, numa descarga de forças super ou hiper atômicas 

a positivar a sua presença no concerto de toda a Vida, desde os 

escaninhos do átomo à mais positiva apreciação do Cosmos. 

   Nesse contexto, procuremos a sintonia perfeita com o lado nobre 

de nossas existências, facultando aos nossos Espíritos um transito 

perfeito pelas vias de acesso ao Incomensurável Turbilhão de Estrelas 

e Constelações que se perdem, por enquanto, e para cada um de nós, 

no próprio Seio do Eterno. 

   A consagração legitima do Amor Inolvidável, dentro de cada 

criatura, será sempre a que se fizer portadora da paz, da alegria e da 

felicidade real, quando poderemos verter, dos Céus para a Terra, os 
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júbilos do Deus Todo-Poderoso, sobre todas as criaturas, em nós e 

por nós, pelo sentimento primoroso da fraternidade e da lealdade, 

segundo o preceito Evangélico do “fazer ao próximo o que 

gostaríamos que nos fosse feito”. 

   Festejemos com o Senhor a pacificação de nossas consciências por 

todo e qualquer tipo de serviço no bem, seja no seio do próprio lar 

ou na via pública, diate das aglomerações humans ou somente 

entre uma ou duas pessoas mais carentes da nossa atenção e 

do nosso afeto, quando venhamos a converter as nossas dores 

intimas e as nossas lágrimas ardentes em felicidade e 

harmonia a todos os que nos cercam, pelo canto de glorificação 

que os Anjos do Além cantarão em nosso favor, pelos júbilos 

extremos de nossa saída do lamaçal do egoísmo para a felicidade 

definitiva da Divina Previdência. 

   Que seja feita a Santa Vontade do Criador. 

 

(Salvador/BA, 26 de novembro de 2012, às 17h32min).   

   Nota do médium: Inicialmente, durante a psicografia estávamos 

imaginando ser algum antigo guerreiro do oriente.  

   Não soubemos precisar quanto a sua real identidade, já que o Amigo 

Espiritual por algum motivo nos impedia que lhe identificássemos a 

personalidade extra-física. 

   Ao final, fui tomado de surpresa quando o mesmo assinou o seu nome 

famoso, mas que para mim, pessoalmente, não havia sequer vaga 

lembrança de sua história entre os homens da Terra.  

   E quando eu fui buscar informações de sua passagem entre nós pela 

fonte Wikipédia, encontrei o seguinte extrato: 

Morte 

   ...As suas crônicas e histórias povoaram imensamente o imaginário de 

vários povos e chamavam a atenção pela incrível riqueza de detalhes e 

emoção produzida em suas narrativas... 

   ... Em 1323, Marco Polo estava acamado devido a uma doença. Em 8 de 

janeiro de 1324, apesar dos esforços dos médicos para tratá-lo, Polo estava 

em seu leito de morte. Para escrever e certificar seu testamento, sua 

família chamou Giovanni Giustiniani, um padre de São Procolo. Sua mulher, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B4nica


 

 
226 

226 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

Donata, e suas três filhas foram nomeadas por ele como co-executoras de 

seu testamento. A igreja tinha direito por lei a uma parcela de sua 

propriedade, mas ele aprovou e ordenou que uma soma adicional devesse 

ser paga ao convento de San Lorenzo, em Veneza, o lugar onde ele 

desejava ser enterrado. [1] Ele também libertou um "escravo tártaro" que 

pode tê-lo acompanhado desde a Ásia. [6] 

   Dividiu o resto do seu patrimônio, incluindo várias propriedades, entre 

indivíduos, instituições religiosas, e cada guilda e fraternidade a que 

pertencia. Também anulou várias dívidas, incluindo 300 liras que sua 

cunhada lhe devia, e outros do convento de San Giovanni, São Paulo da 

Ordem dos Pregadores, e de um clérigo chamado frade Benvenuto. Ele 

ordenou que 220 soldos fossem pagos a Giovanni Giustiniani por seu 

trabalho como notário e por suas orações. [1] O testamento, que não foi 

assinado por Marco Polo, mas foi validado pela então relevante regra 

"signum manus", pela qual o testador só tinha que tocar o documento para 

fazer cumprir a regra de direito, [7] foi datado de 9 de janeiro de 1324. 

Devido à lei veneziana afirmando que o dia termina no pôr do sol, a data 

exata da morte de Marco Polo não pode ser determinada, mas foi entre o 

pôr do sol de 8 e o de 9 de janeiro de 1324. 
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SEDE DE AMOR 

CAPÍTULO 28 

Pelo Espírito Maria de Magdala 

 

    Saudação a todos! 

   A sentença final já foi dada: “Amareis ao Senhor vosso Deus 

sobre todas as coisas e ao teu próximo como a vós mesmos”. 

   Seguindo tal preceito, mediante o máximo exemplo das virtudes 

para com todos os povos e para com todos os tempos, seguiremos a 

rota segura para chegarmos ao “fim” do nosso destino: A 

PERFEIÇÃO! 

   Sejamos perfeitos como o nosso Pai é perfeito, e como o Santo 

Cristo nos recomendou!... 

   Certamente, que se trata de uma caminhada que haverá de nos 

trazer muitas dores, mediante os sacrifícios e as lágimas pessoais, 

que certamente converteremos em jóias preciosas para o nosso 

coração, que levados à conta, pelo Altíssimo, em forma de renuncia e 

extrema fidelidade ao Seu Poderoso Amor por cada uma de suas 

criaturas que venhamos a socorrer e resgatar das sombras de si 

mesmas, tanto quanto a nós mesmos, Ele, cheio de Glória e repleto 

de Augusta Beleza haverá de nos clarear os horizontes infinitos da 

Imortalidade, nos conduzindo por caminhos seguros e de plena 

alegria, já que servir sempre faz um enorme bem à que pratica a 

doce caridade. 

   Segundo o Primeiro Mandamento, não poderemos vivenciá-Lo, em 

Verdade e Vida, sem que não venhamos a esposar, no intimo de 

nossos corações, as vibrações de ternura e de afeto por nossos 

irmãos de transitoriedade humana que estejam passando por 

dificuldades, caminheiros da Eterna Alegria, a rumarem com destino 

certo à morada dos anjos, semelhantes a nós mesmos em capacidade 

de amar e de progredir. 
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   A Vida que vos aguarda para Além da sepultura, terá o mesmo 

valor para cada um de meus irmãos, que, por nossa vez, a tiverem 

entregue, durante a sua existência terrena, em renuncia e capacidade 

de dedicação no esforço contínuo de amarem-se uns aos outros, 

sem distinção de credos, classes sociais, raça, ou opção sexual. 

   Meus queridos, o verdadeiro AMOR é sempre pronunciado 

por um coração generoso e carregado de compaixão, aquele 

que bate dentro do próprio peito repleto de calor humano e de 

formosa gentileza, independe de tudo o que venha do exterior.  

   Por isso é que precisamos de nos educar, educar-nos para a vida 

humana e para a Imortalidade. 

   O verdadeiro amor é aquele que transborda fielmente em 

dignidade e capacidade de entrega, de se entregar no 

testemunho da viva caridade, independe de nomenclaturas da 

Terra e de seus títulos acadêmicos, ou de qualquer outro tipo de 

documentação da administração social, cientifica ou cultural da vossa 

vida planetária, que, apesar de ter seu valor relativo (e muito relativo 

mesmo!), em VERDADE E VIDA, de nada lhes será útil sem as 

obras essenciais no Bem de todos, e na entrega da fraternidade 

sincera por todos. 

   Meus amados, em Cristo Senhor, não julgueis os vossos irmãos por 

vós mesmos... 

    A ânsia, ou a necessidade de deixar-mos para traz o homem velho, 

na intenção de vivenciarmos o Reino Divino em nós, temos fé, haverá 

também de nascer em cada um vocês, em particular, assim como 

nasceu em minha pobre alma desesperada pelo Amor do Cristo Jesus, 

na sede de esperança em suas palavras de Salvação que meu pobre 

Espírito buscava, ainda, perdido nas sombras de si mesmo. 

   Mas pela Graça do Bom Pastor, encontrei a verdadeira alegria!...  

   A alegria de amar profundamente: tanto ao pobre quanto 

aos ricos do mundo, ou aparentemente ricos, pois a 

verdadeira riqueza está em fazer os outros felizes...  

   Na alegria de servir, incondicionalmente, ao Senhor, na pessoa de 

todos aqueles que se fazeram necessitados de meu carinho, do meu 

cuidado, e da minha acanhada ternura. 
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   Se eu pude realizar o Reino de Deus dentro de mim mesma, tenho 

certeza de que cada um de meus irmãos do mundo haverá de poder 

realizar tal proeza do coração. 

   Sim a Lei é de Evolução e de Oportunidade. 

   Por onde passamos, temos afirmado que o mais belo e o mais 

profundo sentimento de amor que poderíamos exemplificar, diante de 

Deus, é exatamente o de nos aproximarmos dos nossos irmãos: 

esposas, esposos, filhos, pais e familiares, senão com o interesse 

total, e exclusivo, em acolhê-los em nosso coração e em nosso colo, 

como a lhes ofertar a singela flor de nosso jardim de paz, alegria e 

compreensão. 

   Convido a todos ao divino “esforço” de amar... 

   Venho vos convidar ao grande prazer de darmos carinho e 

gentilezas a todos que nos cercam, independentemente de serem 

“feios” ou “bonitos”, jamais nos esquecendo de que a verdadeira 

beleza nós só a visualizaremos quando transportarmo-nos da vida 

fictícia das formas físicas para as realidades esplendorosas da 

Perfeição Superior, mesmo que ainda transitando no corpo de carne 

perecível. 

   Neste momento, lembro-me de uma singela transferência de 

informações Entre os Dois Mundos, que se interpenetram e que 

interage um sobre o outro de maneira ininterrupta, na do dia glorioso 

do Nascimento do Menino Jesus, quando, ao pé da Sagrada 

Manjedoura, cingida pelas fagulhas lacrimejantes dos Anjos a 

precipitarem-se do Infinito sobre as nossas cabeças, mentes e 

corações, ocorrido num momento de desprendimento de nosso 

Espírito pelo fenômeno maravilhoso da Bicorporeidade, providenciado 

pelas mãos graciosas de uma linda Benfeitora, já que me encontrava 

encarnada, por ser eu um tanto mais velha na idade em relação ao 

Divino Mensageiro, pude presenciar com o mais puro enternecimento 

a Encarnação Divina do Prometido Pastor do Mundo, acrescida pela 

presença genuflexa, e quase materializada, dos Antigos Profetas 

Hebreus, quando recebia, por minha vez, irradiações tão intensas 

quanto maravilhosas, projetadas não somente dos centros de forças 

dos partícipes do divino encontro, como do “útero” maternal de 

sua graciosa mãezinha, Nossa Senhora de Nazaré, que premida 

pelo desconforto de trazer ao mundo carnal o seu lindo filhinho em 

condições tão precárias, aliás, como haveria de ser o sentimento de 
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qualquer genitora preocupada pela saúde integral de seu doce 

“anjinho”, e de projeções tão maravilhosas que nos fora possível 

entrever, em quadros vivos de formosa beleza: o passado, 

o presente e o futuro dAquele que tomaria forma no 

mundo dos seres mortais, a partir das mãos 

misericordiosas do próprio Pai... 

    Nós, os pecadores, também lá estávamos, entrincheirados e 

reverentes, diante da formosa aparição do Messias num corpo de 

“carne” e “ossos”, agradecendo a oportunidade de orar e pedir por 

Ele, e por todos nós, carecedores de sua atenção meiga e dece, e de 

seu compassivo entendimento pelas criaturas ignorantes da Terra. 

   Assim, procuremos ter paz e procuremos distribuí-la a 

mancheias, para que o Cristo nos tenha à conta de um dos 

seus fieis servidores. 

   Fiquem com o meu abraço afetuoso e repleto de felicidade por 

saber e esperar que todos vocês sigam as pegadas do Mestre 

Nazareno, a partir de hoje, no amanhã, e para todo o sempre. 

   E ainda que humilhados e perseguidos, mantenham-se firmes no 

propósito de sempre servir e sempre amar, incondicionalmente. 

   Despeço-me com o coração carregado de muita paz, muita 

luz e extrema ternura nAquele que, verdadeiramente, nos 

fortalece. 

 

(Salvador/BA, 27 de novembro de 2012, às 10h07min). 

   Nota do médium: Nesta mesma manhã fomos visitados pela formosa 

Entidade Espiritual Cárita, que, na roupagem perispiritual de sua 

antiga personagem Imperatriz Irene de Atenas, nos apresentou a sua 

imagem astral em profunda ternura, aureolada ainda de luminosidade tão 

sublime e tão santificada, como a jorrar-se, de si mesma, tal foco luminoso, 

de sua alma misericordiosa e em cintilações magníficas de extrema 

sensíibilidade, em forma de centenas, ou milhares, de pequeninas estrelas 

oriundas de seu profundo Amor Divino. 

   A querida Cárita ainda nos fez a gentileza de antecipar o final do filme 

que estávamos assistindo na companhia de minha mãezinha, “EL CID”, 

com o grande ator Charlton Heston e a maravilhosa Sophia Loren, de 1961, 

distribuído em DVD no Brasil pela Classiccine, no qual a Benfeitora Espiritual 
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nos aconselhava a continuar assistindo a película, já que a mesma, segundo 

ela própria, era um testemunho maravilhoso de fé em Deus.  

   E não dera outra!... Não passara mais que uns cinco minutos para o final 

do filme, quando a cena de seu encerramento fora concluída com uma doce 

prece ao Senhor da Vida, em homenagem ao grande e inesquecível herói do 

cristianismo espanhol que ainda, segundo ela, deveria ser contado não 

somente entre os mártires cristãos, mas também entre os Santos. 

   Segundo revelaram-nos os Espíritos Superiores, que agora não 

saberíamos identificar-lhes a personalidade, já pela tarde, a nossa 

Cárita/Santa Irene havia sido, ao tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, a 

personagem evangélica de Susana, a qual encontramos citação em Lucas 

8, versículo 2. 

   E ainda, em relação à vitoriosa mensagem da 13ª. Apostola Maria de 

Magdala, recomendamos com o coração enternecido que os nossos amigos 

leitores se reportem ao estudo realizado pelo sábio pesquisador espírita 

Haroldo Dutra Dias, no DVD/Palestra “MARIA DE MAGDALA”, Produtora 

SER, 2012, no qual o querido estudioso das Escrituras Sagradas nos narra 

diferentes passagens da vida de Maria Magdala pelas informações de 

Humberto de Campos e Emmanuel, em psicografias de Francisco Cândido 

Xavier.  

   Um trabalho belíssimo confrontado com informações históricas e culturais, 

que o prestimoso tarefeiro espírita nos revela com seu profundo respeito, 

sentimento e veneração à figura de Santa Madalena, como é reconhecida 

pela Igreja Católica. 

   E para que eu não mantivesse em meu intimo qualquer sentimento ou 

pensamento de dúvida, quanto aos fenômenos por mim observados neste 

dia, quando assistíamos também o DVD do querido Haroldo D. Dias, logo ao 

seu final, faltando não mais que alguns poucos minutos, a “IMAGEM” do 

DVD, de forma instantânea e surpreendente, se congelou 

automaticamente, sem que déssemos qualquer manuseio do 

dispositivo de pausamento no controle remoto de nosso aparelho de 

DVD, ou mesmo da TV LCD,  

    Nosso aparelho de televisão possui, sim, no controle remoto, o recurso 

“STILL”, porém sequer tocamos no seu mecanismo.  

   Levemos em consideração que, mesmo após ter sido retirada a mídia do 

DVD, e desligado o seu equipamento, apagando-se todas as luzes de alerta 

do aparelho, ainda assim a imagem continuou fixa na TV, “com o seu 

respectivo “áudio” em andamento”, recurso este impossível de se 

realizar pelo nosso equipamento, haja vista o aparelho de DVD não ter 

gravador expecífico de áudio, e nem tão pouco o recurso da TV LCD, 
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“still”, ter essa capacidade de gravação (somente) do áudio da 

mídia de DVD. 

   Chegado a um determinado momento fui intuído vigorosamente a não 

mais continuar com as observações e direcionar a minha atenção para 

outros afazeres domésticos, para que entidades sombrias não se 

aproveitassem do momento, e de nossas faculdades sensitivas, para nos 

prejudicar. 

   E gostaria de me fazer melhor entendido quanto à situação com que me 

deparara... Meu estado, diante do fenômeno, fora o de verdadeiro 

“terror”, já que apesar de me sentir completamente em deleite pela 

assistência Espiritual Superior, por outro lado me dava a impressão de que 

seres altamente diabólicos me espreitavam silenciosa, e sorrateiramente. 

   Se eu disser que já estou “normal” com o ocorrido, estaria mentindo aos 

meus amigos leitores. 

   Algum tempo depois, eles (os Espíritos Amigos), para me provar que 

tinham condições de livremente acionar o nosso aparelho de TV, sem o 

nosso concurso físico, passaram literalmente a religar o aparelho de 

televisão da sala de minha residencia, cada vez que eu o desligava 

pelo controle remoto, isso, numa seqüência de três ou quatro vezes 

seguidas e sem interrupção. Até que, já me sentindo um tanto 

angustiado pela insistência do fenômeno inusitado, roguei em prece ao Alto 

pela assistência divina.  

Fora quando, imediatamente, se encerrou o procedimento espiritual, que 

até então não saberia precisar se fora patrocinado por Entidades Superiores 

ou por Espíritos pouco adiantados. Porém, de uma coisa ficou-nos claro, que 

isto tudo servira para me fortalecer o entendimento pessoal acerca dos 

fatos ocorridos anteriormente. 

   Posso citar aqui algumas outras ocorrências espirituais, que poderia 

mencionar para que os nossos amigos espiritualistas pudessem melhor se 

posicionar quanto à veracidade e a lucidez dos fatos mediúnicos que temos 

vivenciado, muito particularmente em relação a este capítulo, assinado pela 

grande serva do Cristo, Maria de Madalena: 

1) Na noite do dia 01 de fevereiro de 2014, quando estávamos no 

banheiro de nossa residência, de maneira extraordinária, vimos 

nitidamente quando todo o ambiente de onde nos localizava-mos 

passou a se transformar “solidamente” em outro ambiente astral. 

Vejamos bem, naquele instante procuramos ver se de alguma forma 

estávamos nos deslocando para fora do corpo carnal e, como num 

processo natural de desdobramento astral, se estaríamos passando a 

perceber algum outro campo ou esfera hiperdimensional, que não a 

nossa do campo físico.  
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Mas para a nossa imensa surpresa e natural suspeição, mesmo 

porque achava-mos diante de um fenômeno completamente novo e 

um tanto esquisito, por força mesmo de a aparência ambiente que 

passamos a visualizar com os olhos carnais não se tratar de uma 

obra da arquitetura do Mundo Superior, observamos que não só nos 

mantínhamos integralmente dentro, ou bem encaixado, do corpo 

físico, como também ficou muito claro que ali, em verdade, 

estávamos percebendo uma completa reconstrução “material” 

dentro do nosso próprio ambiente espacial, dimensional do plano 

físico, como se os Espíritos desmaterializassem tijolo por tijolo de 

nossa residência e passassem a recolocar, em seu lugar, tijolo por 

tijolo de sua esfera de ação, agora, aos nossos olhos surpresos e 

extarrecidos, completamente solidificados, como se a nossa casa 

fosse totalmente remodulada ou mudada de ambiente ou localidade. 

 

O lamentável de tudo isso, é que, na verdade, todo esse efeito fora 

produzido, acredito, por Entidades muito inferiorizadas, haja vista ter 

nos deixado uma impressão, quase de pavor. O que nos levou a, 

praticamente, rechaçar mentalmente (e fisicamente), num esforço 

inaudito, todo o fenômeno. 

 

No dia seguinte (02 de fevereiro), também no banheiro de nossa 

residência, pensando ainda naquela ocorrência, ao manusearmos a 

toalha de rosto fui tomado de surpresa quando, dessa vez pela 

acolhedora assistência de nossa benfeitora Veneranda, vimos a 

querida Instrutora Espiritual “solidificar”, ou antes, empedrar 

mesmo, a nossa toalha de rosto.  

 

Ou seja, vimos a querida Amiga Espiritual utilizar de sua força 

mental, pela ação de nossos fluidos ectoplasmicos, para 

literalmente transformar o tecido macio da toalha em uma 

outra estrutura sólida, tão solida quanto uma pedra firme de 

concreto.  

 

Isto, como se as suas substâncias moleculares e subatômicas 

tivessem sito metamorfoseadas pelo calor de sua vontade firme e 

poderosa. 

 

O que nos deixou convencidos do fenômeno ocorrido na noite do dia 

anterior. 

 

2) Ainda em janeiro de 2014, observei surpreso quando um copo cheio 

de café congelado (empedrado), ficando assim por o termos 

esquecido dentro de nosso congelador, e de maneira surpreendente, 

já em nossas mãos, integralmente tornar-se liquido novamente, 
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isto sem que, sequer, o tivéssemos encostado em qualquer local 

aquecido pelo fogo.   

 

Ou seja, tudo ocorrido diante de nosas vistas, quando a caneca fora 

tocada apenas pela nossa mão direita, o liquido se descongelou 

por inteiro como num verdadeiro passe de mágica.  

 

E imediatamente, a seguir, passou perfeitamente a se solidificar, 

tornando-se gelo solido, novamente.  

 

E imediatamente, a seguir, por ação dos Espiritos que nos 

acompanhavam naquele momento, se transformava novamente 

em liquido.  

 

E imediatamente, novamente, voltava a se solidificar, 

empredrando-se em jelo firme.  

 

Isso ocorrendo num vai e vem por 4 OU 5 VEZES SEGUIDAS, até 

que nos demos por vencidos e nos convencemos da realidade 

inquestionável daquele impressionante fenômeno mediúnico. 

 

Dessa vez, as ocorrências espirituais foram patrocinadas por 

sorridentes Agentes Espirituais do Bem, sob a aquiessencia do Dr. 

Bezerra de Menezes. 

   No mais, como nos instruiu pessoalmente a venerável Benfeitora Maria de 

Magdala, com relação à sua mensagem por nós psicografada, ela não teve 

qualquer dificuldade em se expressar em bom português e numa linguagem 

apropriada à nossa época, haja vista que, anteriormente, já havia não 

somente ter reencarnado em nosso meio como Teresa de Ávila (Espanha) e 

Elizabeth d´Espérance (Inglaterra), como já havia também se corporificado 

no Plano físico como uma indígena brasileira, isto em meados do século 

XVII.  

   Sobre este assunto especifico, o da comunicação inter-mundos, o 

bondoso anjo de luz Maria de Magdala recomenda aos leitores amigos, que 

se dirijam à obra de Yvonne A. Pereira, “Devassando o Invisível”, cap. 

Romances Mediúnicos (FEB). 

   E para os afeiçoados no tema Mediunidade, Medicina Espiritual e Vida 

Espírita, por favor queiram se reportar a nossa primeira obra mediúnica: 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, 

pelos Espíritos Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido Xavier e Adolfo 

Bezerra de Menezes. 

   Jesus nos abençoe! 
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O LAR 

CAPÍTULO 29 

Pelo Espírito Suely 

 

   Meus queridos irmãos!... vocês estão deixando passar uma 

excelente oportunidade de crescimento espiritual, em família! 

   Esquecendo-se, muitos... de endereçar-nos as suas preces em 

permuta benigna na busca de orientação e entendimento, pelos 

fios invisíveis do pensamento, deixam-se escravizar pela brutalidade 

do coração voltado unicamente para os seus interesses materiais e 

temporários, não crendo vocês que o essencial para Deus e para a 

nossa paz intima está, exatamente, num coração enternecido de 

alegria, pela felicidade de um LAR aconchegante e repleto de 

amizade sincera. 

   Não obstaculizemos mais o andamento do progresso espiritual do 

globo terrestre.  

   Articulemos as nossas naturais possibilidades mediúnicas, no 

campo frutífero da prece bem sendida, para o bem de todos, e 

para o nosso próprio bem, tendo a visão de futuro na qual, 

medrando os portos luminosos do Grande Além, como verdadeiros 

clarividentes dos nossos destinos, possamos vislumbrar o amanhecer 

de uma Nova Aurora, meditando a cada passo do caminho nas 

palavras de pura felicidade do Grande Prometido: 

   - “O meu Reino não é deste mundo”. 

   E como engenheiros e arquitetos da magnífica construção Espiritual 

do Edifício Celeste chamado Espiritismo, possamos, humildemente, 

tornarmo-nos os Empreiteiros da Verdadeira Pacificação entre toda a 

Família humana, encarnada e desencarnada, a habitar a Terra e os 

Universos sem conta, na Eterna Morada de Deus. 

   Fiquemos todos com Ele, o Bom Pai que está nos Céus. 
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(Salvador/BA, 27 de novembro de 2012, às 17h35min). 

   Nota do médium: A querida Mensageira Espiritual se apresentou a 

minha vidência mediúnica caracterizada de simples formosura, e com uma 

irradiação tão linda e tão doce quanto às alegrias do firmamento em uma 

noite encantada pelo romantismo de uma lua cheia. 

   Não nos foi possível lhe identificar a personalidade espiritual, senão pelo 

primeiro nome que, acreditamos, ser o mesmo que também a identificara 

em sua última reencarnação entre nós, porém dando-nos a perceber que 

fora então, e tão somente, uma dedicada mãezinha. 

   Mas vale a nota de que lhe observamos perfeitamente nítida, num corpo 

físico-astral tão belo e cheio de vida, muito vivaz também, quanto cheio de 

graça e ternura. 

   Uma perfeita jovem mulher da Vida Espírita. 
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O ESPIRITISMO NO FUTURO 

CAPÍTULO 30 

Pelo Espírito Andrew Jacson Davis 

 
   Tenho pensado muito nestes últimos tempos, de o quanto seria 

interessante se os nossos companheiros, pelo menos os mais 

afinados com o pensamento iluminado de Allan Kardec, 

patrocinassem em si mesmos um pouco mais de ousadia...  

   Aquela ousadia saudável, carregada do ânimo da vitória. 

   Sim!... meus companheiros Evangélicos... 

   Com toda a certeza de meu coração, não teria outra palavra mais 

impetuosa capaz de representar o grande empreendimento que 

haveremos, todos os irmãos do Orbe planetário, de promover nos 

“próximos anos”, no interesse de salvaguardar a nossa saúde mental, 

agora sim... não somente a contarmos nos pequenos minutos do 

caminho da vida, mas pelos próximos milenos  da Vida 

Universal!... 

   Acreditem, pelo amor que cada um de vocês dedicam 

particularmente à Deus, esse Deus Poderoso e Boníssimo, já que nós, 

os seus Guias Espirituais, temos feito de quase tudo com o objetivo 

de enviar-lhes nossas advertências carinhosas, mesmo que muitas 

vezes versadas em palavras mais fortes, e um tanto contundentes, 

mas a Vida do Cristão-espírita deve ser toda ela dedicada e entregue 

alegremente ao Cristo Jesus, mesmo que seja a toque de pedradas e 

reprimendas, já que o verdadeiro servo da causa Cristã não se 

compraz com meros elogios de porta de bataclãs, mas alarga o seu 

entendimento  diante do futuro que descerra à sua frente, fortalecido 

tão só pelo desejo ardente de vencer o bom combate, na luta quase 

perpetua entre o bem e o mau. 

   Não nos levem a mal, mas o nosso interesse, o dos Espíritos do 

Senhor, não seria outro senão o de os elevarem na Hierarquia dos 

Homens Bons, Boníssimos, e evitarmos a todo o custo a desgraça que 

se insinua, logo à frente de vocês mesmos, e poderiamos afirmar que 
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a frente de todos nós, já que a Vida do lado de cá tem intima relação 

com a vida dai, e virse e versa... 

   Mais uma vez... não nos levem a mal,  mas o caso é de 

extrema gravidade.  

   Não seria por qualquer motivo banal que atravessaríamos as longas 

regiões de amarguras e suplicios do mundo invisivel,  para virmos até 

vocês, com o coração enternecido de amor e simpatia, com um 

objetivo de esclarecer as vossas mentes, muitas vezes, pelas vias do 

fenômeno mediunico e sublime, quando voltado exclusivamente para 

a caridade, nos corseis impressionantes da clarividencia ou da 

psicografia, e mesmo nos dos efeitos-físicos,  quando, em realidade e 

urgentemente, a necessidade maior de meus irmãos é a de preencher 

os seus corações com o fenômeno delicioso do amor sincero devotado 

ao Cristo Jesus... 

   O fenomeno, na maioria das vezes, ofusca o lhar daquele 

que o obeserva, sem a devida compreenção das Leis que 

regem a Natureza... 

   Mas o amor, jamais enganará a aqules que o sentem com 

sinceridade, na intimidade dos seus corações. 

   Na verdade, a grande barreira que tem impedido o discernimento 

por parte dos companheiros da Crosta, diante dos nossos avisos 

fraternais, não tem sido outro senão o da má vontade e o da extrema 

deslealdade ao Senhor, que tem nos ofertado tanto, e praticamente 

nada tem recebido de nossa parte, como se ainda não estivessemos 

satisfeitos pelo sangue já derramado por Ele, no angustiante 

tormento do Calvário.  

   Que lastima!... 

   O FUTURO DO ESPÍRITISMO dependerá não somente do que 

fizermos com ele, como nos alertou o grande Emmanuel, por Chico 

Xavier, pois a Vontade Sacrossanta do Senhor impera hoje e 

imperará sempre em todos os qudrantes do Universo visível e 

invisível, mas, verdadeiramente, daquilo que imediatamente 

realizarmos de melhor por dentro de nós mesmos. 

   Não nos basta aparentar. 

   Precisamos ser. 
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   Por enquanto, temos visto que a má vontade pelo Espíritismo, tem 

partido mais de dentro do seu próprio movimento doutrinário, do que 

propriamente dos “oposiores” externos. 

   Afinal, quem são os reais inimigos do Espiritismo?!...  

   A deslealdade pela qual tem atravessado o coração do nosso 

amoroso Espírito da Verdade, por parte dos seus próprios 

“adeptos”, tem feito com que ações extremistas sejam colocadas em 

pratica pelos prepostos do Senhor, no sentido de evitarmos uma 

derrocada maior. 

   Espere ai...  

   Não!... não a derrocada do Cristianismo Redivivo.  

   O que seria um absurdo diate da vontade de Deus e da promessa 

do Cristo. 

   Mas, sim, a queda dos seus próprios profitentes, que a continuar 

nesse ritmo de loucura e deslealdade, não haverá de sobrar “pedra 

sobre pedra” sobre os escombros dos pseudos apostolos da Verdade. 

   Tudo bem, meus queridos companheiros, procurarei não ser tão 

extremista...  

   Sobrarão uma meia dúzia de “gatos pingados” que, segundo a 

promessa misericordiosa do Nosso Salvador, serão tomados a conta 

dos Bons Servidores. 

   Precisamos ser totalmente Clarividentes... 

   A porta extreita é a mais difício de se transpor, mas sem sobra de 

dúvidas a mais segura. 

   Confiemos plenamente na assistência dos Bons Espíritos, e sigamos 

adiante certos de que não nos faltará a força necessária para o 

serviço a cumprir, que é o de elevar a vossa Terra a um plano mais 

alto na hierarquia dos Mundos do Senhor, na grande e eterna Casa do 

Pai... 

   Que Jesus nos ampare a todos nesse momento de preçe, a qual 

rogo, sinceramente, à Ele pela Salvação de todos nós, seus irmãos e 

filhos do mesmo Deus de Misericórdia. 

    O amigo fratenal e servo humilde de todos, 
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(Salvador/BA, 28 de novembro de 2012, às 09h40min). 

   Nota do médium: A mensagem espontanea do grande médium 

Clarividente norte-americado Andrew J. Davis, fora transmitida por ele em 

profundo sentimento de pesar, e em lágrimas de profunda piedade por 

todos aqueles que não se interessam ainda pelas coisas do Espírito Imortal, 

se como espíritas consideramos que Jesus veio para nos salvar, ao mesmo 

tempo que nos conduzir no caminho da moral elevada. 

 

https://blogdobrunotavares.wordpress.com/2015/01/26/andrew-jackson-davis-o-grande-precursor-do-

espiritismo/ 

   Embora mais tarde ele tenha me auxiliado a fazer a revisão do seu texto 

original, ele preferiu manter a substância do seu pensamento inicial, pelo 

menos da maneira como eu o havia capatado à época da psicografia, para 

que o texto não perdesse a originalidade histórica da minha mediunidade. 

   Segundo Andrew, teríamos condições de ter feito agora uma revisão mais 

profunda na sua gramática e na sua estrutura literária, por conta da 

clariaudiência que haveria de me envolver os timpanos espirituais do lado 

direiro, mas com isso teríamos perdido em originalidade. 

   Nota Biográfica (Pela fonte Wikipédia): 

   Andrew Jackson Davis (Blooming Grove, Nova Iorque, 11 de agosto de 1826 — Watertown, 

Massachusetts, 13 de janeiro de 1910) foi um clarividente norte-americano, autor de The Principles of 

Nature, Her Divine Revelations and a Voice to Mankind, dentre outros livros. 

https://blogdobrunotavares.wordpress.com/2015/01/26/andrew-jackson-davis-o-grande-precursor-do-espiritismo/
https://blogdobrunotavares.wordpress.com/2015/01/26/andrew-jackson-davis-o-grande-precursor-do-espiritismo/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blooming_Grove
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque_(estado)
http://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1826
http://pt.wikipedia.org/wiki/Watertown
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1910
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clarivid%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
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ESPERANÇA 

CAPÍTULO 31 

Pelo Espírito Lucas 

"A cada um segundo suas obras" (Lucas XII: 47-48) 

 

   Manifesta-se no horizonte uma nova substância, de conteúdo 

sublime, que varrerá todas as iniqüidades que ainda pairam sobre a 

atmosfera da Terra. 

   Apesar das insinuações das sombras, a luz do Espiritismo tem 

ofertado valor e propósito à vida humana, mesmo que a golpe de 

passadas lentas, mas que, pela graça do Senhor, haveremos 

haveremos de triunfar sobre os escombros de nós mesmos, quando 

todos nós, enquanto Humanidade, passarmos a sentir no mais intimo 

de nossas almas o fragor suave e benfazejo da gloriosa Mensagem de 

Jesus Cristo santificada pelas mãos e pelo pensamento do 

Espírito de Verdade... 

   Por todos os meus irmãos da atmosfera terrestre, seja encarnado 

ou desencarnado, não tenho senão o mais profundo sentimento de 

fraternidade e carinho, ternura e solidariedade, e naquele Amor como 

ensinado e vivenciado pelo Nosso Senhor, que ainda, e como será 

sempre, tem vertido do Céu para a Terra inteira o seu sacrificil e o 

seu profundo sentimento de piedade por todos aqueles que ainda não 

souberam, ou mesmo não se permitiram, se converter aos seus 

Ensinos de Misericórdia e Compaixão. 

   A extrema felicidade com a qual temos percebido e pressentido os 

novos rumos da vida planetária, por qual haverá de passar os nossos 

irmãos em humanidade, vem de encontro ao pensamento mais puro 

e mais perfeito que uma Doutrina jamais houvera professado sobre a 

face do Orbe terreno: “Fora da Caridade não há Salvação”. 

   A bandeira de Fraternidade Universal, primeiro apresentada pelo 

Salvador há mais de dois mil anos e, na atualidade, colocada em 

pratica pela fragorosa, e quase unanimidade dos Espíritas Cristãos, 

pelo menos entre os despojados de preconceitos dogmáticos 
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enraizados pelo orgulho e pela vaidade, tem trazido ao ambiente 

planetário uma força de arrasto que muitos de nós, mesmo os 

desencarnados, estamos ainda longe de compreendermos, tal a 

complexidade da visão que nos chega ao olhar perplexo e 

embevecido pela augusta presença de Deus no “Inconsciente 

Coletivo” das Criaturas terrenas, que apesar dos muitos entraves de 

ordem intima tem deixado exalar de suas almas forças tão 

poderosas, quanto acalentadoras. 

   O momento é de reflexão e de muita paz!... 

    A visão tem nos deixado entrever algo de tão sublime que 

muitos de nossos queridos irmãos, os mais cépticos, tomarão 

nossas palavras como singelos apelos ao coração! 

    Mas a verdade, segundo o nosso entendimento, não é outra que 

não seja o desejo da coletividade encarnada, e desencarnada, por um 

momento de PAZ, e ao mesmo tempo de profundo pesar por todos 

aqueles que ainda se manifestam psicologicamente por tendências de 

conflitos e baixezas. 

    Mas a vitória final haverá de ser a do Cristo Jesus, que tem 

os seus olhos fixados ou direcionados, pessoalmente, 

para cada um de nós... E que nossos irmãos não tomem estas 

nossas humildes palavras como “figura de linguagem”. 

    Tamanho o Seu poder espiritual, que mesmo por entre as sombras 

que pairam sobre nossas cabeças e nossos corações, a Luz do Mestre 

se faz manifestar, não deixando nada passar despercebido por sua 

atenção e por seu Compassivo Amor... 

   Olhando para o horizonte estrelado da noite de nós mesmos, 

percebemos que as estrelas salientes nada mais são que a claridade 

esperançosa do magnífico Sol do Amor Completo de Jesus Cristo a 

velar pelos nossos Espíritos, havidos de pacificação e conforto moral. 

   A certeza de um alvorecer repleto de alegrias enobrecidas pelo 

sentimento de Bondade e Justiça, uns para com os outros, faz de 

mim mesmo um amigo otimista e sincero que deposita em cada um 

de meus irmãos da vida na Crosta planetária, uma pequenina fagulha 

do amor completamente apaixonado nAquele que haverá de nos guiar 

pelo Infinito. 
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   Certa vez, vindo de Betânia, já em direção à Damasco, com os pés 

queimando em brasas e o corpo a pressagiar a exaustão total das 

forças físicas, parei por alguns instantes, e meditando nas anotações 

que havia feito para a formação daquele que seria denominado como 

O Evangelho de Lucas, olhei para o céu azul-turquesa que se firmava 

na grande abóboda, e debaixo de um sol a brilhar tão intensamente 

como a nos solicitar uma pequena lágrima que se fizesse do socorro 

preciso a lhe minimizar as labaredas flamejantes, perguntei 

mentalmente ao coração compassivo e misericordioso do Senhor: 

   - Mestre, Amigo e Irmão Divino, que posso fazer para apascentar 

as minhas grandes dificuldades moral, trazendo ao coração a certeza 

definitiva de que estarei no caminho certo, diferentemente do mal 

rico?!... 

   Quando maravilhosamente vi sorrir ao meu lado direito, a figura 

maravilhosa quão encantadora dAquele ao qual aprendêramos a 

reverenciar e amar com o mais profundo de nosso Espírito, 

corporificado numa aura de tamanha brancura que me enebriou aaté 

as entranhas dos infernos que trazia em mim mesmo, a exclamar-me 

carinhosamente: 

   - Lucano, meu irmão, seria possível ao homem encontrar o Reino 

Divino sem que, antes de tudo, fosso tentado pelas facilidades do 

mundo, ou ainda fustigado pelas dores da carne?!...  

   Recobra, pois, a tua fé no Pai, e continua a acolher em teu coração 

o mais absoluto e sincero desejo de conquistar o Reino de Deus pelo 

preço da “paixão”, mesmo que seja a custa de muitas dores e muitas 

humilhações... 

   Quando rapidamente me concentrei em suas doces palavras de 

incentivo e socorro, percebi que já estava tão somente a sós, sem 

que me pudesse ter observado a Sua divina partida... 

   Assim, meus queridos irmãos em Cristo-Deus, este é o momento 

para o qual o Senhor nos havia prometido alertar, quando chegasse a 

hora aprazada, o da “seleção do joio e do trigo”. 

   Façamos a nossa parte, fortalecidos nEle e confiando, por nossa 

vez, na assistência ininterrupta dos Bons Espíritos, que são os 

Agentes de Sua Santa e Meiga Vontade, fazendo o bem o quanto nos 

for possível e, invariavelmente, sem olhar a quem, e quanto ao mais: 
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Tudo nos será dado por acréscimo de Sua perfeita 

misericórdia. 

   Esperemos, pois, trabalhando!...   

   Esperemos estudando!... 

   E esperemos amando!... 

   Deus seja louvado e Ave Cristo! 

 

(Salvador/BA, 30 de novembro de 2012, às 03h11min).   

   Nota do médium: A mensagem espontânea acima, fora realizada com 

a certeza de ter sido transmitida e assinada pelo Espírito de Lucas, O 

Evangelista.   

   O misericordioso Mensageiro, ainda nos deixou entrever algo de suas 

visões Clarividentes a que se reporta no texto, às quais sentimos e 

visualizamos num fabuloso grau de percepção psicométrica, fazendo-nos 

perceber o pensamento da Humanidade inteira, como num circuito 

fechado de irradiações mentais, caracterizando o que poderíamos 

denominar, pela conceituação do eminente Carl G. Jung, de O Inconsciente 

Coletivo.  

   Na sua compaixão por todos nós, senti, em minha própria alma o 

fenômeno que, em mim e de mim mesmo, se é que posso me expressar 

nestes termos, me arrebatou não somente a visão como o próprio Espírito 

às regiões “subterrâneas” da mente planetária, por força de um processo 

mediúnico maravilhoso e de transcendente compreensão. 

   Vejamos bem que aqui nos reportamos ao excusivo pensamento 

subcosnciente ou inconsciente dos seres humanos, entretanto 

devemos levar em consideração, como forma de alertar a todos os irmãos 

de creça espiritualista, que se não tomarmos o devido cuidado em relação 

aos nossos pensamentos conscientes, de nada, ou pelo menos de quase 

nada, valerá termos “tão belos pensamentos íntimos” em relação a nós 

mesmos, e à vida como um todo. 

   Jesus nos recomendou: “Orai e vigiai”. 

   Portanto, não nos basta apenas pensar, desejar, ou mesmo sentir... 

Precisamos agir no bem, vivendo ele a cada instante de nossas existências. 

 



 

 
245 

245 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

POESIA SOLENE 

CAPÍTULO 32 

Pelo Espírito Alphonsus de Guimarães 

 

Lágrimas, também eu derramo, 

Quando escuto a voz da saudade, 

Do mundo que deixei 

Numa relva de plantas, sobrados e mausoléis!... 

 

Compreendes, amigos meus, 

Que a fé faz o homem, 

A alma faz o Espírito, 

E a lama cobre o sinistro... 

 

Temos muito o que fazer, 

Volve teu coração 

Para as brumas do Infinito, 

 

Confiante, seguro e submisso, 

Diante d´Aquele que nos sustenta os passos, 

Vacilantes, tremulos e redimidos... 

 

Graceja, ó alma de Deus, 

Mas antes de tudo, 

Corre os olhos inseguros, 
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À frente do caminho, 

Sabendo que o futuro é Camafeu! 

 

(Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2014, às 08hs44min) 

   Nota do médium: Quem desejar conhecer um pouco melhor sobre o 

querido Amigo Espiritual Alphonsus de Guimarães, por favor queira se 

reportar à obra de Chico Xavier: “PARNASO DE ALÉM-TÚMULO” 

(Diversos Espíritos, pela Editora FEB). 

   Ele se nos apresenta de uma maneira muito cordial e peculiar, que apesar 

da “aparente” pompa pessoal, traz no próprio peito a ternura das grandes 

almas, muito sensíveis, ternas e afetuosas. 

   O seu sorriso é cativante e encantador.  

   Poderiamos dizer, um “homem galante” e, de certa maneira, muito 

espirituoso, feito à gracejos e anedotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
247 

247 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

O EVANGELHO DO REINO 

CAPÍTULO 33 

Pelo Espírito Bartolomeu 

"Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o Rei de Israel". 

(Bartolomeu – João: 1, 47). 

    

   Saudações, irmãos! 

   Com o seu olhar compassivo e misericordioso, o Nosso Senhor tem 

salvaguardado a nossa sanidade diante das imensas misérias e 

agruras por qual vem passando todos aqueles que, a despeito de Seu 

Evangelho Salvador, vem trazendo dentro de si mesmo o 

moinho dos ventos caudalosos, e atabalhoados, de paixões 

dolorosamente acerbas, nutridas por cada um mesmo, quando 

inebriados pelas gloríolas do mundo carnal e passageiro, esquecendo-

se todos de que a verdadeira alegria, a sã felicidade e a saudável 

contenplação, está, exatamente, na gentileza que venhamos a 

depositar no Banco da Economia Universal, em forma da moeda 

significativa, quão primorosa, do nosso amor extremo no Pai, no 

Filho e em todas as Criaturas de seu Eterno Reino...  

   Amor pelo Homem, pelas criaturas dos Reinos Inferiores da Criação 

e por toda a Natureza que nos cerca, e que tem se rendido, diante da 

nossa profunda inclemência, e injustificada pervesidade, ao nosso 

despotismo, e completo resrespeito à Santa Vontade do Deus de 

Bondade. 

   A maior alegria para nós não se fará realizar senão pela entrega à 

Vida, do nosso maior tesouro: A felicidade!  

   E não teremos maior felicidade em nós, para nutrir o mundo que 

nos cerca, senão aquela que, ao mesmo tempo em que a sentirmos, 

proporcionarmos aos nossos companheiros e companheiras de 

jornada, estejamos no reino mineral, vegetal, animal, hominal ou 

mesmo na esfera dos anjos... 

   A Lei abarca a todos o seres e estágios da Criação. 
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   Na verdade, diante da mais remota ou insignificante demonstração 

de fraternidade, colheremos do Pai Celeste uma abundante 

demonstração do Seu Misericordioso reconhecimento, pela nossa 

tentativa de amar bastante, mesmo sem sermos amados, mas 

que para Ele, em Verdade e Vida, transformada para o nosso Espírito 

em formosa oportunidade de crescimento e entendimento nas 

palavras de Seu Filho, enviado em luz e misericórdia, mas que não 

haverá jamais de serem esquecidas pelas futuras gerações do 

Planeta. 

   Às margens do Tiberíades, não cansávamos de ouvir a palavra 

suave e doce do Nosso Salvador, sempre com o meu pobre coração 

enternecido e repleto de alegria que mais tarde fora também 

revigorado pelas experiências sagradas da luta e da tragédia 

em mim mesmo, coisas aparentemente sombrias e que para a 

maioria dos irmãos terrenos não passam de desgostos e graves 

perturbações da ordem humana, mas que para Deus são 

valiosíssimas oportunidades de aperfeiçoamento da alma 

humana e ainda cativa na Terra, em burilamento íntimo para a 

ventura perfeita que haveremos de vivenciar, tanto hoje como 

no Eterno Amanhã, quando já estivermos consciententes de 

que sem a Caridade, ou fora da Caridade, não haverá Salvação 

para homem nenhum. 

   Viajantes que somos da grande Nave da Vida temos, desde já, a 

grande oportunidade de reconstrução do Edifício luminoso do Espírito, 

que forjado em seu início em pura Luz, devido a nossa sistemática e 

inclemente ignorância, encontra-se diante de um grande paradoxo...  

   Devemos amar ou ser amados, devemos criar oportunidades para 

servir ou apenas sermos servidos, devemos crer no bem ou, apenas e 

unicamente, sermos condutores de vapores enfermiços acumulados 

em nossa vestimenta espiritual pelas tormentas morais que temos 

causado ao corpo espiritual do Planeta no qual vivemos e 

experiênciamos oportunidades de crescimento para Deus?!... 

   Será que poderíamos ter alguma dúvida acerca destas 

palavras de admoestação, consagradas pelo Espírito 

Evangélico?!... 

   Pensando dessa maneira, e criados à semelhança do Todo 

Poderoso, como poderíamos na atualidade carregarmos em nossa 

intimidade tanta loucura, e tanta sombra?!... 
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   Certa feita, quando nos encontrávamos na companhia do Divino 

Pacifista nas cercanias de Betsaída, com alguns de nossos 

companheiros de apostolado evangélico, fomos “surpreendidos” pela 

figura de um “humilde” e abastardo pastor que trazia nos braços 

ensangüentados, pelas tormentas aplicadas pelo próprio filhinho 

enfermo, o corpo quase inerte de outra filha que, praticamente, se 

encontrava em vias da loucura por falta de aplicação médica às suas 

demências de origem psiquiátricas, mas sobretudo às de ocorrência 

espiritual, acarretada por insidiosa obssessão perpetrada por um 

agente malfeitor que não queria, de maneira alguma, lhe deixar de 

acompanhar os passos vacilantes, porém amorosos. 

   Dado certo instante de verdadeira consternação, pela cena que se 

desenrolava aos nossos olhos, pela dor do pai e pela angustia da 

filhinha enferma, vimos que o Doce Rabi, sem qualquer reprimenda 

ao Espírito que a acompanhava, passou a ministrar com as suas 

Divinas mãos misericordiosa transferência de fluidos salutares em 

direção do próprio paizinho, que se encontrava ali em sofrimento 

angustioso. 

   Quase que instantaneamente, ao fixarmos o olhar atento e 

percuciente na direção do trio em litígio (pai, Espírito e a jovem 

garota de seus aproximados 14 anos), observamos, pela clarividência 

ostensiva, que o corpo espiritual da menina passava a reter, como 

por “milagre” maravilhoso, toda aquela carga de magnetismo puro 

proveniente da aura luminosa do Divino Benfeitor, que, por sua vez, 

passou a dizer em voz alta, sob o testemunho de todos os demais 

enfermos e sofredores que se aglomeravam em torno, na condição de 

pedintes e desesperados espirituais: 

   - Vinde a mim, oh! Pobre criancinha. A partir de hoje não terás 

mais esse infeliz irmão ao teu lado que, pela Misericórdia de meu Pai, 

passará a habitar mundos inferiores.  

   E rapidamente fixa o seu delicado olhar para o genitor, que se 

encontrava quase em estado de êxtase, embora o seu natural 

abatimento: 

   - Mas tendes o cuidado, pai amoroso e dedicado, na condução de 

vossos pensamentos, não deixando que o mal volte a se instalar na 

tua casa, pelo desejo de angariar recursos apenas e tão somente 

para a sua prole familiar, esquecendo-se, então, de que a nossa 

Família se faz presente por toda a Humanidade. 
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   Roguemos compaixão e misericórdia pelo malfeitor espiritual. Ele, 

quanto cada um de vós, é necessitado do arrimo de nossas próprias 

orações. Busquemos no Pai Celestial a proteção compassiva de Seu 

amor, mentalizando, tanto para ele, o infortunado desencarnado, 

esse pobre imão desviado do bom caminho, quanto para vós 

mesmos, as claridades sublimes da esperença vindoura, em dias de 

paz e alegria, felicidade e concórdia. 

   Afinal, quem será mesmo o algós ou a vitima nessas 

circusntâncias?... 

   Naquele instante, vimos, enebriados pela beleza cadenciada de 

seus movimentos suaves, serem forjados em suas próprias mãos, em 

luminosidades santificadas e deslumbrantes, dois maravilhosos 

diamantes a produzirem, cada um deles, com particular intensidade 

o da mão direita do meigo Rabi, uma intensa, quão variada, 

constelação de esferas luminessentes, dando-nos a entrever, a partir 

dEle mesmo, as infinitas partículas de amor e saúde, beleza e 

formosura, com a qual ministrava o socorro providencial não somente 

à jovem criança, quanto à sua desventurada companhia espiritual, 

tanto quanto ao seu genitor imprevidente, e a todos os demais que 

se mantinham em algazarra extridente, sequisos, todos, pela Luz do 

Mundo, inclusive nós próprios. 

   Mais tarde, já na comunhão intima com os amigos do Caminho, o 

Cristo nos informara que o Espírito sofredor a litigiar com a jovem 

louca, nada mais era que uma infeliz alma familiar de um servidor 

encarnado de sua própria casa que, na condição de dementado do 

Além, não via a sua frente senão o interesse de desforrar, pelo muito 

de sofrimento que havia, o “aparente” pai generoso, perpetrado ao 

seu ente querido que se encontrava sob os cuidados daquela família, 

na condição de servo humilde. 

   Aqui, por essa pequena narrativa viva da presença do Cristo entre 

os homens, passamos a compreender que a paz que devemos 

buscar para nós, indiscutivelmente, será a paz que dedicarmos a 

todos, ou melhor, afirmando segundo a Sua própria recomendação:  

   - “A minha paz vos dou”. 

   Então, meus queridos e amados irmãos, tenhamos em mente que a 

vitória definitiva como causa maior de nossas vidas, será sempre: - A 
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do amor a Deus em primeiro lugar, e ao nosso próximo, mais do que 

a nós mesmos.  

   Estudemos e reflitamos em “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, onde encontraremos toda a excência da mensagem 

gloriosa do Senhor. 

   Sigamos nas pegadas do Salvador, e sejamos vitoriosos e felizes 

com Ele, sobretudo, vivenciando na própria alma, sob as bençãos de 

uma consciência tranqüila, o Reino de Deus. 

   Deus conosco, hoje e para todo o sempre. 

 

 (Salvador/BA, 01 de dezembro de 2012, às 17h19min). 

   Nota do médium: A mensagem espontânea de significativa beleza 

espiritual, para todos nós que caminhamos caindo e levantando pelas 

estradas da vida planetária, fora assinada pelo Espírito de 

Bartolomeu, O Apostolo. 

   Ele é venerado na Igreja Católica como São Bartolomeu. 

   Curiosamente, como vimos no texto acima, Jesus menciona a palavra 

“desencarnado” ao se dirigir ao Espírito de um morto.  

   Imediatamente, ficamos exitante ao psigografar mediunicamente a 

mesma, entretanto o próprio São Bartolomeu firmou a nossa mão, 

induzindo-nos a grafá-la, exatamente como a havíamos entendido, 

pois, segundo ele próprio, o Cristo a havia empregado dessa maneira. 

   Outra coisa bastante interessante, é que ao término da primeira revisão 

da mensagem acima, isto já em 17 de agosto de 2014, não ficando 

satisfeito com o resultado do nosso insignificante trabalho mediúnico, 

ouvimos a seguinte orientação de nossa querida benfeitora Veneranda: 

Pergunte para ele, se é possível fazer alguma coisa!... 

   Então, com o coração cheio de ternura, lhe perguntei carinhosamente: 

   - “Bartolomeu! Seria possível o senhor melhorar o texto?  

   Ele, seguramente me respondeu:  

   -Para que?  

   Quando voltei a lhe questionar:  

   - Então, quem sabe, para ficar mais bonito?!  
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   E ele, retorna:  

   - Para quem?!...  

   E assim, não mais insistimos. (Risos). 

   Com isso, entendemos que a sua mensagem fora prioritariamente escrita 

para o povo mais simples, aquele desprovido de versatilidade verbalistica e 

de cultura excessiva, mas que têm no coração o mais rico tesouro do 

mundo, o AMOR. 

   Agora, profundamente interessado em tentar compreender a visão astral 

do Divino Companheiro, como me foi possível entrever pela clarividência 

mediúnica, quando Ele passou a projetar de suas mãos sublimes as 

irradiações magnéticas de seu amor perfeito, transubstanciado numa pedra 

de diamante de formosa beleza, segundo o vigoroso Espírito do Apóstolo 

Bartolomeu, fomos encontrar na fonte Wikipédia algo bastante racional, 

quão sugestivo, a esse mesmo respeito, nas narrativas budistas acerca da 

vida excepcional do grande Buda (Sidarta Gautama), quando ele fora, 

inclusive, denominado de “O Caminho do Diamante”, ou ainda, O 

Iluminado, dando ênfase a uma das três correntes de seu pensamento, ou 

ensinamento. 

   Porém, no nosso modesto entendimento, outra informação muito 

importante, o que poderia ser a representatividade astral dessa pedra 

preciosa, segundo a mesagem de São Bartolomeu, haveremos de encontrar 

na tradição induísta.  

   Vejamos, assim, o que nos apresenta essa mesma fonte da Wikipédia: 

   Tantra (Sânscrito: tratado sobre ritual, meditação e disciplina), yoga 

tântrico ou tantrismo é uma filosofia comportamental de características 

matriarcais, sensoriais e desrepressoras. Essencialmente, a prática tem por 

objectivo o desenvolvimento integral do ser humano nos seus aspectos 

físico, mental e espiritual1 . 

   Segundo alguns autores o tantra é composto por dois ramos denominados 

a "mão esquerda" e a "mão direita". Embora o objectivo geral dos dois seja 

o mesmo, os processos utilizados diferem.  

   A "mão esquerda" está ligada muitas vezes à procura de poderes ocultos 

e à extroversão de energia psíquica sob forma de capacidades supra-

normais.  

   A "mão direita" está ligada à canalização de toda a energia para a 

elevação espiritual do ser humano. Este é também conhecido como 

Vidya Tantra ou tantra do conhecimento e a mão esquerda como Avidya 

Tantra.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nscrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tantra#cite_note-ISTA-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vidya
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Avidya&action=edit&redlink=1
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   O tantra correctamente praticado acelera rapidamente o progresso 

espiritual do ser humano. Apesar disso o tantra é muitas vezes encarado 

com desconfiança devido a certos aspectos do avidya tantra. É bem 

conhecido o fato de que o Budismo Tântrico sempre enfatiza a 

necessidade de supervisão por um orientador de confiança. (Os 

destaques são meus). 
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O MIADO DO GATO 

CAPÍTULO 34 

Pelo Espírito Inácio Ferreira 

 

   Como costuma me alertar por aqui um de nossos queridos 

confrades do movimento espírita do Além: - “De gato miando a ‘lata 

de lixo’ está repleta!...” 

   E conjecturando, diante da interessante, quão espirituosa, tirada 

desse nosso companheiro, chegamos a oportuna conclusão de que a 

palavra de Jesus continua cada vez mais atual, na Doutrina Espírita 

(“O Evangelho Segundo o Espíritismo”, Cap. XXI): “Haverá falsos 

Cristos e falsos profetas”. 

   Como lecionaram os Espíritos Bondosos à Allan Kardec, não nos 

basta formular belas palavras para que nos ascentemos à direita do 

Pai. 

   E quase que inconformado diante de tão grande depravação moral 

pela qual o mundo inteiro se debate, em sombras intercaladas de 

pequeninas luzes, já que entre o joio alastrado pelo Plano 

Carnal existe, sim, uma quantidade muito significativa de 

formoso trigo, mais particularmente entre os espíritas que se 

denominam cristãos e continuadores do pensamento espiritualisata 

“universalista” (Uai! quase não tem sobrado uma alma viva, e lúcida, 

nesse concerto de incompreensíveis desatinos!), nos perguntamos 

com lágrimas nos olhos: aonde vai parar com tudo isso, a 

nossa tão “sagrada” comunidade de adeptos da Terceira 

Revelação?!... 

   Tenho até muita dó de todos vocês. 

    E não estou de brincadeira. 

   Em verdade, como temos acompanhado pelas mensagens que tem 

sido vertidas do Mais Alto pelo estimado médium que ora se faz 

interprete de nossa palavra insignificante, o teor de conteudo otimista 

e esperançoso de nossa parte tem sido mesclado ao de incansável 

alerta, em forma de assombro mesmo, para que todos nós, não 
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venhamos a cair em novas tentações que sempre haverão de ser 

entraves ao nosso crescimento espiritual, o da ascenção às 

verdadeiras Moradas Celestes.  

   De qualque modo, asseguramos, caso verdadeiramente nos 

convençamos da responsabilidade que nos cabe perante o Deus de 

Bondade, tomaremos a nossa justa cruz e alcançaremos a 

vitória definitiva e real, somente consagrada pelo esforço 

sincero do sincero trabalhador. 

   Afinal, tudo na vida deve ter um preço e, por isso mesmo, um 

determinado sacrifício.  

   E o mérito está exatamente ai. 

   A vida, tem nos feito exímios moradores da “lata de lixo” do singelo 

conto acima, já que apesar de todo o esforço empreendido pela  

Espiritualidade Amiga em nos lecionar ânimo e serviço 

construtivo, temos mesmo é nos convertido em “manhosos” 

gatinhos de voz mansa e pausada, como hemeritos e sorrateiros 

seguidores de Mamon, quando, em realidade, temos nos colocado, 

sim,  na condição de vorazes leões famintos, de tudo e de todos, 

que com as nossas presas tenebrosas rasgamos as carnes e 

dilaceramos os corações de inocentes vitimas do mundo, encarnadas 

ou não. 

   Mas pensando bem, e um pouco melhor... será que existe 

realmente alguma vítima nessa história sadomasoquista, a qual tem 

sido escrita por todos os habitantes do planeta, há muitos e muitos 

milênios?! 

   Tomemos um pouco mais de folego e crivemos as nossas 

consciências com a proposição exarada pelo nosso doce, mas 

preocupadíssimo, Rabi: “Haverá prantos e ranger de dentes”. 

   Ou seria melhor fazermos como a humilde avestruz, 

colocarmos as nossas cabeças (sem cerebros!...) num buraco 

úmido, e tenebroso, para que não tomássemos nota, ou 

conhecimento, do triste final dessa história de “pequenos” 

gatinhos e “inocentes” avestruzes?!... 

   Muitos amigos que transitam pelo solo do planeta material, e 

mesmo do lado de cá, não se dão conta, ou pelo menos se fazem de 

desententidos, de que a maioria de nós forma uma imensa caravana 



 

 
256 

256 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

de vampiros ambulantes, como que havidos pelo sangue de nossos 

irmãos, estejam eles encarnados ou desencarnados (embora eu, 

particularmente, compreenda que todos nós estejamos encarnados. 

Porque o Mundo, dito, Espiritual está bem mais lá encima de nós 

todos. Apenas transitamos como de um lado para o outro de uma 

tênue, leve mesmo, cortina de fumaça material. Ectoplasma, ainda é 

matéria, tanto do lado dos “mortos” quanto dos ditos “vivos”). 

   Apesar de os Espíritos Misericordiosos, que vivem Mais Além, 

sempre nos lecionarem confiança e paciência, estamos 

convencidos de que tão grande piedade por parte deles, não nos 

salvará da grande derrocada que os nossos próprios Espíritos 

preguisoços, e sinistros, haverão de se deparar, caso não 

façamos uma rápida, rapidinha mesmo, mudança nos 

paradigmas de nossa vida moral. 

   Como afirma uma famosa canção de Elvis Presley: “É agora ou 

nunca”. 

   A escolha será nossa e de mais ninguém. 

   Busquemos no Evangelho de Jesus Cristo a salvagarda para os 

nossos mais intimos interesses, e quando, por opção própria, 

venhamos a envergar a nossa cruz radiante: pelo trabalho, pelo 

estudo e pelo devotado amor ao próximo, e não somente por nós 

mesmos, na estrada luminosa do futuro feliz que nos aguarda 

logo mais a frente. 

   Que Deus nos conceda a sua santa paz, nos guardando em seu 

carinho perfeito e nos fortalecendo sempre. 

   É a palavra justa e cincera que verte dos Amigos do Mais Alto, 

que, por meu intermedio bisonho, fazem-se interpretes de Esferas 

ainda mais longinquas. 

   Fiquem com o meu afetuoso abraço de servidor incansável da 

causa espírita, e amigo incondicional de todos. 

 

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2012, às 11h38min). 

   Nota do médium: O querido Dr. Inácio Ferreira fora, quando encarnado, 

Diretor Médico do Sanatório Espírita de Uberaba (MG), durante cinquenta 

anos. 
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   Em meados do ano de 2013, o estimado Espírito do Dr. Inácio Ferreira se 

comunicou com a nossa acanhada personalidade mediúnica, quando 

viajávamos em ônibus coletivo de nossa cidade, nos fazendo visualizar 

pela clarividencia algo do que ocorria no campo astral de nossa 

querida cidade de Salvador.  

   Num fenômeno surpreendente de visão psíquica, e efeitos fósicos, 

passamos a reter em nossa retina “carnal” o que, em realidade, tem nos 

alertado, ele mesmo, pelo médium Carlos A. Baccelli, da cidade de 

Uberaba/MG, para todo o Brasil... que toda a costa planetária irá 

desaparecer por força as aguas do mar... No nosso caso, ou seja, todo o 

âmbiente espiritual de nossa capital baiana já se encontra, literalmente, 

envolvida pelas águas do mar, muito embora no seu ambiente físico só 

pudemos vislumbrar as correntes de água maritima por força da vidência 

mediúnica que, como em mim mesmo, foi possível o vislumbre por uma 

espécie de camada, ou “película”, astral-gelatinosa, a se mover por entre as 

correntes magnéticas, ou fluídicas, de nossa Dimensão carnal, a 

representar, a feição de um registro cármico-astral (precognitivo) do que se 

constituirá, em algum dia não muito distante, o ambiente físico de toda a 

nossa cidade de Salvador. 

   E como ele mesmo já alertou pelo seu médium uberabense, nada mais 

justo que as nossas autoridades governamentais já fossem preparando toda 

a nossa comunidade, residentes de Salvador, para um “Êxodo Organizado”, 

a facilitar o movimento da população soteporolitana para outras regiões de 

nossa estado, ou mesmo de outras regiões do Brasil. 

   Mas, para que não fiquemos apenas com essa nota, apesar de, por si só, 

já ser bastante instrutiva para cada um de nós, vejamos então o que nos 

ocorreu na manhã do dia 11 de fevereiro de 2014, quando completamente 

desperto, e completamente lúcido (sem transe profundo), fomos tomados 

de imensa surpresa ao, literalmente, ver à nossa própria frente, sem que 

nos tivéssemos retirado do corpo fisico por qualquer fenômeno de 

arrebatamento astral (desdobramento mediúnico) para qualquer outra 

região do Plano Espiritual, o nosso Plano Material, sim, a nossa Dimensão 

fisica, tomar uma forma (“solida” mesmo!) completamente diferente 

daquela a qual estavamos a ver, ou vivenciar.  

   De um momento para outro, tudo a nossa frente passou a se apresentar 

com caracteristicas materiais completamente diversa, de maneira tão 

“firme” e tão perfeitamente “sólida” quanto qualquer outra paisagem 

do mundo carnal, qual estamos habituados a viver. 

   Tivemos assim duas existencias carnais em um único espaço fisico. Se é 

que posso me expressar dessa maneira. Se bem que um havia desaparecido 

por sob, ou por entre, o outro espaço físico. 



 

 
258 

258 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

   A imagem era surpreendente mesmo.  

   Tudo a nossa frente mudara derepente, de maneira que passamos a ver, 

ao invés das nuvens, das arvores e das casas e prédios de nossa rua, como 

a vemos regularmente, uma imensa correntesa de lama, agua suja e 

agitada, numa cascata, ou tormenta impressionante de muito 

desmatamento, como se todo o ambiente a nossa frente estivesse sendo 

varrido por um forte aguaceiro, ou enchurrada.  

 

O que me fez lembrar imediatamente do dilúvio bíblico. 

   Dai a instantes, fomos informados pelos nossos devotados Instrutores 

Espirituais, por força da vibração mental (ou intuição) de que ali estava, em 

verdade, nos sendo revelado pelos Poderes Supremos da Divina 

Providencia, o que haverá de ocorrer com o nosso plano de ação material, 

quando vier as tormentas das aguas, das chuvas e dos trovões, por sobre a 

costa maritima da nossa querida cidade de Salvador. 

   Nada mais vimos, senão, uma paisagem do que já ocorre no Outro Lado 

da Vida. 
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A MAGESTADE DO AMOR 

CAPÍTULO 35 

Pelo Espírito Bárbara de Nicomédia 

    

   Salve o Cristo de Deus! 

   Tamanha fora a minha rogativa ao Todo Poderoso, que acabei por 

encontrar, finalmente, um pórtico amoroso por qual haveria eu, pobre 

seguidora do Evangelho Redivivo, de transmitir as minhas suplicas 

em forma de doces ornamentos floridos pela figueira, e aromatizados 

pelo formoso elixir da santa enunciação da Bem-Aventurança, a todos 

aqueles que, carentes de amor e com sede de justiça, haverão de ter 

um pouco mais de compreensão e desprendimento, tolerância e 

caridade, diante das fornalhas do egoísmo e das labaredas da 

inquisição maldita, que, ainda, teimam em se manter impunes dentro 

do coração da imensa maioria de nossos irmãos viventes neste 

Planeta de provas e dilacerações morais. 

   Quanta amargura!... sim, quanta amargura ainda temos visto por 

entre as sociedades do mundo que, ao traduzirem o pensamento 

generoso do Santo Messias, não tem permitido por onde se façam, 

em si mesmas, e para si mesmas, sinceros expoentes da Verdade, 

senão imprevidentes tradutores de misérias e lágrimas das zonas 

infernais do pensamento mesquinho da corrupção humana, todos 

tendo seus olhos fechados para as realidades do Espírito Eterno, e 

abertos inadvertidamente para os escândalos do mundo, que os 

levarão impenitentemente à morte espiritual!... 

   A mais profunda decepção que temos testemunhado, a frente dos 

sepulcros caiados desse vale de lagrimas que é o mundo carnal, 

seria, com toda a franqueza da nossa singela alma, a ingrata 

inobservância do precioso preceito imortalizado pela Doutrina 

Reveladora: “Fora da Caridade não há Salvação”. 

  Como haveríamos, então, de ter, ou sentir, caridade, que 

absolutamente é o mais profundo dos sentimentos para 

com os nossos companheiros de serviço no mundo, se não 

possuímos ainda, sequer, uma fagulha de gratidão, e nem 
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mesmo de misericórdia, pelo nosso esposo, esposa, 

companheiro ou companheira, ou filhos, ainda que dentro do 

nosso restrito núcleo familiar?!...  

   Quando, na condição de companheiros, colocados à serviço do Bem 

entre os mais próximos de nós, não temos conseguido nem mesmo 

honrar o patrimônio generoso e sagrado da saúde doméstica?!...  

   Reflitamos!... será que já aprendemos a amar, pelo menos, 

os nossos pais, esposos e esposas, filhos e familiares, com 

aquela generosidade e aquela simpatia dos verdadeiros 

cristãos?!...  

   Afinal, somos todos irmãos e filhos do Altíssimo. 

   Sejamos francos, será que já possuímos condições mínimas 

de albergar, em nosso seio, o ser desprezível que nos faceia o 

caminho em forma de um humilde indigente?!...  

   Ou, a bem dizer, será que, em verdade, desejaríamos que o mísero 

se afastasse de nossa presença para que, aterrorizados nós, não o 

tivéssemos a nossa frente, com o temor de que nos causasse 

desconforto “espiritual” diante de sua desgraça?!... 

   Imprevidente que somos. 

   A vida tem sido muito áspera para a maioria de meus irmãos 

encarnados, não temos dúvidas quanto a isso... Mas o coração do 

homem, ao invés de se fortalecer pelas labaredas da luta redentora, 

lamentavelmente tem se transformado em fel corrupto na intimidade 

de vossas próprias almas, cada vez mais sequiosas de sangue, e 

extremamente carentes de ternura e solidariedade!... 

   Os Amigos do Mais Alto têm nos trazido a sua palavra sincera, 

sempre carregada de extremo otimismo e solidariedade para 

cada um nós, mas, como o momento é também de reflexão, não 

deixemos a vera espada da iniqüidade perpassar por sobre os nossos 

pescoços, e façamos, urgentemente, o movimento de retorno à Casa 

Paternal, para que a consumação de nossa transitória reencarnação, 

sobre a face do Orbe, não venha a se tornar novamente motivo de 

escândalo, e cada vez mais de escândalo, enquanto participes de um 

mesmo processo de Educação diante das Leis Eternas e Imutáveis do 

Criador. 
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   A Grande Era de Aquário vem se descerrando aos nossos olhos e 

aos nossos sentidos, como se um fragor de ternura tomasse 

levemente as nossas aspirações mais caras, de esperança e 

ventura no porvir!... 

   Mas não bastará sertirmos tal fragor, mas vivenciá-lo 

perfeitamente na intimidade dos nossos corações, procurando, 

com fé e confiança nos Poderes Divinos, fazer o melhor, sem detença 

alguma. 

   A graça maior de viver é exatamente a alegria contagiante que 

haveremos de possuir, e vivenciar, no Amar e Servir, com a força de 

um raio luminoso e divino, a nos aclarar os caminhos de sobras, 

traduzindo a nossa derrota milenar em vitória perpetua, na grande 

romagem para o Infinito. 

   Meus filhos!... Acreditemos no poder da oração, e confiemos 

nas palavras carregadas de amor, de ternura e de carinho dos nossos 

Guias Espirituais. A fortaleza e o poder, em nós mesmos, estão em 

acreditarmos no Bom Deus de Amor e de profunda Misericórdia. 

   Sejamos todos nós o elo de uma imensa e eterna corrente de 

paz e alegria, solidariedade e fortaleza de espírito, confiando as 

nossas almas à Majestade do Amor Divino. 

   Que o Cristo esteja conosco hoje e para todo o sempre. 

  

   (Salvador/BA, 04 de dezembro de 2012, às 09h48min). 

   Nota do médium: A mensagem espontânea foi assinada pela 

Entidade Santa Bárbara, que muitos aprenderam a venerar, pela 

Igreja Católica. Quando recebemos a mensagem, sequer imaginávamos que 

aquele seria o seu dia de comemoração, já que nada sabíamos a seu 

respeito, a não ser que se tratava de uma Santa. 

   A querida Entidade grafou a carta espiritual em prantos de profundo amor 

pela Humanidade da Terra. Por outro lado, e de algum modo, percebemos 

que a grande Benfeitora se mantinha a certa distancia de nosso corpo físico 

e astral para que, por força de seu profundo sentimento de ternura, não nos 

desequilibrássemos, tamanha a minha pessoal miséria moral. Espírito 

sublime, cheio de poder, e entusiasmo, ao mesmo tempo em que se 

apresenta com um olhar carregado de profunda ternura. O seu sorriso é 

contagiante e cheio de formosa alegria. 
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http://santosesantasdedeus.blogspot.com.br/2012/09/4-de-dezembro-dia-de-santa-

barbara.html 

   A grande benfeitora Santa Bárbara, segundo ela mesma nos 

informou, se encontra residente numa Região Espiritual Superior da Europa, 

conhecida na Vida Maior como a Turca-Espiritual, caracterizada não 

somente pelo seu aspecto deslumbrante, no aspecto natural, ou seja, no de 

sua rica e exuberante floração, com matas vultosas e sublimes vegetações 

de belezas inabordáveis para os encarnados, quanto na sua paisagem 

arquitetônica, moldada a partir da construção mental poderosíssimas dos 

http://santosesantasdedeus.blogspot.com.br/2012/09/4-de-dezembro-dia-de-santa-barbara.html
http://santosesantasdedeus.blogspot.com.br/2012/09/4-de-dezembro-dia-de-santa-barbara.html
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seus habitantes, formados estes por valorosos artífices da paz, da 

humildade e da caridade, que fizerem suas trajetórias para os picos da 

evolução sobre o Orbe planetário, envergando cada um deles a cruz do 

calvário redentor.   

   Sim, segundo ela mesma, existe aparelhagem tecnológica de capacidade 

e potencial muito superior aos mais conhecidos megatons da nossa Terra, 

no entanto, movimentados unicamente pela potencia astronômica das 

mentes arrojadas dos seres que lá integram a comunidade de Espíritos 

Sublimados que, ainda segundo ela mesma, não necessitam mais de 

reencarnarem sobre o solo do planeta material, a não ser em missões 

sacrificais, por eles mesmos solicitadas. 

   Particularmente, pelo que me foi permitido entrever de tal região do 

sublime espaço espiritual da Europa, por força de nossa clarividência 

mediúnica, obviamente potencializada pelo desejo da sublime Amiga 

Espiritual Bárbara de Nicomédia, trata-se de um ambiente social, quase, 

que forjado a partir dos mais maravilhosos sonhos da fantasia 

cinematográfica terrena. As energias mentais do seres espirituais de sua 

região se projetam das suas diversas articulações corporais, de maneira tão 

natural e tão miraculosamente bela que nos deixou, em nossa pessoal 

insignificância, sedentos por lá estar, a participar daquele incomparável 

transe de luz, magnetismo e formoso encantamento de cores 

deslumbrantes e desconhecidas.    

   Ela não somente nos permitiu a visão maravilhosa de sua comunidade 

extraterrestre, como chegou a nos produzir determinados efeitos 

visuais e magnéticos, a partir dela própria, na intenção de me 

fazer observar como se dá o seu processo de locomoção, ao abaixar suas 

vibrações magnéticas, de lá para cá, numa verdadeira imersão físico-astral 

nas sombras que interpõe o seu ambiente de luz e o nosso verdadeiro mar 

de sombras terrenas. 

   Ela ainda nos esclareceu a que a lenda oral em torno da sua 

desencarnação é real, levando apenas em consideração uma ou outra faceta 

menos precisa. No entanto, o seu antigo genitor Dióscoro se encontra sob 

os seus cuidados quando, por si mesmo solicitado aos Poderes Superiores 

da Vida Maior, se mantém em aprisionamento individual, numa das torres 

do grande castelo medieval que compõe a sua atual residência e fortaleza. 

Bárbara também nos entreteve com a visão majestosa de seu paizinho 

muito amado, a projetar sobre ela mesma, de onde ele se encontra 

enclausurado, um grande potencial de magnetismo superior, como a lhe 

proporcionar não somente paz e conforto, como proteção e segurança para 

as suas diversificadas tarefas de auxílio sobre o Planeta carnal e espiritual. 

   Desde finais do século III, Dióscoro lá se encontra. Mas, segundo o seu 

projeto de quitação de débitos pelo passado escabroso, deverá sai da prisão 
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nos próximos cem anos. Quando ao lado da filhinha amada, dará novo 

fôlego a sua vida espiritual nas esferas da Luz Divina. 

   

Santa Bábara 

   Um aspecto bastante curioso de sua vida nestes sítios de profunda beleza, 

é que quando determinados seres encarnados, em desdobramento 

sonambúlico, são levados até ela, durante o período de sono natural ou 

mesmo induzido, a imagem de sua personalidade extra-corporal se 

apresenta, para cada um dos visitantes, de acordo as suas próprias 

concepções e condicionamentos psicológicos e emocionais... Mesmo quando 

se trata de duas pessoas a lhe visitar, as duas poderão lhe apreciar a 

vestimenta perispiritual de forma diferenciada, embora se mantendo 

sempre na sua característica moral básica, a não ser quando ambas as 

pessoas, ou visitantes, se apresentem com a mesma, ou próxima, posição 

de entendimento acerca da Vida Espiritual, neste último caso ela prefere se 

apresentar da maneira que ela verdadeiramente se sente mais feliz. 

   Outro fato bastante surpreendente, já em relação a minha própria 

percepção psicométrica, fora quando pude apreciar o quadro real e vivo da 

sua imagem mental, ou seja, da projeção mental da Esfera Espiritual em 

questão, conseguindo inclusive, de onde me encontrava em meu lar 

(desperto e muito lúcido!) tocar fisicamente as paredes de seu castelo e as 

carnes de seu corpo espiritual de maneira tão natural, como se eu lá 

estivesse em carne e osso, embora eu estivesse em minha própria 

residência. 
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   E podemos assegurar a todos, que lá também se utilizam, ainda, de 

argila, cal e cimento, para se levantarem as suas construções 

arquitetônicas.  

   Obviamente, dentro desse quadro, devemos levar em consideração as 

múltiplas dimensões vibratórias da sua própria esfera de ação. 

   Nota Biográfica (Wikipédia): 

   Santa Bárbara é uma santa cristã comemorada na Igreja Católica 

Romana e na Igreja Ortodoxa, que foi, alegadamente, uma virgem mártir 

no século terceiro. 

   Em Portugal e no Brasil, tornou-se popular a devoção à Santa Bárbara, 

invocada como protetora por ocasião de tempestades, raios e trovões. No 

sincretismo religioso afro-brasileiro, corresponde à Iansã, ou Oiá, a deusa 

do rio Níger.1 

   Comemora-se no dia 4 de Dezembro de cada ano. 
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O INCONCIENTE COLETIVO OU O 

“CONSCIENTE NO COLETIVO”?! 

CAPÍTULO 36 

Pelo Espírito Manoel P. de Miranda 

 

   Queridos irmãos: 

   Os médiuns podem ser diferentes em capacidades e em moral, mas 

independente do fator mediúnico, em sí, ou de suas diferanças e 

antagonismos de ordem ideologica, se se prestarem ao serviço de 

boa vontade e com o coração voltado para o Cristo, haverá 

sempre de a mensagem aperecer no mundo dos mortais de forma 

cristalina e balsâmica... 

   Não temos a pretenção, em qualquer hipotese que seja, de nos 

mantermos fixos a este ou aquele outro medianeiro, segundo os 

nossos propositos e deleites personalistas, aliás, muito pelo contrário, 

o Servidor do Cristo, esteja ele implantado, ou em vias de se 

implantar, na Terra ou nos Céus, por força da reencarnação 

programada, trabalhará sempre com o desinteresse necessário, e 

primordial, para que. invariavelmente, e por seu intermédio, advenha 

o sucesso da Luz, em qalquer empresa na esfera de relação Entre os 

Dois Mundos. 

   O Amor, sempre haverá de unir os corações desejosos de servir a 

uma causa que pertençe e pertençerá sempre à Jesus Cristo, 

independentemente dos interesses rasteiros, desse ou daquele 

trabalhador desafortunado que, independentemente, dos alertas 

Espirituais, sempre coloca para o último dos seus planos o 

compromisso com o Espírito da Verdade. 

   Dito este primeiro introito, deixamos para os amigos do Planeta a 

inequívoca satisfação de aferir as nossas palavras, de acordo a nossa 

própria índole psicologica, ou moral, obviamente fazendo abstração 

de nossa desvalia intima, quanto intelectual. 
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   A título de curiosidade, será que algum de nossos irmãos na Crosta 

têm prestado alguma atenção no que tem pensado, sentido ou 

“sonhado” nos ultimos tempos, vamos dizer, do inicio de seu 

compromisso com a causa Espírita-Evangélica, para cá?!... 

   Perguntamos-lhe isso, sem maledicencia, ou segundas intenções, 

mas unicamente no esforço sincero de arrebatar todo e qualquer 

interesse de nossos colégas espiritistas, vinculados ao pensamento da 

Verdade, para uma análise mais profunda do que tem produzido de 

material positivo ou negativo, na esfera de seus desejos e dos seus 

sentimentos... 

   Não que tenhamos perdido a fé e a esperança em meus irmãos das 

escolas espiritualistas em geral, mas segundo temos observado, pelas 

nossas caminhadas pelo trânsito de vocês, em particular, no que 

denominam de “transporte coletivo”, que para nós tem se 

assemelhado mais a latas de sardinhas ou “crematórios” coletivos e 

públicos, onde uma grande massa de almas tem se permitido, nos 

atritos da coversa imprória e descabida, na maioria das vezes, inalar 

do âmbiente próprio atmosférico onde se arrojam, seja do campo 

físico ou astral, uma aluvião de pestes e parasitos, que se pudessem 

ser visualizados pelos queridos companheiros, sairiam vocês 

correndo, medrosos e desesperados, diante de tamanha visão 

angustiosa e terrível. 

   Não faz muito, ao transitarmos por uma dessas “latas de sardinha” 

de vocês na companhia de nosso querido médium (o que me serve no 

momento), ficamos, ele e nós mesmos, aterrorizados diante de 

tamanha angustia mental que, caso o companheiro não fosse, por si 

só, adestrado mediunicamente, teríamos tido um “colapso” mento-

cardiaco... Sim ele e eu mesmo!... 

   Pareçe pouco... Pois então vejamos o que o médium, e nós por 

tabela (já que estavamos interligados fluidicamente), passamos num 

grande shopping center da cidade em que reside... Sem que tivesse 

atinado para a sua sensibilidade psiquica, praticamente a “queima-

roupa”, ele fora quase que expulso do seu próprio corpo fisico, 

tendo ainda, numa fração de segundos, de reagir (emocionalmente) 

para se manter  firme nos trilhos, ou seja, para não ser espoliado de 

sua indumentária fisiologica. 

   E nessa última oportunidade, sem que o mesmo sequer tivesse sido 

vitima de uma “obsessão” propriamente dita... notamos que a 
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“invasão” do seu corpo fisiológico se dera, única e exclusivamente, 

em decorrência dos pensamentos materializados e provenientes 

da turba de pessoas encarnadas que se encontravam 

“displicentemente”, e “descontraidamente”, pensando no seu 

presentinho de Natal. 

   Uma coisa horrorosa e desprovida de total sentido de fraternidade, 

como haveria de ser numa época em que deveria reinar o 

Pensamento Divino da Cristandade, pelo menos entre nós que nos 

consideramos Cristãos... 

   Entretanto, faz-se necessário informar aos queridos leitores, que o 

quadro por qual fora arrastado o nosso caro médium, neste último 

episodio, fora forjado a partir de pessoas que não tinham qualquer 

interesse em matar, morrer ou constranger... Tratavam-se apenas de 

transeuntes que com os seus pensamentos voltados para a 

materialidade, sem qualquer laivo de maldade propriamente dito, ou 

seja, tinham unicamente por objetivo: saciar os seus deleites 

nas ilusões da “glória” consumista.  

   O que não deixara, também, de ser uma lamentação para o 

glorioso pensamento de Jesus Cristo, quando a Humanidade 

praticamente se volta para a comemoração de seu Divino Natalício, 

ou pelo menos deveria se voltar para esse interesse, consumindo-se 

não nas coisas materiais, no consumo sem proposito algum para com 

o sentimento evangélico de solidariedade, mas unicamente com o 

desejo de ser solidário e caridoso, amoroso e fraternal. 

   Fiquemos por aqui... pelo menos por enquanto, a pensar e pensar 

no quanto estamos deixando passar em oportunidades, de fazer 

prevalecer em nosso intimo o amor sincero à augusta presença de 

Jesus de Nazaré. 

   Continuemos confiando em nós, em Deus e no grande futuro, pois 

o serviço sequer começou. 

   Trabalho e trabalho, estudo e estudo, lembrando ainda que a 

ordem dos fatores não alteram o produto.  

   E sigamos a frente cerrando esforços na conquista do nosso eu, 

mediante o “conhece-te a ti mesmo”. 
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   Feliz Natal a todos e fiquemos com a paz do Senhor em nossa 

intimidade. São os votos sinceros do amigo e servo humilde de 

sempre. 

 

(Salvador/BA, 4 de dezembro de 2012) 

   Nota do médium: O querido Benfeitor já é por demais conhecido no 

meio doutrinário pela sua vasta obra literária em torno da Mediunidade, da 

Obsessão e Desobsessão, pelo conhecido tribuno e médium espírita baiano 

Divaldo P. Franco.  

   Ainda inspirado pela necessidade de nos ministrar mais alguns exemplos 

ilustrativos acerca da nossa vida mentale emotiva, o querigo benfeitor 

Manoel P. Miranda nos alerta:  

   - É verdadeiramente de estarrecer a maneira pela qual ainda nos 

movimentamos diante das diversificadas situações no mundo moral, 

aperentemente casuais, mas que, em realidade, são criações mentais que 

trazemos, na maioria das vezes, das ocorrências que temos vivenciado fora 

do corpo somático quando de nossos initerruptos desprendimentos para 

fora do ambiente fisico, ao participarmos, a feição de loucos e desajustados, 

de uma ficção tão real como qualquer uma das mais poderosas expressões 

da vida passageira sobre o solo do mundo transitório.  

   Isto, levando-se em consideração que, a todo o momento, estamos 

vivenciando, mesmo que durante um único suspiro, da vida dos Espíritos, 

em faixas de existências tão reais, invariavelmente múltiplas, tão 

parpáveis e tão “tangíveis” que, naturalmente, seremos obrigados a respirar 

os seus fluidos pesados e deletérios, como forças ativas do mundo 

subjetivo, ou residir nas imediações das fantasias românticas pelo amor que 

devotamos ao lirismo e à jovialidade, apenas pelo impulso do mais leve 

sopro de nosso pensamento. O que nos causará muita saúde, em 

decorrencia mesmo das elaborações mentais positivas e saudáveis, ou, 

então, nos trazendo muito sofrimento e desconforto, em resposta objetiva 

ao campo de influenciação pestilento a que tenhamos sido arrojados pela 

situação inusitada de nossos sentimentos doentios. 

   Rendamos-lhe aissim, meus amigos, o nosso culto de gratidão pela sua 

generosa visita espiritual e pelo seu sincero esforço em não deixar que 

pare o Trabalho!... 
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O ESSENCIAL 

CAPÍTULO 37 

Pelo Espírito Jules 

... “Salve Deus e Thiago e Humaitá. Eta, costão de pedra dos home brabo do 

mar. Eh, Xangô, vê se me ajuda a chegar”... 

(Tom Jobim, “SAMBA DE AVIÃO”) 

    

   Segundo a Filosofia clássica, o senhor de nossos atos são os nossos 

pensamentos, sintetizados na proposta do: “Conhece-te a ti mesmo”. 

   Para além do mar revolto das angustias e aflições da Terra, 

encontraremos Divinas paragens, movimentadas por Divinos 

pensamentos... O que não seria de estranhar ao contingente de 

pessoas que transitam pela vida fictícia do orbe que, apesar de 

adeptos das mais variadas, e antigas, ramificações do Pensamento 

Religioso, têm sido vitimas, em si mesmas, das mais ingentes 

torturas morais, com as suas mentes voltadas para o luxo e para a 

mórbida paixão pelo egoísmo. 

   Um sacrilégio. 

   Não! Não é o médium que está a pesar a sua mão sobre a pena 

(teclados!), mas são os Espíritos do Senhor que vem lhes alertar, ao 

vosso povo egoísta e depravado, ridículo e serpentino, que se 

encontra, na atualidade de vossas vidas, sob o véu escuro e 

horripilante da hediondez e da maldade... Se houver alguma dúvida 

por parte de meus irmãos e irmãs do planeta material, acerca do 

assunto que tem sido abordado pelos Guias Espirituais do Espiritsmo, 

ou quanto ao nosso pensamento simplório, mas carregado de 

grandes verdades, que se voltem urgentemente para as telas dos 

seus computadores ou de seus aparelhos de televisão e vejam, pela 

internet ou pelos demais serviços de Cultura, esclarecimento e 

informação do vosso Planeta, todos estarrecidos, o quanto de 

baixeza ainda transita pela esfera do homem carnal, tão belo em 

promessas e esperanças, mas ainda tão limitado em 

disposição para o trabalho sincero e vigoroso de renovação 

moral de toda a vossa sociedade. 
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   Como já nos alertara um querido companheiro de Ideal Espírita-

Cristão, “essa geração está praticamente perdida”.  

   E já lamentando, acrescentaríamos que os nossos jovens estão à 

beira de um colapso. Afinal, não têm eles, os jovens de hoje, nas 

suas mentes, nada mais que o ideal extravagante do “lucro fácil” e da 

patifaria de um carnaval que haverá de reder-lhes muitas decepções 

no futuro, se é que desde o hoje já não estão a consumar a profecia 

Evangélica de que “haverá prantos e ranger de dentes”?!...  

   Num surto de loucura e insensatez, vemos os nossos “estudantes” 

de Medicina, do Direito, e de tantas outras escolas dignas do mais 

alto valor filosófico e científico do Planeta, se entregarem às mais 

horrendas manifestações do ópio, pela baixeza dos sentimentos e dos 

sentidos, unicamente voltados para o concurso de manifestações 

mórbidas, na desculpa: de “encontros festivos”. 

   Infelizmente, podemos afirmar de que a “festa” ainda 

nem começou!... 

   Que lastima esta. 

   Nos últimos meses, seguimos atentamente a trajetória mental, 

quanto emocional, de uma considerável parcela de vossa juventude, 

e a decepção só não fora mais constrangedora pelo único e exclusivo 

motivo de já termos nos preparado anteriormente, na Vida Real, para 

o empreendimento que haveríamos de canalizar para o nosso 

médium, em “leves” e “brandas” pinceladas, de sorte que se nos 

atrevêssemos a transmitir aos amigos do plano material um tantinho 

mais de conteúdo esclarecedor das nossas experiências no 

Laboratório Humano da vida sobre a vossa Terra, muitos de vocês 

haveria não só de tentar levar (de volta) o nosso médium às 

fogueiras da Santa Inquisição, como o de o crucificarem, pelo menos, 

duas vezes, e sem qualquer direito à própria defesa. 

   A tragédia se agiganta a cada passo. 

   As arquibancadas dos jogos futebolísticos, tanto quanto as 

passarelas das pistas de dança, regadas à muitos tipos de drogas 

(“legais” e ilegais), fervilham em verdadeira “brasa”... (mora?!...), de 

sedução e erotismo... E para nos deixar mais estarrecidos ainda, a 

vossa própria imprensa notícia que as nossas jovens meninas, entre 

os seus dourados 17 e 19 anos de idade, estão fervilhando de 

angustia, por estarem lastimavelmente entregues ao vício da bebida 
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alcoólica, mesmo nas portas das suas faculdades, sendo elas mesmas 

seduzidas, como se não fosse do conhecimento geral, pela enxurrada 

deprimente de propagandas alusivas ao “prazer de beber” (com 

“moderação”!...). 

   A situação poderia ser pior?!... 

   Agora, perguntamos por nossa vez, e os ambientes doutrinários 

dos milhares de centros espiritistas do Brasil, como estão acolhendo 

os nossos milhões de jovens? 

   Temos a resposta: Uma lástima de dá dó. 

   Não percamos o nosso tempo efetuando elucubrações quase 

metafísicas acerca dos possíveis culpados, que somos todos nós 

enquanto sociedade, pais, familiares, amigos e religiosos, mas 

perguntamos com toda a sinceridade de nosso coração, o que fazer 

para alertar às nossas autoridades governamentais e auxiliar a nossa 

juventude, tão linda e tão atraente em seus encantos de alegria e 

aventura sadia, quanto ao grande mal que se alastra pelo 

mundo inteiro?!... 

   Para nós, os homens fora do corpo de matéria mais sólida, e 

particularmente como Espíritos espíritas, temos observado que entrar 

numa seara espiritista, na atualidade, tem se nos assemelhado a 

adentrar num “prostíbulo", onde as mancebas e os mancebos têm 

mais se assemelhado à capivaras, a exalar seus odores em busca de 

evidência pessoal e teatralidade... Aliás, seguindo os passos 

medonhos dos próprios adultos!... 

   Alguma dúvida quanto a isso? 

   Os Amigos Espirituais de meus irmãos e irmãs do Planeta, tem se 

esforçado, ao máximo, em minimizar tais emanações mentais 

altamente deletérias, não só para o ambiente do centro espírita, que 

deveria ser totalmente santificado, como também de toda a área 

circunvizinha ao centro, que muito se beneficia, ou se prejudica, com 

as correntes de magnetismo e eletricidade emanadas pelos 

tripulantes dessa bendita embarcação: Espiritismo. 

   É de arrepiar a condição pela qual temos encontrado os nossos 

ambientes de reuniões Cristãs, que deveriam velar pela paz de 

espírito e pelo desenvolvimento dos bons sentimentos.  
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   As guerras de extermínio em massa por qual passaram, e ainda 

vem passando, a Humanidade terrena, ainda seduz uma gama 

imensa de governantes e políticos do mundo, seduzidos pelo poder 

temporal da pompa e do ouro terreno, talvez, e é muito certo afirmar 

isso, não tenham feito tantas vitimas que as que lamentavelmente 

temos encontrado por entre os escombros do nosso próprio 

ambiente doméstico espírita. 

   Pergunto mais uma vez:  

   Alguma dúvida?! 

   Por acaso, os companheiros mais estudiosos já fizeram uma 

percuciente análise nas palavras esclarecedoras do nosso prestimoso 

benfeitor André Luiz (por Chico Xavier), do que haveríamos de 

acarretar com o poder da “Oração” bem dirigida?!... 

   No entender de Emmanuel, seria como uma verdadeira Usina de 

Força Nuclear, dirigida para o Bem geral. 

   Agora, meus queridos irmãos, meditemos no que seria capaz de 

realizar essa mesma Usina, se direcionarmos a sua potencia moral e 

transcendente para o mal, pervertendo os poderes divinos que Deus 

nos doou?!... 

   Lembremos que a força estruturada em correntes de ondas unidas 

pelo pensamento, este munido de “conhecimento” e potencializado 

milhões de vezes pela corrente mediúnica, já em ebulição, como é 

o caso da grande massa de adeptos da Terceira Revelação, teríamos 

o exemplo dos queridos Instrutores, acima citados, centuplicados em 

potência devastadora aos olhos da alma. 

   E por qual motivo estamos a lembrar da nossa juventude?!... 

   Exatamente por sua vitalidade e sua “originalidade”, estarem sendo 

teleguiadas pela incúria e pelo desleixo dos seus próprios 

responsáveis (pais, familiares e, muito particularmente, a dos 

dirigentes espíritas, estes últimos, talvez, muito mais responsáveis 

que os demais, já que se encontram na condição de “pastores” de um 

rebanho que, apesar de precioso, está completamente perdido e 

desorientado) e de outros tantos agentes tão maldosos, que, a nosso 

ver, comparados ao infeliz Hitler, este último seria tido à conta de um 

simplório “Papai Noel”. 

   Um horror. 
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   Que esta nossa pequenina carta de alerta seja recebida pelos 

companheiros de Espiritualismo como um singelo esforço (mais um!), 

dos Espíritos Amigos, em apresentar para todos os leitores e 

estudiosos de Espiritualidade que o ESSENCIAL mesmo: está Mais 

Além!... 

   - Além dos nossos sentimentos puramente humanos. Apesar de 

nobres. 

   - Mais além dos nossos interesses imediatos. Apesar de 

necessários. 

   E ainda, muito Mais Além do que o mais sábio, dentre os vossos 

sábios, já cogitou em suas eloqüentes narrativas, ou poderia supor 

onde localizar o verdadeiro sentido da Vida. 

   Salvemos as nossas crianças e a nossa plena juventude. 

  E amemo-nos uns aos outros como Ele, o Cristo, nos amou. 

   Isto encerra tudo. 

 

(Salvador/BA, 05 de dezembro de 2012). 

   Nota do médium: A propósito da mensagem acima, informamos que 

nada nos foi revelado sobre a Entidade comunicante, a não ser que se trata 

da mesma Personalidade Espiritual que assinou a psicografia “A 

Obsessão: seu tratamento pela vontade”, pela médium W. Krell e 

inserida no seu livro “REFLEXÕES DA VIDA ESPIRITUAL”, originalmente 

publicado em 1875, e com edição brasileira pela CELD, do ano de 2010. 

   E para a nossa análise e reflexão, em relação aos nossos jovens tão 

carentes de apoio e necessitados de boa orientação, pedimos aos 

companheiros espíritas se reportarem à entrevista dada por Francisco 

Cândido Xavier, concedida ao biógrafo e médium Carlos A. Baccelli, 

publicada primeiramente no jornal A Flama Espírita, Uberaba/MG, no. 

2.481, 21/02/1981, sob o título “Chico Xavier fala sobre a arte espírita”, e 

posteriormente inserida no cap. 12, Arte e Espiritismo. no livro “CHICO 

XAVIER – entrevistas/entender conversando”, Hércio Marcos C. 

Arantes, Editora IDE, 9º Edição, 2005. 
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MEDICAÇÃO NECESSÁRIA 

CAPÍTULO 38 

Pelo Espírito Demeure 

    

   Coragem, meus irmãos!... 

   A justa Ciência do Deus Pai de todos nós, vê por onde seguimos, 

como pensamos, e como sentimos. 

   A conquista espiritual para os Cimos da Verdadeira Felicidade, não 

poderia ser diferente daquela a qual trilhou o nosso Divino Messias e 

Divino Profeta Estelar, e tantos outros que, antes dEle, o nosso 

Compassivo Misericordioso Orientador, e também após Ele, vieram, 

também, dar os seus testemunhos de fé e renuncia, paz e alegria 

sempre renovada pelo prática do Bem, para que o Reino de 

Deus se tornasse uma realidade sobre a vastidão de terra árida e 

pútrida do plano material, produto do pensamento da criatura 

humana, que cobre todo o vosso planeta de provas e misérias 

morais.  

   A aridez de que vos falo, não seria outra senão a dos corações 

petrificados na maldade, na corrupção e na baixesa dos sentidos 

puramente físicos, num terreno humano ainda pouco produtivo, o do 

coração, quando ainda só o vemos com sementes lançadas pela 

criatura encarnada com bases nutricionais no orgulho e na larga 

inferioridade dos sentimentos, que há muito já deveria ser 

todos eles puros, ternos e formoseados pela paz. 

   Temos vindo quase que diariamente ao vosso plano material, no 

grande sacrifício de, pelo menos, tentar renovar as mentes e os 

corações da humanidade encarnada que anda, ainda, tão esquecida 

das palavras salvadoras do Cristo Amado e que, segundo nos parece, 

apenas algumas poucas delas seriam, em verdade, necessárias para 

tirar do lamaçal em que se encontram os meus pobres irmãos do 

Orbe, para que repletos de luz e glória venham a alçar vôos 

maravilhosos pelos Mundos Espirituais Superiores, sempre repletos 

de belezas e carregados formosuras celestiais, os quais quiz Deus 
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fossem criados para a completa satisfação dos seus filhos, que somos 

todos nós. 

   A voz dos Espíritos Superiores, infelizmente, tem sido colocada de 

lado por uma grande parcela de nossos queridos espíritas que, 

lamentavelmente, ao concluir que o mundo de Mamom é mais fácil e 

“agradável” de ser conquistado, esquecendo-se todos de que a 

escalada para o Alto apesar de requerer sempre, de nós todos, mais 

esforços e mais suor, haverá de nos ensejar, com toda a certeza de 

nossa pobre alma, uma felicidade sem maculas e tão perfeita quanto 

o mais profundo sentimento de uma mãe pelo seu filho querido, fruto 

da uma união de paz e da sincera felicidade entre almas que 

verdadeiramente se amam e se verdadeiramente completam. 

   Muitos já tomaram o caminho da perdição, que, apesar de não ser 

eterno e nem definitivo, haverá de lhes trazer amarguras inauditas e 

tanto sofrimento como o inferno de Dante. 

  Temos profundo pesar por esses companheiros de ideal Cristão, que 

muito receberam, e agora, tendo chegado a hora da prestação de 

contas perante a Santa Lei de Deus, a vida haverá de lhes cobrar 

até a última moeda. 

  A “Medicação Necessária” que poderíamos lhes recomendar, 

na condição de humilde médico desencarnado, e de prescrição 

intransferível, seria uma única dose de muito amor no 

coração, para ser distribuída a mancheias e em verdadeira fartura, 

a tantos quantos possam os vossos olhos avistarem, os ouvidos 

ouvirem, e a suas mãos tocarem, ante o irmão sofrido e angustiado, 

triste e solitário, à frente de qualquer um dos caminhos do caminho. 

   Não existe outra e nem melhor recomendação clinica. 

   Ou tomamos a dose recomendada do Elixir da Grande Vida, que é o 

AMOR, evitando a grande catástrofe, ou esvaziaremos a nossa taça 

de iniqüidades em quedas contínuas e lastimáveis, até não sobrar 

mais nenhuma gota de forças vitais em nosso próprio Espírito. 

   Ai!... então, lamentamos informar que não haverá mais tempo... 

quando haveremos de nos lembrar, um tanto tarde demais, das 

palavras do Messias de Nazaré: 

   - “Haverá prantos e ranger de dentes”. 
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   E meditemos, ainda, nas palavras repletas de verdade do nosso 

querido Francisco Cândido Xavier:  

   - “Os espíritas estão desencarnado mal”. 

   Meus irmãos! salvemos a nossa alma com o Cristo de Deus, e 

sigamos fieis no Seu serviço de salvação do mundo inteiro. 

   Fiquem com o abraço firme e cheio de coragem desse vosso amigo 

e servo de ontem, de hoje, e do Eterno Amanhã. 

 

(Salvador/BA, 07 de dezembro de 2012, às 04h44min). 

   Nota do médium: O Doutor Demeure fora médico ao tempo de Allan 

Kardec. Homem integro e generoso, após o seu desencarne passou a cuidar 

da saúde espiritual do Codificador por prescrissões mediúnicas, até o 

desencarne do Mestre lionês em 1869. 

   Segundo o Dr. Inácio Ferreira, pela lavra mediúnica de Carlos A. Baccelli, 

o querido Dr. Demeure fora a reencarnação anterior do emérito Dr. 

Carlos Chagas (Espírito André Luiz). 

   Em relação à nós, paticularmente, temos a convicção de estar correta 

essa informação pelo conceituado médium uberabense. 

   Quanto ao fato muito particular de o Espírito do sábio e generoso médico 

Antoine Demeure ter retornado à experiência carnal, no Brasil, na figura do 

inesquecível Dr. Carlos Chagas, que, embora tenha sido um dos maiores 

humanitas do seu tempo, foi também um homem de natureza cautelosa, 

no que toca à caridades, e muito dado às situações de risco moral, como já 

tomamos conhecimento pela incomparável obra “Nosso Lar”, por Chico 

Xavier (FEB), vemos que nada impede que um tenha sido realmente a 

reencarnação do outro, pois no mundo ainda profundamente materialista 

em que vivemos, repleto de grandes riscos para todas as Almas que aqui 

chegam pela reencarnação, sejam elas bem intecionadas ou não, há 

inumeráveis casos de pessoas que se arrojaram de maneira surpreendente 

no crime e na decomposição total dos valores éticos, em si mesmas, mas 

que, mais adiante, voltaram-se triunfadoras para Deus, quando, por nossa 

vez, como espíritas-evangélicos, temos conhecimento de grandes figuras 

ilustres das narrativas bíblicas, citando apenas, como um leve exemplo, o 

caso de São Paulo, ou Paulo de Tarso, talvez o mais belo, o mais 

impressionante, e o mais emocionante relato religioso sobre a queda e a 

subida de um só homem diante da força e do poder da sua auto-superação. 

   Precisamos entender que tanto na Terra como nos Céus, o homem 

sempre terá a capacidade de rever seu conceitos, ou até mesmo de se 



 

 
278 

278 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

recuperar de determinadas “mancadas” dadas no decorrer de sua última 

encarnação. 

 

A vida e a obra de São Paulo poderá ser vista em sua feição real no livro 

“PAULO E ESTEVÃO”, pelo Espírito Emmanuel (Chico Xavier/FEB). 

   De certo mesmo é que nenhum de nós, sejamos seres verdadeiramente 

elevados moralmente ou pessoas comuns dotadas de pouca condição 

espiritual, estaremos totalmente livres do assédio das sombras da 

corrpução e da baixeza do mundo, que nos cercam e nos constrange a todo 

o momento para que sempre nos mantenhamos na animalidade e no 

primitivismo dos sentidos carnais, já que somente o Cristo teve a 

capacidade divina de se manter totalmente incolume diante das arremetidas 

dos seres infernais, já que, como nos esclarece o próprio André Luiz, por 

Chico Xavier, em “AGENDA CRISTÃ”, somos Espíritos encarnados 

que transitamos pelo mundo sob a pressão de uma “nuvem de 

testemunhas”. 

   Por isso meus irmãos, embora o maior respeito que nos mereça os 

companheiros que pensam em contrário, é certo que mesmo o eminente 

Espírito do Doutor Demeure poderia sim, aliás, como qualquer um de nós 

mesmos, voltar pela reencarnação programada ao solo da vida terrena e, a 

despeito de sua elevada condição moral, cair em determinadas siladas da 

vida inferior de nosso plano dimensional, como foi o caso de André Luiz 

(Carlos Chagas), entretanto, mais tarde, vindo a se recuperar, não mais na 

vida material, propriamente dita, mas já na Vida Espírita, como vemos 

muito bem relatado pela fantástica mediunidade de Francisco C. Xavier na 

obra “Nosso Lar”. 
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PAI, PERDOA-LHES!... 

CAPÍTULO 39 

Pelo Espírito Simão Pedro 

"Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem". 

(Jesus – Lucas: 23,34). 

    

   Meus queridos irmãos em Cristo! 

   Que a Santa Paz do Altíssimo esteja a iluminar e promover no 

coração de cada um o mais singelo e o mais formoso brilho amoroso 

que possamos receber da parte dAquele, que, do Mais Alto, nos 

protege e nos consagra a ventura de sermos chamados de Seu 

Rebanho!... 

   Diante do Santo Altar, venho em nome do Cristo reverenciar a obra 

sagrada de regeneração dos povos do mundo pela palavra dos 

Apóstolos do Senhor que, convertidos em Sirineus da Nova 

Revelação, têm trazido, em fecundidade, os Ensinamentos de Vida 

Eterna dAquele que, dos Altos dos Esplendores, tem enviado as 

claridades da Educação Perfeita, pela moralização das suas ovelhas 

ainda desgarradas do seu Divino Aprisco... 

   Vejo com alegria, apesar da hora difícil que todos nós transitamos, 

encarnados e desencarnados, pois o que afeta ao mundo físico 

também, de certa forma, afeta ao mundo dos Espíritos 

desencarnados, no quanto o pensamento dos Espíritos do Senhor, 

pela Voz da Verdade, tem sido vertido dos Céus, de magnificentes 

luzes e inauditas belezas, para a Terra, um vale imenso de lágrimas, 

mas também de muitas esperanças no porvir, sempre carregado das 

mais virtuosas expressões de carinho e atenção a todos os que, 

interessados, venham na busca do alimento espiritual para as suas 

tão imperiosas e urgentes necessidades de crescimento e evolução 

para Deus. 

   O Pão da Vida sempre esteve disponível para todos os que tivessem 

verdadeiramente fome de Vida, a Vida Eterna que a todos nós está 

prometida desde o inicio dos tempos, e em relação aos cronômetros 
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terrestres, mais precisamente e de maneira mais lúcida e 

clarividente, há um pouco mais dois mil anos passados, quando o 

meigo Rabi nos conclamou ao conhecimento da Suprema Verdade 

Superior, não somente aquela trazida ou apresentada pelos valorosos 

Profetas Antigos, à custa de sangue e triunfos transitórios... 

   A Verdade realmente inaugurada em Moisés, o grande patriarca dos 

Livros Sagrados, e revelada por uma plêiade de radiantes Entidades 

que se fizerem os últimos dos servos para, numa comunhão 

inabordável ao olhar do Homem da Terra, transformar o espírito 

velho em anjo novo, porém somente em Jesus Cristo pode a 

Humanidade perceber, de maneira mais lúcida e mais objetiva, qual 

seria o real preço de tal conquista, o preço da verdade do amor 

pelo amor. 

   A realização de uma empreitada como esta não teria sido possível 

sem a garantia da presença, entre nós, de Jesus Cristo, não somente 

a amparar o coração dos Anjos Alados, os seus divinos emissários, 

como lhes proporcionar a devida e necessária segurança pelos 

terríveis caminhos de trevas e sombras, quase absolutas, por onde 

haveriam de transitar, Céus abaixo, por inúmeras Dimensões 

carreadas, então, de inglórias lutas íntimas e exteriores, diante de 

todos aqueles Espíritos maus que, desde tempos imemoriais da vida 

planetária, vem tentando fazer da Terra Prometida um foco de 

destruição e misérias, assegurando assim, a todos, e a partir do 

pórpiro exemplo, senhores de si mesmo, a trilha perfeita para o 

Cume da Realização Espiritual, pelo sacrifício cosntante e pelo serviço 

sempre solidário entre as Potencias Celestiais e as criaturas atrazadas 

da Terra. 

   Mas a compaixão do Senhor por todos eles, e por cada um de nós, 

seus servos humílimos, em hipótese alguma, não teria sido 

postergada mediante o seu profundo Amor Sem Máculas, em 

decorrência da grande barbárie na qual vem se consumindo as 

humanidades do planeta, desde épocas imemoriais. 

   Pela grandeza do Pacificador Supremo, coube a mim implantar no 

seio da comunidade Cristã de outrora, a Igreja!... celebrada por 

muitos, infelizmente, ainda e apenas com uma coroa de “virtudes” 

humanas formalizadas pelo ouro e pelo exclusivo poder transitório, 

descaracterizada completamente do conceito primeiro e único, 

esposado pelos Apóstolos do Cristo, e incumbidos de propagar e 

promover a Boa Nova no mundo, mediante o tributo do próprio 
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amor e do próprio sacrificio, mesmo que pelas sombras 

escabrosas da amargura e do sofrimento, do despeito e do abandono, 

sem medir, então, qualquer esforço no ideal de consagrar às 

criaturas de Deus, sobre a face do planeta, o mais puro 

sentimento e a mais pura representação do exemplo do 

próprio Senhor, não medindo dificuldades de qualquer 

espécie no interesse supremo de resgatar as almas 

humanas do tremendo Inferno que jaz em si mesmas. 

   Das imediações de Quéops, surgira então, pelo início do terceiro 

século da Era Cristã, um andarilho, levado a conta de humilde 

peregrino das correntes do Nilo, a trilhar sob o sol escaldante do 

deserto, com uma configuração toda peculiar... Alto, esbelto, sem 

qualquer indício de macula corporal que pudesse atrair a atenção 

dos demais transeuntes para uma imagem pouco atraente, como era 

de costume na região. Usava uma vestimenta de brancura alvíssima 

que lhe caracterizava a condição de estrangeiro.  

   Não mais que alguns poucos passos, fora preciso para que o jovem 

atraente e de fácies límpidas, e olhar ternamente penetrante, 

figurasse em perspectiva sublime a região em torno e, dalí mesmo, 

fizesse uma revelação de conteúdo simbólico para todos os que lhe 

visualizavam a presença sóbria e imponente, marcada, porém, pela 

beleza suave de sua aura formosa: 

   - Deste lugar, meus irmãos, se fará partir, para todo o Universo 

conhecido pelos homens de hoje e do futuro, o pensamento do Pai, 

Glorioso e Compassivo, a canalizar pelas forças radiantes do 

pensamento da Humanidade o poderoso influxo de forças sublimes da 

Alma Eterna, a rogar para todos os nossos irmãos e andarilhos da 

Imensidão Cósmica, a Verdade Imortal dos Evangelhos: “Amai 

bastante para serdes amados”. 

   E sob o olhar atento e espantadiço das testemunhas humildes e 

perplexas, o jovem andarilho tomou o rumo do deserto, caminhando, 

passo a passo, sob as luzes caloríferas daquele “Sol” aquecido pelas 

fontes inesgotáveis do seu próprio Amor... 

   Assim, o trabalho continua a ser realizado com o mesmo carinho 

e a mesma dedicação dos tempos antigos, porém agora sendo 

sobrecarregados pela dura e inescrupulosa incompreensão dos eleitos 

do Senhor, os próprios espíritas, que apesar de todo o movimento 

realizado, pelas falanges dos Mensageiros Divinos, têm feito das 
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palavras e dos exemplos do Cristo uma “peça de museu”, somente 

interessante aos que, para eles, lamentavelmente, não passam de 

“sonhadores de quimeras” quando estes, em realidade, ao preço 

de grandes lutas morais forçam a própria natureza íntima no 

interesse de realizar o Reino de Deus, em si mesmos. 

   Estes, meus companheiros de luta, já temos à conta dos 

verdadeiros vitoriosos do mundo... pelos seus esforços e ideais 

legítimos que não serão esquecidos pelo Altíssimo. 

   Quanto aos demais, temos unicamente a lembrar das palavras de 

misericórdia do Senhor, ainda, quando no seu sacrifício extremo, no 

madeiro infame: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que 

fazem!...” 

   O Cristo está em cada um de nós. 

   O irmão e amigo, desejoso de vos ver no caminho reto e seguro 

para o Alto, se despede aqui, nesse momento na glória no Senhor, 

abrasado pelo formoso sentimento de amar a todos indistintamente, 

e de servir cada vez mais aos mais necessitados de luz e de paz... 

   Que o Bom Deus de Misericordia esteja sempre conosco. 

 

(Salvador/BA, 07 de dezembro de 2012, às 15h54min). 

   Nota do médium: Mensagem espontânea do grande Apóstolo de Jesus 

Cristo, aquele com o qual deixou o Cristo a incumbência de fundar a singela 

Igreja do Caminho. 

   Quem desejar saber um pouco mais, e melhor, acerca do trabalho de 

caridade empreendido pelos cristãos primitivos à frente da igreja fundada 

por São Pedro, nos primórdios do Cristianismo nascente, por favor, 

busquem estudar a magnífica obra “PAULO E ESTEVÃO”, de autoria 

espiritual do querido Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido 

Xavier (Editora da Federação Espírita Brasileira).  

   Romance, este, de imcomparável valor literário, doutrinário e histórico. 

    Este pensamento glorioso do grande Mensageiro Espiritual, Simão Pedro, 

foi transmitido para nós com a ajuda do querido Amigo Espiritual 

Humberto de Campos, que nos informou a maneira muito simplória de 

como teria sido para que esta mensagem fosse captada por mim mesmo, e 

transmitida posteriormente em condições que todos pudessem entender 
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também da forma mais simples e mais próxima do quadro narrativo 

apresentado nas obras de sua própria lavra, por Chico Xavier, ou seja, de 

uma maneira muito natural e sem grandes recursos literários, haja vista, 

pessoalmente, não termos, ainda, “cabeça” suficiente para perceber a glória 

da mente vigorosa e iluminada dessas figuras maravilhosas da 

Espiritualidade Superior... 

   Segundo os Amigos Espirituais que nos dirigem as humildes possibilidades 

mediúnicas, isto, embora com a promessa de que, em outras 

oportunidades, haveremos de receber, por via direta, as mensagens das 

Esferas Superiores.  

   Obviamente, que variando cada caso, e segundo as circunstâncias do 

ambiente mental em nossa residência, ou onde quer que nos encontremos, 

na hora do recebimento da psicografia. 

   Em referência a revelação de São Pedro, acerca da passagem 

materializada do Cristo nas imediações da pirâmide de Quéops, no Egito, o 

querido Mentor Espiritual Neio Lúcio se apressou em nos informar:  

   - Tais irradiações mentais, mencionadas pelo Amigo Espiritual, em 

realidade, já estão sendo canalizadas pelas Hostes do Bem Maior de acordo 

a condição moral da criatura humana que já vibra em sintonia com o Alto, 

pela força da prece ou da oração bem sentida.  

   No entanto, afirma ele, ainda, que:  

   - No grande futuro da humanidade da Terra, outras correntes de força, 

também de origem mental, passarão a ser projetadas diretamente do Altar 

Domestico da Civilização do Planeta (“o maior receptáculo da luz 

divina”), pelo culto generalizado do Evanhelho no Lar, uma vez que no 

horizonte das civilizações humanas se fará realizar a promessa de Nosso 

Senhor, de que haverá apenas “um pastor e um só rebanho”, todas 

direcionadas, então, para o eixo principal da grande construção 

egípcia de Queóps, e daí, já movimentando em seu epicentro as forças 

sublimes do coração amoroso de toda a Terra, quando, por sua vez, 

projetará, através de mecanismos ainda difíceis de serem abarcados em sua 

técnica pelos seres encarnados, para o Universo desconhecido, num grande 

chamado, ou ainda, num Convite de Integração Celestial para as 

incontáveis civilizações de seres altamente evoluídos, em Sentimento e em 

Intelectualidade, em Sabedoria e em Ciência, que se projetam para além de 

nossa via láctea. 

   Acreditamos, por nossa vez, que um exemplo singelo desses futuros 

contatos entre nós, do Planeta Terra, e as mentalidades avançadas do 

Universo, se faz marcante entre os já conhecidos contatos hiper-espaciais, 
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ou hiper-dimensionais das TRANSCOMUNICAÇÕES INSTRUMENTAIS, as 

denominadas TCI.  

______________________ 

 

A Pirâmide de Quéops (ou Khufu), também conhecida como a Grande Pirâmide, é a 

maior e mais antiga das três pirâmides de Gizé. Acredita-se ter sido construída para ser a 

tumba do Faraó Quéops da quarta dinastia, cujo reinado se estendeu de 2551 a 2528 

a.C. (século XXVI a.C.).[1] É a maior das três pirâmides de Gizé: sua altura original era de 

146,60 metros, mas atualmente é de 137,16 m, pois falta parte do seu topo e o 

revestimento.[2] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A2mide_de_Qu%C3%A9ops 

______________________ 

   Entretanto, como ficou claro pelas mensagens acima, tais comunicações 

serão realizadas a partir do envolvimento emocional das criaturas 

encarnadas, e mesmo as desencarnadas em sintonia fina com a 

humanidade do planeta material, consoante uma interação entre mente e 

coração, sentimento e pensamento, já que o coeficiente de forças astrais 

oriundas dessa interação espiritual, entre os povos do planeta que 

realizarem O Culto do Evangelho no Lar, é que facilitará, e possibilitará, 

aos Agentes Espirituais Superiores, modular com a precisão necessária os 

centros de força, ou fulcros de energia astral da inebriante Piramide de 

Queóps, em padrões magnéticos e elétricos capazes do feito sublime, o da 

Comunicação Interplanetária positiva e ostensiva. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Giz%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9ops
https://pt.wikipedia.org/wiki/IV_dinastia_eg%C3%ADpcia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=2551_a.C.&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=2528_a.C.&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=2528_a.C.&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XXVI_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A2mide_de_Qu%C3%A9ops#cite_note-Hist.C3.B3ria_do_Mundo-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A2mides_de_Giz%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A2mide_de_Qu%C3%A9ops#cite_note-InfoEscola-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A2mide_de_Qu%C3%A9ops
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SANTO É O SENHOR 

CAPÍTULO 40 

Pelo Espírito José 

"Filha, a tua fé te curou. Menina levanta-te e anda!" 

(Jesus – Mc 5, 21-43) 

 

   Meus irmãos! 

   Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre homens de boa 

vontade!... 

    Não há maior santidade para os homens da Terra, quanto aos dos 

Céus, senão a honra de participar do grande trabalho de renovação 

da Humanidade pelo Espiritismo... 

   O sentimento que devemos sempre buscar é aquele com o qual 

teremos que permutar em profundo intercâmbio de forças 

magnéticas, abrazadas pelo calor profundo do amor de um irmão 

para com outro irmão, e entre nós e o Pai. 

   São estas Forças Divinas que correm por entre as nossas almas, 

carreando múltiplas manifestações de vida, em vitalidade constante e 

ininterrupta, às quais nos conduzirão às planícies mais elevadas da 

Vida do Infinito. 

   O amor corre por entre as nossas mãos que, a depender da 

direção empregada no bem ou para o mal, será possível conduzir 

forças curativas para a saúde ou, então, energias deprimentes para a 

doença, a depender do modelo de pensamento e de sentimento com 

o qual venhamos a lhe envolver, pois tenhamos sempre em mente 

que a força é uma só e nós mesmos é que lhe daremos direção e 

propriedade, substância e dignidade. 

   Com esse pensamento, e dentro desse contesto de santidade com o 

qual haveremos de produzir a potência nervosa, fica-nos 

claramente entendido o poder criativo do pensamento honroso e 

moralizado com o qual podemos, e devemos, nos entregar aos 

processos de identificação com o doce Rabi na execução de nossas 
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humildes tarefas de socorro aos necessitados do caminho, para que 

por nossa vez, consigamos manifestar em nossa intimidade a gloria 

perfeita do Pai Eterno. 

   Meditações a parte, quando estamos consagrando as nossas 

singelas manifestações de alegria e bem estar, saúde e confiança, às 

tarefas simplórias de refletir e comungar, entender e construir, 

sempre pelo pensamento enobrecido e iluminado na beleza e nas 

delícias da contemplação, não podemos esquecer de que 

necessitaremos, antes de tudo, de realizar...  

   Realizar o amor, fomentando o bem. 

   Assim como Ele nos exemplificou... “Eu e o Pai Somos Um”! 

   Testemunhemos a nossa capacidade de amá-Lo e de adorá-Lo, 

mediante a nossa entrega total aos serviços de assistência fraternal, 

como nos propõe a Santa Doutrina Espírita, na sua feição de Remédio 

Divino para as Almas, lenindo as nossas próprias dores pela 

fraternidade e pela tolerância constante de uns para com 

os outros, mediante as orientações seguras em Allan Kardec e 

Francisco C. Xavier, estes que foram um só Espírito por suas almas 

disntintas, transformadas, pelo sacrifício e pelo trabalho 

incessante, em Apóstolo do Amor e da Caridade, na verdadeira feição 

do Cristianismo. 

   Meus filhosd, a solicitude dos Bons Espíritos não vos faltará. 

   O chamado humilde e poderoso de cada um de vocês, envolvido 

por numa fé sincera, haverá de convocá-los, imediatamente, junto a 

cada um de vocês, ao serviço que, antes de tudo, pertence à Jesus de 

Nazaré. 

  Os seus irmãos espirituais, os Agentes do Poder de Deus, declinam 

a cada um dos companheiros espíritas o convite aprazível e 

acolhedor, santo e renovador, para que todos possam contribuir, 

cada um a sua maneira, e segundo as suas forças, com o trabalho 

que se iniciou há mais de dois mil anos... O de elevar o grau de 

compreenção e de sentimento das criaturas encarnadas no planeta a 

um patamar que possam, vocês, enquanto Humanidade terrestre, se 

beneficiarem com as claridades sublimes do Glorioso Reino de Deus. 

   Entretanto, tenho pessoalmente tido a oportunidade de visitar 

algumas residências humildes do vosso mundo, e com o coração 
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enternecido pela angustia e pelo sofrimento que ainda muitos de vós 

trazeis dentro do coração, posso lhes garantir, meus doces irmãos, 

que há muito serviço a ser feito...  

   São pobres mulheres, mãezinhas tristes e melancólicas, por não 

saberem o que fazer em decorrência das necessidades que travam 

diante do pai de família generoso, mas muito angustiado pela falta de 

recursos financeiros para agradar o filhinho ou a filhinha querida nas 

mais comezinhas necessidades da vida jovial, ou ainda, carregando o 

pranto de dor e de solene angústia pelas desagradáveis torturas 

acarretadas pelo insidioso alcoolismo que vem se alastrando cada vez 

mais e dizimando a paz de todos, infiltrado no seio da própria família 

e a lhes corroer, até o serne da alma, pelo infortúnio da tristeza 

moral, e mesmo fisica, e de conseqüências imprevisíveis para a saúde 

mental não só do usuário, em si mesmo, como de todo o seu grupo 

familiar, esteja ele encarnado ou desenrcarnado, pois o que afeta 

aos seres corpóreos também afeta aos seres invisíveis e que 

já se encontram do lado de cá da vida, pois as coisas que afetam 

ao coração dos aparentemente vivos também afeta ao coração dos 

que se encontram aparentemente mortos!... 

   O exame de tais desventuras, por qual passa, ainda, uma grande 

massa de seres encarnados em profunda necessidade na Terra, seria 

patético, se não fosse profundamente angustiante. 

   Portanto, meus queridos filhinhos, ainda há muito trabalho a ser 

empreendido pelas almas valorosas, daqueles que se declaram 

verdadeiros espíritas. 

   Estejam certos de que os nossos olhos, os dos Espíritos Amigos, 

estão sempre direcionados para todos aqueles que, de coração, 

buscam a Verdade através da Caridade desinteressada aos mais 

necessitados de arrimo e carinho, consolo e atenção. 

   Não lhes faltaremos!... 

   Pedes e obter-vos-á, assim nos disse o Mestre e Senhor de 

Nossas Almas, o meu doce filho e meu Irmão no Pai. 

   Tenhamos fé e sejamos muito felizes. 

   Estas são as poucas palavras de encorajamento do pai e do amigo, 

que vem até vós no interesse de vos saudardes e vos fortalecê-los no 
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caminho do trabalho e da grande renovação pela reforma moral, aos 

moldes do Cristianismo Espírita. 

   Mãos à obra meus queridos amigos. 

   Recordemos sempre de que Santo é o Senhor!... 

   E que o Bom Deus seja sempre louvado! 

 

(Salvador/BA, 09 de dezembro de 2012, às 02h16min).  

   Nota do médium: Mensagem espontânea da Entidade de São José.  

   

José, o santo pai de Jesus Cristo 

   Logo imediatamente ao início da psicografia, uma igreja evangélica 

vizinha de nossa residência, durante um culto cristão, que era realizado ali, 

passou a fazer uma oração belíssima com uma vibração de tamanha ternura 

que nos encantou profundamente a alma, dando-nos a entender que ali 

estava a confirmação da Identidade Espiritual do querido e amoroso 

Mensageiro Divino que hacabávamos de receber pela psicografia.    

   Curiosamente, poucos instantes antes da transmissão desta mensagem e 

quando ainda, sequer, imaginávamos da presença santificada do grande 

Mensageiro Espiritual, tivemos uma visão clarividente belíssima.  

   De nossa residência, passamos a visualizar pela clarividência mediúnica, 

quando um conjunto imenso de Entidades Superiores, de formoso 

magnetismo, inspirava o louvador (cantor) da citada igreja que, 

praticamente, se transformou numa caixa de ressonância das Entidades 

da Luz que cantavam para ele e ele, por sua vez, transmitia-lhes 
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(devolvendo) a canção, completamente envolvido pelas vibrações de 

ternura e amor das venerandas Personalidades Espirituais, numa troca, ou 

intercâmbio, poderoso de forças vibracionais sutis entre o Plano Material e o 

Plano Espiritual. 

___________________ 

 

As irradiações espirituais sublimes que temos visto partirem não só da Bíblia 

Sagrada como dos livros espíritas, inclusive quando ficam impressas nas auras 

das pessoas que os lêem, são a confirmação mediúnica, pelo menos dentro da 

nossa acanhada condição psíquica, de que O Espírito do Senhor está a nos 

sustentar o pensamento e as emoções quando estamos diante da boa leitura e 

da leitura dignificante. 

___________________ 

   Tudo observado pela nossa visão psíquica com características 

impressionantes de vitalidade magnética, quase como se 

verdadeiramente pudéssemos “tocar” fisicamente nas respectivas 

projeções espirituais que se encontravam à distância de poucos metros de 

nossa própria residência material, emanações estas de origem 

extremamente bela e sutil.  

   Fora um verdadeiro e arrebatador encantamento para os nossos 

olhos, olvidos e tato! 
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A GLÓRIA É DE DEUS 

CAPÍTULO 41 

Pelo Espírito André 

"Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto."  

(Is.55:6) 

 

   Meus queridos filhinhos! 

   A paz do Mestre esteja sempre a nos projetar para frente e para o 

alto segundo a vontade de Deus. 

   Estimamos profundamente esse momento de extrema beleza, no 

qual podemos, Espíritos desencarnados e os nossos amigos 

encarnados, ofertar-nos, uns para com os outros, a grande e sincera 

alegria de estarmos diante do Altíssimo, congraçando a vitória do 

Bem Eterno sobre o mau passageiro, mas nem sempre ilusório. 

   As dores íntimas por qual tem passado os nossos companheiros 

que temporariamente transitam pela vida da matéria mais sólida, têm 

chegado aos Planos Superiores em forma de petições tão sofridas que 

quase chegam a dilacerar os nossos corações, sempre cheios de 

misericórdia e compaixão pelos que sofre e gemem nas agruras da 

própria ignorância, de vez que nenhum de nós, quando encarnados 

no solo planetário, estará completamente imune às arremetidas das 

sombras e das trevas que jaz no inconsciente de cada criatura, 

quanto no conjunto dos pensamentos humanos, como um todo. 

   Não duvidamos da sinceridade de vossas intenções, para cada 

regra de vida medonha e criminosa, que geralmente subsiste no 

homem terreno, sempre há uma bela excessão, mas acreditamos que 

o que tem faltado mais de vossa parte, dos seres viventes na Terra, 

é exatamente a vontade firme de se renovar, mediante os 

ensinamentos do Divino Profeta. 

   Acreditamos, sinceramente, na conversão do homem pelo homem, 

mas, por outro lado, não vemos alternativa para ele senão a de 

seguir o único caminho, totalmente seguro, para a realização do 
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Reino de Deus em si mesmo, que é o caminho doce e benfazejo do 

“Amai-vos uns aos outros”. 

   Se à primeira vista podemos estar sendo contraditórios, é 

somente na forma, mas não no fundo... 

   Toda criatura que anda e caminha integrada ao amor sublime do 

Senhor, sempre estará de bem com a vida, seja ela exterior ou 

substancialmente interior, pois o Espírito amoroso, leal e dedicado, 

onde quer que esteja, seja sorfendo o abandono do mundo inteiro ou 

mesmo saboreando, particularmente, a maudade dos homens, 

quanto dos Espíritos odientos que geralmente acompanham os passos 

dos que buscam a superação de si mesmos, sempre será um vitorioso 

e um herdeiro da luz divina, já vislumbrando a paz e o amor em sua 

própria intimidade, pois estará não só sentindo o Cristo, mas 

verdadeiramente vivendo com Ele. 

   A abominação que vocês devem ter pelas coisas da “matéria” não 

seria menos que a de se converterem em agentes do maudade. 

   Ambas as possibilidades são terríveis!... 

   Tentarei me fazer entender melhor... Não compreendam as minhas 

palavras de forma absolutista, já que a matéria, como a entendeis, 

segundo o pensamento do Espiritismo, serve também de refugio para 

os vossos Espíritos, temporariamente acrisolados numa mortalha de 

sangue e ossos, vermes e bacilos, dentre outros utensílios da 

morfologia humana, para se fazerem postulantes de experiências 

mais agradáveis em outros Mundos, mais belos e melhores que o 

vosso... A vida no vosso Planeta, vos fora toda ela entregue por Deus 

para que o homem transitório pudesse compreender a necessidade 

de sua realização espiritual pelo amor e pelo afeto, na 

incessante busca de vidas superiores, melhor, ainda no plano das 

ferramentas sensórias...  

   Utilizando-se, ele, o homem carnal, das excelentes possibilidades 

de beleza e entretenimento, de trabalho e de serviço na construção 

de um mundo superior ou, ainda, na emancipação de seu próprio 

espírito, de um plano de provas e expiações para paragens mais 

etéreas do Universo Ilimitado e mais de acordo ao Divino Pensamento 

Evangélico: “Meu reino não é deste mundo”. 
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   E nesse vai e vem contínuo, de ida e volta aos planos espirituais, o 

homem terreno não tem feito outra coisa senão agarrar-se cada vez 

mais às suas ilusões, agrupando-se novamente às almas que lhe são 

afins nas ilusões das vidas passadas, materializadas novamente por 

forças mentais inferiores que mais tem lhes trazido angustias e 

sofrimentos, em forma de doenças e distúrbios imensos da casa 

mental. 

   Em assim sendo, meçamos as nossas ações de acordo o 

pensamento de Nosso Senhor, que têm nos dado tanto e 

praticamente nada temos lhe retribuído. 

   A Sua paciência, têm nos deixado até mesmo assombrados. 

   O que estamos esperando para empreender a caminha feliz pelos 

seus exemplos de união entre as criaturas, e de solidariedade entre 

os povos de toda a Terra?!... 

   A felicidade de encontrar um amigo sobre a vida terrena que possa 

nos trazer uma palavra de conforto ou esclarecimento, mesmo que 

ainda muito imprecisa e vacilante, chega ao coração de nossos 

irmãos de forma tão gratificante e confortadora... Imaginemos, 

então, como se processaria tamanha ventura se tais mensagens de 

renovação e encorajamento viessem das paragens inabordáveis da 

Imensidão Celeste?!... 

   Tenhamos em conta que as ofertas de bondade vertidas por 

tesouros do Coração Generoso e Augusto de Deus aos amigos do solo 

planetário, não podem ser desdenhadas por qualquer um de nós que, 

convertidos em trabalhadores da última hora, estejamos vivos 

na Terra ou aparentemente mortos do lado de cá, já que, por 

obrigação, temos de reverenciar a Divindade, reconhecendo-Lhe que 

tudo lhe pertence e tudo devemos Lhe dedicar, na obrigação de 

especialmente nada cobrar pelos serviços que venhamos 

a prestar em nossa seara, na nossa igreja ou em qualquer 

templo de realização espiritual, e mesmo no seio do 

próprio lar, sabedores que somos de que a única oferta de 

reconhecimento que poderemos almejar é a da felicidade e da alegria 

do irmão, ou do companheiro, excencialmente socorrido belas 

bênçãos do Pai. 

   O Amor a Deus deverá ser o nosso primeiro passo nas cogitações 

de empreender a caminhada na Vida do Infinito. 
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   Agora é o momento melhor para redermos-Lhe uma prece de 

agradecimento e de louvor, em nome do Seu inesgotável carinho e 

dedicação por todos nós que, ainda, ávidos pelos prazeres ilusórios 

da matéria, temos nos tornado o filho ingrato da parábola. 

   Pelo nosso amor a Deus e pelo amor d´Ele para com cada um de 

nós, tenhamos em mente que a alegria, o afeto e a educação 

elava o homem aos pícaros do Além, e o orgulho, a vaidade e o 

egoísmo nos agrilhoa ao mais fundo dos abismos. 

   Tenhamos em mente a Caridade fraternal expressa no ato de 

gentileza, quanto no ato de doar o pão ao faminto. 

   Mas a Caridade mais excelente, sem sobra de dúvidas, e em 

qualquer situação, é aquela que é entregue com desinteresse e total 

desprendimento. 

   Façamos como o Apóstolo da Gentilidade, siguindo para frente e 

para o alto... caindo e levantando, sorrindo e chorando, mas, acima 

de tudo, trabalhando incessantemente qual o Carpinteiro Divino que, 

mesmo diante das angustias de uma vida sofrida e de muitas 

privações,  não desperdiçou o tempo precioso que o Pai lhe ofertara 

na oficina humilde de Nazaré, construindo, pelo exemplo em si 

mesmo, um mundo melhor para todos, na excelência da atividade  

nobre e solidária. 

   E lembrando ainda, e sempre, o nosso mestre Francisco Candido 

Xavier: nem que seja nos arrastando!... 

   Muita paz a todos e saudemos o Mestre dos mestres na alegria de 

Glorificar a Deus: pelo trabalho, pelo amor e pelo estudo. 

 

(Salvador/BA, 09 de dezembro de 2012, às 04h55min). 

   Nota do médium: Poucos minutos antes da recepção dessa psicografia 

espontânea, tomamos conhecimento que o 2º Apostolo de Jesus, André 

(essa classificação foi tomada a partir do Evangelho de São Lucas, como 

vemos em “O Novo Testamento”, de Aroldo Dutra Dias, pela tradução do 

original em grego, Editora CEI, 1ª. Edição, 2010, onde André aparece em 

segundo lugar na apresentação dos doze apóstolos, A ESCOLHA DOS 

DOZE, logo depois de Simão Pedro, embora seja esta também a mesma 

ordem no Evangelho de São Mateus, por esta mesma tradução pela CEI) 

seria o responsável pela transmissão da mesma. 
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   Ainda por volta das 03h00hs, durante o mesmo culto cristão citado no 

capitulo precedente (40), agora com outro louvador (cantor), vimos se 

aproximar dele uma cápsula hermeticamente fechada e produzida, a 

nosso ver, em substância sutil fluídico-plástica, a irradiar de seu 

interior uma formosa coloração que ia do azul-celeste ao rosa-

carmim, como a se originar de uma estrutura viva ou algo como um 

“corpo-ovóide vivo”, que seria, em realidade, o pensamento 

aglutinado de magníficas comunidades de seres cristãos quando 

encarnados na era primitiva do pensamento Evangélico, assim como 

pudemos visualizar na intimidade dessa específica estrutura 

fluídica. 

   Interessante é que esta belíssima cápsula variava em torno de 40-50 cm 

e se apresentava em processo de pulsação constante, a ligar-se por 

finíssimos cordões fluídicos, em sua estrutura intima, à área do corpo físico 

e astral do pastor evangélico, referente ao centro genésico (órgãos 

genitais), até a altura do seu centro laríngeo (garganta), dando-nos a 

compreender que ali se fazia a conexão mais intima do fenômeno, que à 

nossa visão mediúnica ainda se apresentou como uma impressionante e 

maravilhosa estrutura transcendental. 

 

Desde o nosso primeiro livro mediúnico, “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 

Relatos de um Médium Espírita”, os Amigos Espirituais tem nos apresentado, pela 

clarividência, inumeráveis efeitos magnéticos, tanto físicos como visuais, das 

irradiações sonoras na esfera da aura humana, e mesmo na dos Espíritos 

desencarnados. 



 

 
295 

295 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

   Acreditamos seja importante relatarmos, aos amigos leitores, que, na 

manhã que precedeu as duas mensagens (caps. 40 e 41), fomos visitados 

pelo Espírito Chico Xavier, que repetidamente nos dizia, em tom quase 

de suplica: “Você precisa ouvir música”. 

   Obviamente que não somente a música evangélica, espírita ou cristã, de 

uma maneira geral, mas todo e qualquer tipo de música que eleve a alma 

humana, seja pelo romantismo sádio, pelo sentimento criatão, ou pelo ritmo 

saudável elevado de qualquer cultura terrena. 

   Em relação à felicidade que geralmente impregna “boa parte” dessas 

comunidades do evangelismo protestante, isto porque nem todos estão ali 

com boas intenções e nem mesmo pelo interesse de se iluminar pelo 

exemplo do Senhor, tanto na Terra como no Mundo dos Espíritos, quando 

de seus louvores, permitam-me salientar que o maior movimento que, 

tanto eles quanto nós espíritas da atualidade, deveremos impor às nossas 

vidas, seja num templo de oração e culto à Deus ou em qualquer lugar onde 

estejamos,  já que o Pai Celestial se manifesta por toda a Natureza, não 

será outro senão o da humildade, da caridade e da simplicidade, o 

qual tanto nos ensinou, e exemplificou, o insuperável Profeta de 

Nazaré...    

   Sintetizando o pensamento do nosso Mensageiro Espiritual, procuremos 

então, religiosos de uma maneira geral, ficar com a consagração do 

pensamento do Divino Pastor:  

   - “Daí de graça o que de graça recebeste”. 

   Com esses nossos humildes, quão singelos, apontamentos adicionais à 

mensagem do misericordioso Amigo Espiritual Santo André, acreditamos 

ter fortalecido os nossos leitores no que se refere à intervenção constante 

dos Espíritos Amigos na vida de cada um de nós, sejamos espíritas, 

mulçumanos, protestantes, católicos, budistas ou umbandistas, etc.. 

   E ainda, segundo este nosso querido Mensageiro Espiritual:  

   - A Todos aqueles que estiverem mais interessados em exumar as minhas 

ossadas das catacumbas do passado longínquo, mais mesmo do que se 

converterem em saudáveis receptores das verdades imortais, ao 

buscarem, inadvertidamente, nas minhas palavras singelas de comunhão 

profunda com o Senhor da Vida apenas, e tão somente, motivos de minha 

“identificação espiritual” em relação à antiga personalidade transitória do 

insignificante apóstolo André, por extrema gentileza, para um 

esclarecimento mais detalhado sobre essas ocorrências intermundos, 

pedimos que se reportem ao magnífico capítulo 9, Por amor a Deus, da 

obra “LÁZARO REDIVIVO”, pelo Espírito de Humberto de Campos 

(Francisco C. Xavier, Edição da Federação Espírita Brasileira). 
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HUMILDADE SEMPRE 

CAPÍTULO 42 

Pelo Espírito Heuripedes Barsanulfo 

    

   Queridos irmãos! 

   Saudando a Jesus, e a todos em particular, venho vos trazer, pelo 

menos, uma pequena moeda do Grande Tesouro de Deus que a todos 

nós está reservado, neste magnanimo patrimônio do Banco Perpétuo 

das Jóias do Altíssimo, relíquias, estas, das quais haveremos de nos 

converter, sem detença, em fieis depositários,  verdadeira e 

unicamente, pela pratica do amor e da humildade, segundo a rota 

primeira da Doutrina dos Espíritos: A Santa Caridade. 

   Sim, é pela caridade que todos nós haveremos de nos converter 

nos anjos celestes da salvação humana. 

   Indiscutivelmente, será pela caridade que todos seremos parceiros 

uns dos outros, mediante a construção de um mundo melhor, mais 

saudável e mais condizente com os principios de solidariedade com 

que fomos laureados pelas mensagens magnanimas de fé e 

bondade, gratidão e amor da Boa Nova Cristã, depositadas no 

mausoleu do mundo perveso no qual transitam os seres mortais, 

meus irmãos da carne. 

   Mas lembramos a todos os nossos companheiros de romagem, 

estejamos transitando pelo plano de trevas e sombras da vida 

material ou pelas brumas santificadas de paz e alegria dos Planos 

Espirituais Superiores da Imortalidade, que sem a feliz idéia de 

sermos humildes em nossos corações, segundo o preceito de que 

estamos todos nós em transito educativo no rumo do Infinito, não 

sendo nenhum de nós melhor que os demais diante do olhar 

misericordioso, magnanimo e compassivo do Altíssimo, de nada 

valerá a obra que tenhamos efetuado em nome da Santa Caridade. 

   Sejamos caridosos, sim.  

   Esta, sem duvida, é a rota que nos leverá à Deus. 
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   Entretanto, se não a transsubstancializarmos com o sentimento 

todo piedoso da humildade, em nós mesmos, estaremos, em 

verdade, praticando uma caridade falsa, a queimar as mãos, em 

lágrimas de dor profunda, daqueles a que, pretensamente, estejamos 

imaginando socorrer. 

   A caridade é sempre bondosa.  

   A caridade é sempre piedosa. 

   A caridade é substancialmente benfaseja e amável. 

   A verdadeira caridade é sempre humilde, e não choca a ninguém. 

   Em verdade, desde a mais remota era, temos apreendido que o 

Homem-Intelectual tem menoscamado e desprezado o seu mais 

importante atributo segundo, ainda, o Primeiro e o Segundo 

Mandamento, o de amar profundamente e apaixonadamente 

a tudo e a todos da criação de Deus.  

   Seria o mesmo que falar, sentir e agir, obedecendo aos impulsos 

mais intimos e verdadeiros de nossa alma que, segundo os novos 

estudos da Ciência dos humanos da Terra, traz consigo o gene de 

Deus em sua intimidade. 

   Sendo assim, meus caros companheiros de luta teráquea, 

como querer fugir a esta tão grande responsabilidade, e tão 

maravilhoso dom espiritual, capaz de nos arrojar no turbilão de 

mundos que transitam pela intimidade do coração de cada 

criatura, filha de Deus?!... 

   Ah! A doce humildade. 

   A nossa capacidade de compreender tamanha responsabilidade, 

vem se desenvolvendo ao longo dos milênios, infelizmente, ainda, 

num grupo restrito de irmãos e irmãs que poderíamos denominar de 

“mentes privilegiadas”, não por estarem sob a augusta Proteção 

Divina de meneira especializada, mas porque a maioria de nossa 

comunidade encarnada na Terra, seja no solo físico, propriamente 

dito, ou em suas regiões dimensionais fronteiriças, tão pouco tem 

realizado no sentido de vivenciarem toda esta cultura de máquinas e 

acessorios teconologicos, que de todo certo vieram para beneficiá-los, 

através da pratica do bem e do desinteresse completo, diante das 

ocorrencias cotidianas da vida que se desenvolvem à nossa frente e 
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que imediatamente passa sem que, sequer, a grande maioria dos 

homens terrenos manifestem conscientemente (e lealmente!) o 

interesse de se tornarem pessoas de bem, fazendo o bem pelo 

bem, partilhando (humildemente!) o que possuem com os 

demais, perante a Vida e as Leis Divinas. 

   No mundo de hoje, parece que as ocorrencias de ordem moral 

tournou-se artigo de luxo, afeto apenas a alguns poucos que teimam 

em nutrir carinho e afeto pela mensagem de Nosso Senhor e Mestre 

Jesus de Nazaré. 

   A nossa altivez, tem feito a terra tremer e os Anjos Celestes 

chorarem e gemerem numa profunda dor pelos infelizes delizes da 

humanidade contemporanea... eles, os Seres Sublimes, que não 

deixam passar uma unica oportunidade para nos beneficiar com a luz 

de suas almas misericordiosas e amigas, estão a lamentar, 

profundamente, por nossos irmãos da Terra, que teimam em vibrar 

no diapasão do orgulho e do egoísmo.  

   Irmãos nossos, os Anjos do Senhor, valorosos e incansaveis... 

tremem só de ouvir o soar dos vossos corações pela ancia do dinheiro 

farto, do luxo descabido e do conforto, na maioria das vezes, 

perfeitamente desnecessários. 

   E isto, sem que sequer pensem na dor do próximo. 

   Que será de cada um de nós?!... 

   Meus irmãos em Cristo Jesus!... Vivemos numa única comunidade 

terrena.  

   Alguns mais adiantados e outros menos adiantados, mas todos 

partícipes de um mesmo filme de horror, a que tem se convertido a 

História da Terra, que a muito tem sido escrita, pela Humanidade, 

como se nunca houvesse de ter um final feliz, neste longo e doloroso 

Triler!... 

   Nós daqui, estamos torcendo por vocês. 

   Esperamos que vocês façam a parte que lhes cabe. 

   Sejamos corajosos e confiantes. 

   A esperança jamais perecerá. 
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   A barreira que, em tese, deveria separar o Mundo Corporal do 

Mundo Espiritual já não existe mais. 

   Allan Kardec, o Inolvidável Educador da Espiritualidade Superior, já 

realizou o trabalho básico de promoção e difusão das Verdades 

Espirituais que, caso não tivesse se dignado em realizar, por extrema 

misericordia e compaixão do seu próprio coração generoso e 

destemido, haveriamos, ainda, e por muitos e muitos anos, 

estagiarmos na total ignorância espiritual, sob o guante das labaredas 

de uma ensandecida e louca Inquisição. 

   Meditemos nos ensinos primorosos de “O Livro dos Espíritos” 

e aprofundemos o nosso sentimento em “O Evangelho Segundo 

o Espiritismo”, para que não nos falte, nem hoje e nem 

amanhã, o combustível indispensável da sabedoria e o 

perfume primoroso da fraternidade universal. 

   Tangibilizado nas Regiões Superiores do Planeta, proveniente das 

Faixas de Luz do Universo Imponderável, um nobre pastor, a segurar 

seu cajado luminoso, a faiscar luzes esmeraldinas de infindáveis tons, 

declinou a sua atenção generosa sobre uma assembléia de atentos 

ouvintes, que logo a seguir tomariam o rumo da Crosta planetária na 

tentativa santificante de “converter” alguns corações já abrazados 

pelo calor do Evangelho, duma determinada corrente do 

protestantismo do Nordeste do Brasil, em verdadeiros trabalhadores 

da causa Cristã, também, no Espiritismo. 

   Pousou o seu olhar magnanimo na imensidão do Infinito e 

começou a sua palestra repleta de formosura e perfeita de 

encantos espirituais, mais ou menos nestes termos: 

   - Meus queridos filhinhos!... que o Nosso Senhor e Mestre Jesus 

nos ampare e fortaleça os propósitos de servir sempre em Seu 

Augusto Nome, com a compreesão de que muitos de nossos afilhados 

espirituais, que se encontram encarnados no solo do Planeta Material, 

ainda levarão largo período de tempo para que possam nutrir de 

forma, mais ou menos, aceitável, ou mesmo desejável, os nossos 

rogos, que nada mais são que uma singela lambrança da mensagem 

luminosa do Divino Pastor, que com todo o Seu Supremo Amor 

continua a pontificar nos corações da Humanidade da Terra o mais 

perfeito código de Caridade e Humildade que jámais se teve notícia 

sobre a façe do Planeta: O Evangelho! 
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   Muito nos adimiraria se hoje chegássemos ao solo planetário e, 

inusitadamente, encontrássemos uma civilização perfeita.  

   Obviamente, esse seria o ideal e o desejo de qualquer filho de Deus 

que se encontra no mais Além, e que se consagra à Educação de seus 

irmãos menores, no entanto, sabemos que o serviço de renovação 

das criaturas do mundo é quase que perpétuo, quando haveremos de 

levar ainda muitos milênios até que o ser espiritual encarnado, 

mesmo de condição mediana, possa vir a manifestar em seu Espírito 

a vontade sólida, e o desejo firme, de se voltar em defenitivo para os 

braços acolhedores do Salvador.  

   Por esse mesmo motivo, venho das Regiões Mais Altas do Espaço, a 

pedido do Espírito da Verdade, com o único objetivo de lhes pedir 

paciência e humildade, nesse novo empreendimento que se 

inicia, para muitos de vocês, talvez na sua maioria, como uma prova 

de resistencia e profundo amor pelos nossos queridos irmãos que se 

encontram na retarguarda do mundo. 

   Dentro desse contexto, permitam-me relebrar a passagem de 

Lucas, em seu capítulo primeiro, segundo e terceiro versículos, 

quando o querido médico  e pesquisador grego, aborda, segundo as 

palavras do Messias, o cuidado para com a gentileza, o carinho e a 

segurança no trato com os mais simples e os mais humildes, estejam 

eles usando a toga da autoridade temporária, metamorfoseados de 

“ricos” do mundo, ou então, a segurar o mastro inseguro da 

embarcação turbulenta da necessidade material. 

   E voltando o nosso coração para as inolvidáveis Regiões do Eterno, 

elevemos a nossa mente num único rogo de gratidão ao Pai, pela 

oportunidade graciosa de convertermos as nossas próprias lágrimas 

em sorrisos de alegria. 

   Alegria por amar sem sermos ainda amados. 

   Alegria de servir sem a ventura de já sermos colhidos pelo 

sentimento de graditão do nosso próximo. 

   A alegria extrema de estarmos diante de irmãos necessitados do 

nosso amor e do nosso acolhimento, reconhecendo, por nossa vez, 

que também muito estamos carentes do amor e do acolhimento 

misericordioso de Deus, O Nosso Pai Eterno. 

   E assim, nimbado de profunda ternura e envolvido por formosa 

rajada de luz divina, o querido Instrutor das Altas Esferas encerrou a 
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sua breve preleção, deixando-nos a todos com o coração 

perfeitamente enternecido e emocionado pela simplicidade com que 

apresentou a sua pálavra encantadora e sintética, sábia e precisa. 

   E por nossa vez, pedimos para que todos tenhamos a paz em nós e 

a humildade sempre. 

   Da mesma maneira que os irmãos encarnados esperam a nossa 

assistencia, também aguardamos de vocês a responsabilidade diante 

do trabalho inadiável de reforma moral a que todos fomos 

chamados, uns à frente dos outros, e outros um tanto mais atrás, na 

semententeira do Bem Eterno. 

   Sigamos devagar e sempre, segundo a palavra esclarecida de 

Emmanuel, embora sem sem nos deter pelas sendas do caminho, 

pois o tempo é um patrimonio muito precioso para que venhamos a 

lhe converter em horas e minutos desperdiçados com coisas banais e 

sem qualquer finalidade para a nossa elevação como Espíritos de 

Deus, herdeiros do Universo. 

   Fiquem com o meu forte abraço, repleto de carinho e de extrema 

ternura, de um amigo incondicional de cada um de vocês, que tem 

servido devotadamente, mesmo que muito imperfeitamente, à Jesus 

de Nazaré, na certeza de sempre O termos ao nosso lado, estejamos 

desencarcarnados ou encarnados. 

   Deus conosco, sempre!... 

 

(Salvador/BA, 18 de dezembro de 2012, às 07h21min) 

   Nota do médium: Curiosamente, na mesma noite em que faziamos uma 

das últimas revisões do texto acima, sob a orientação do próprio  

Heurípedes Barsanulfo, já na noite de 15 de setembro de 2013, 

fomos testemunhas de um acontecimento surpreendente, quão 

maravilhoso.  

   Quando já estávamos deitados, porém completamente desperto e a 

realizar algumas reflexões acerca dos nossos servisos de psicografia, 

passamos a visualizar pela clarividência mediúnica uma verdadeira 

centena de Entidades Espirituais femininas, que se colocavam por entre os 

participantes encarnados de um Culto Evangelico, numa Ingreja reformista 

bem ao lado de nossa residencia.  
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   Pois bem, não bastasse isto, as vimos, em seus corpos espirituis de 

substâcia astral belíssima, e que luzia em azul-claro com tons 

esbranquiçados de formoso brilho, cantar, e em voz alta e nítida para 

os nosso ouvidos carnais, a soar aos meus timpanos como um 

verdadeiro e milagroso encanto dos Céus, juntamente, ou em parceria 

mediúnica, com diversas mulheres cristãs, já estas encarnadas, e que se 

encontravam naquele ambiente alegre e contagiante, à louvarem ao Senhor 

pela música consagrada ao amor a Deus.  

   Em determinado momento, já profundamente emocionado com a visão 

que se desenrolava diante do meu olhar surpreso e enternecido, pensei, em 

voz alta, a direcionar o meu pensamento para aquela comunidade de seres 

espirituais magnificos:  

   - Meus Deus!... que coisa mais linda, estas Entidades do evangelismo 

“reformista”?!...  

   Quando, derepente, várias dentre elas, ao longe, ao interceptarem, a 

minha voz e o meu pensamento fraterno, rapidamente me chamaram à 

atenção, muito sérias, mas sem perderem a ternura dos anjos em seus 

semblantes:  

   - Não!... somos todas Cristãs. 

 

   Isto, deixando bem claro para mim, em particular, naquele momento, que 

elas mesmas já estavam descondicionadas dos formalismos de seita, tão 

ao agraqdo dos seres atrasados da Terra, consagrando os seus corações e 
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os seus mais nobres sentimentos ao serviço de universalização espiritual 

entre todas as Criaturas do Pai. 

   Ou seja, enquanto nós encarnados estamos a desejar ardentemente a 

“supremazia” religiosa do mundo material, uns sobre os outros, seja qual 

for a feição de credo que tomemos, eles, os Seres Angelizados, já pensam 

como o Cristo, como uma verdadeira Família Universal, integrados num 

corpo de Deus. 

   O Cristo, no Espiritismo, é o nosso Caminho, a nossa Verdade e a nossa 

Vida. 

   Respeitemos o próximo, independente de seu credo. 

   E vivamos nós, em paz com todos. 

   Por outro lado, e curiosamente, a nossa primeira visão transcendetal 

(pela clarividencia retrocognitiva) ocorrida vários meses antes desse 

fato de agora, fora a de uma comunidade, ou grupo de pessoas que 

integravam um cortejo de homens e mulheres fiéis ao Cristo, numa 

passagem viva e santificada dos tempos evangélicos primitivos, 

patrocinada pela força mental do nosso querido Espírito Euripedes 

Barsanulfo. 

   Isto ocorreu no ano de 2012, quando nos encontrávamos totalmente 

desperto e lúcido, já imaginando como haveríamos de iniciar as nossas 

tarefas singelas pela psicografia, já que, a rigor, nada sabíamos ainda sob 

as suas técinicas, senão pela teoria em “O Livro dos Médiuns”, de como se 

processava os fenômenos espontâneos de vidência retrocognitiva durante 

o desenrolar da psicografia, propriamente dita, salvo engano, muito 

natural entre os médiuns escreventes. 

   Naquele determinado momento, do ano de 2012, fui tomado de 

uma emoção tão forte e tão intensa que tive a sincera impressão 

que o meu peito ia se rasgar ao meio. 

   Algo de muito sublime para que nós, míseros médiuns encarnados, 

possamos, em poucas palavras, expressar todo o sentimento de amor e 

veneração que sentimos por esses encatamentos milagrosos do Mundo 

Parafísico que nos acometem a alma, sempre desejosa de “um algo mais”. 

Nota Biográfica (Wikipédia): 

Eurípedes Barsanulfo 

(Sacramento, 1 de maio de 1880 — Sacramento, 1 de novembro de 1918),  

foi um educador, político, jornalista e médium brasileiro, um dos expoentes 

do Espiritismo no país. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sacramento_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1880
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1918
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
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ALIMENTO INDIGESTO 

CAPÍTULO 43 

Pelo Espírito André Luiz 

    

   Encontra-se na atualidade, um sofisma desagradável: de que tudo 

o que sai pela nossa boca é o que, em “realidade”, nos faz mal ao 

espírito. 

   Temos consciência, nós os Amigos Espirituais, que um grande 

contigente de forças mentais emitidas por agentes espirituais 

altamente qualificados no campo da ciência lógica do mal, tem 

fermentado essas proposições aos nossos irmãos e companheiros 

espíritas sediados no plano material para que não logrem, esses 

mesmos invigilantes cristãos, o deteminismo da Lei, que é a evolução 

espiritual de todas as criaturas, alías, não deixando mesmo de ser um 

grande disparate moral, haja vista que o mundo das forças materiais 

se encontra subordinado às vigorosas Mentalidades da Luz, 

residentes no mais Alto. 

   Mais cedo ou mais tarde, todos nós aportaremos o ambito, ou a 

esfera, da consciência sublime, na qual indelevelmente estaremos em 

contato mais extreito com o nosso Criador. 

   Não sendo alheio aos patitórios que tem sido elaborados pelos 

nossos correligionários espiritistas e emitidos mentalmente por seus 

cérebros entorpecidos, na maioria dos casos, pelos agentes 

patogenicos da preguiça e da falta de higiene mental, viemos, mais 

uma vez, trazer a nossa humilde oferenda, já que o trabalho e o 

esforço das Entidades da Vida Maior não cessam nunca, apesar de 

reconhecermos que os pedidos de socorro e auxílio que partem da 

vida planetária em nossa direção, geralmente, residem mais no medo 

pela pela perda da posse de regalias materiais do que, propriamente, 

na perda dos tesouros que dizem respeito às virtudes do sentimento 

e do serviço ao próximo, particularmente naqueles que se convertem 

em bichos preguiças humanizados, vendo no Espiritsmo algo de 

“impressionante” aos seus olhos e sentidos, pouco, ou quase nada, 

ainda desmaterializados, enquecendo-se de que a Terceira Revelação 

veio para preencher as imensas lacunas do tenebroso coração 
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humano, ainda tão necessitado de proteção, compaixão e 

entendimento de nossa parte. 

   Entretanto, apesar do grande desinteresse intimo que vem 

vitimando a nossa imensa comunidade de espíritas evangélicos, 

estamos ainda em serviço... E no sincero propósito de não deixar os 

nossos irmãos encarnados em abandono moral, continuamos na 

trincheira da grande batalha, sedimentando nos corações encarnados 

no Planeta o valor imenso das divinas palavras do Salvador. 

   Gostariamos que os amigos espiritistas, em particular, já que é 

para eles que nos dirigimos aqui com mais detimento, conhecessem 

melhor os ensinos dos Espíritos Superiores referentes ao Fuido 

Material e ao Fuido Espiritual...  

   Caso despertem o interesse pelo estudo, recomendamos 

imediatamente se dirigirem para obra “O Livro dos Espíritos”, 

mediante o qual terão material, farto e maravilhoso, para reflexão de 

tão interessante empresa. 

   Mas afinal, por qual motivo estaríamos a icentivar o estudo dos 

fluidos imponderáveis?!...  

   Vejamos: 

   Os laticínios, de conteúdo animal, vistas como formas “atraentes” 

de alimentação, e que os nossos amigos da Crosta tomam como um 

habito regular, em Verdade e Vida, não passam de rudimentar forma 

de ingestão de proteinas, e dos seus “derivados mentais”, a que se 

subordina por leis de repulsão e assimilação, mediante, também e 

naturalmente, aos méritos e demeritos de cada criatura do solo 

planetário que faz ingestão contínua desse tipo de alimento tão 

primitivo em relação aos seres espirituais, propriamente dito. 

   Não sabem, meus irmãos, o que, em realidade, estão a 

ingerir por via de alimentação tão deprimente e atrazada?!... 

   Muito temos combatido, do lado de cá da Vida, o que poderiamos 

chamar de “carnificina” generalizada e institucionalizada que, regada 

ao gosto e ao paladar insolitos de meus irmãos, tem se transformado 

numa questão não somente de saúde pública, tanto na Terra como 

nas suas regiões espirituais mais próximas, mas num caso 

aterrorizante de “obsessão complexa” entre mentes doentias e 

hávidas pelo sangue de seus próprios irmãos inferiores. 
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   Neste sentido, estamos também numa situação de lastimar!... 

    A saúde mental de todos nós também passa pelo estomago. 

   Sendo assim, convidamos a todos para uma reflexão mais atenta 

no assunto, já tão batido em nosso meio espiritualista, e tão 

desqualificado também. 

   A saúde integral será motivo de muitos estudos ainda por nossos 

companheiros do Planeta, objetivando muitas horas, meses e anos no 

campo da pesquisa, mas confiamos que, ao final desse imenso 

contingente de esforços mútuos, entre encarnados e desencarnados, 

todos nós possamos ser agraciados com novas formas de 

nutrição, à base de uma educação formada pelos bons pensamentos 

e pela alimentação verdadeiramente de qualidade, para ambos os 

planos da Vida. 

   No entanto, com a generosidade do companheiro Vivaldo, 

entendendo ele a necessidade sempre pressurosa de trazer ao mundo 

das formas materiais mais algumas de nossas experiencias, por sua 

propria faculdade mediúnica, relataremos uma ocorrência vivenciada 

pelo companheiro que, acreditamos, venha trazer um pouco mais de 

luz acerca desse assunto já tão debatido pelos amigos espiritualistas. 

   Vejamos: 

   Após o termino de uma específica revisão do capítulo precedente, 

acontecida em setembro de 2013, se dirigiu ele para um acolhedor 

próximo de onde reside atualmente, quando já sentado 

aprazivelmente debaixo de uma frondosa mangueira, notou que do 

outro lado do largo estacionamento passeava um lindo gatinho 

branco com mechas negras em sua pequenina cabeça.  

    Quando imediatamente, pensou o nosso querido companheiro 

encarnado: 

   - Meus Deus, será que aquele gatinho também é um agênere, 

assim  como um outro que eu vi há alguns meses atrás?!... 

    E para a sua surpresa, o pequeno siamês-mestiço, atravessou a 

pista e, de pronto, cautelosamente veio em sua direção... quando, de 

repende, o atento medianeiro, sem perceber a nossa presença 

invisível ao seu lado, tomou um verdadeiro susto, quando passou a 

visualizar pela sua poderosa clarividência o corpo espiritual 

(perispírito) da pequena criatura se arrojar para fora do seu próprio 
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corpo fisico animal e, inacreditavlmente, passar a ser literalmente 

devorado vivo,  como a expresar aos seus olhos espirituais atônitos, 

do médium, como, em verdade, se sentem esses pobres e indefezos 

animalzinhos inferiores quando são levados às mesas dos 

encarnados, em forma de saborosos quitutes...  

   Ou seja, mesmo após o seu abate, os animais, ou melhor dizendo, 

as suas carnes continuam “vivas”, a gemerem angustiadas, 

desgraçadamente precipitando sobre todos aqueles que lhes levam 

aos próprios estomagos, sedentos por detritos animais, uma angustia 

tão terrível e profunda, como se o pobre homem “civilizado” estivesse 

estraçalhando o animal com os próprios dentes, e passando a sentir, 

em si mesmo, perfeitamente impregnado, da tragedia da criatura 

animal indefeza. 

   O terror de nosso estimado medianeiro só não fora maior, pelo fato 

inusitado de o gatinho ter se achegado a ele mesmo, sem que, 

sequer, tivesse feito qualquer movimento para lhe atrair a atenção 

mimosa, e se aconchegado por longos minutos ao seu lado como se o 

mesmo já lhe fosse alguém verdadeiramente conhecido. 

   Os amigos leitores poderão estar se perguntando:  

   - Se o perispírito do gatinho fora devorado, ou pelo menos “quase” 

devorado por presas invisíveis de entidades medonhas da vida 

inferior do planeta, com teria ele voltado para o seu corpinho carnal e 

continuado caminhando na direção do médium, como se nada lhe 

tivesse acontecido”?!... 

   E responderiamos que os agentes sombrios, interceptados pelo 

nosso serviço de segurança, tiveram frustradas as suas infelizes 

intenções, além do que, pelo suspiro de compaixão de Vivaldo, 

praticamente foram atingidos em cheio em suas almas, como uma 

descarga elétrica a lhes transpassar os próprios corações, ofastando-

os imediatamente em suas deprimentes arremetidas.  

   Como eles já sabiam, por antecipação, dos estudos ora realizados 

pelo nosso amigo médium, tentaram lhe subverter o estudo 

edificante com uma proposta de “aula” terrivel. Mas graças ao 

Bom Deus, fomos mais rápidos do que eles mesmos. 

   Confiemos, porém, nos comunicados do Mais Além, que tem trazido 

ao plano carnal as mais belas realizações do entedimento humano à 

luz do conhecimento espiritual.  
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   Não podemos nos esquecer de que somos partícipes de uma 

mesma Humanidade, a Comunidade dos Espíritos Universais de Deus. 

   E que nesta época de Natal, encontremo-nos pacificados e 

receptivos aos fluidos salutares dos Bons Espíritos, a nos 

facultarem as maravilhosas especiarias da mesa natalina, que são as 

virtudes divinas metamorfoseadas: em obras de caridade e 

amor cristão, sempre em nome do Cristo de Deus. 

    Boas festas e fiquemos todos com Jesus, hoje e sempre! 

    

(Salvador/BA, 21 de dezembro de 2012) 

   Nota do médium: Na manhã do dia 17 de dezembro de 2012, o nosso 

querido Amigo Espiritual André Luiz nos orientou, espontaneamente, 

que procurássemos manter uma alimentação “o mais saudável possível”, 

inclusive com o mínimo de ingestão de carne vermelha, nos fazendo 

recordar das anotações feitas pelo Espírito Ramatís, pelo médium Hercílio 

Maes, em relação à alimentação carnivora, tendo o amoroso e sempre 

prestativo André Luiz nos confirmando que:  

   - Realmente!... a absorção de fluidos animais causará perturbações 

altamente nocivas à nossa  organização somatica e/ou espiritual, inclusive, 

e lamentavelmente, acerretando um maior contigente de energias 

agressivas no psiquismo da criatura humana, encarnada quanto 

desencarnada. 

   Vejamos, queridos amigos, a palavra sempre esclarecida do grande 

Instrutor Emmanuel em “O CONSOLADOR” (Chico Xavier, FEB, 1940), 

Segunda Parte, pergunta 129:  

   P - É um erro o homem alimentar-se com a carne dos irracionais? R – A 

ingestão das visceras dos animais é um erro de enormes consequências, do 

qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar 

semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materilidade da 

criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores 

nutritivos podem ser encontrados nos produtos de rigem vegetal, sem a 

necessidade absoluta dos matadores e frigorificos. (...) Temos de 

considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia 

coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças 

não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. 

Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos, 

dedicadamente, pelo advento dos tempos novos em que os homens 

terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de 

seus irmãos inferiores. 
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   Obviamente, ninguém empreenderá tamanha façanha sem o apoio dos 

especialistas da Medicina ou da Nutrição, mas o primeiro passo haveremos 

de dar em algum momento, sendo que André Luiz nos solicita a gentileza de 

direcionar os amigos nossos leitores para o capítulo 15, O enigma da 

obsessão, da obra “Contos e Apólogos”, do Espírito Irmão X, pela 

psicografia de Chico Xavier (FEB). 

   E encerrando esse capítulo, trazemos mais uma pérola de Emmanuel que 

encontramos na obra “ESTUDE E VIVA” (Chico Xavier, FEB), no capítulo 

Sentensas da Vida: “Cumpra os deveres desagradáveis. Buscar 

apenas o nosso deleite é comodismo crônico”. 
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O NATAL DE UM SANTO 

CAPÍTULO 44 

Pela Espírito Humberto de Campos 

 

   De onde eu partira, havia deixado a companhia de alguns amigos 

desencarnados que, dentre outras reminiscências, nos trouxera a 

baila uma informação que nos deixara compreensivelmente intrigado.  

   Não fora por menos, contara-nos os amigos, que em certa ocasião 

haviam não somente encontrado como percorrido algumas “estações” 

em anos de profundo pesar na companhia de um homem simples, 

ainda preso aos liames da matéria carnal, porém muito disposto e 

convicto nos seus ideais no Espiritismo Cristão. 

   Não tinha esse nosso “aprendiz” do Evangelho Restaurado, senão o 

interesse verdadeiro de transformar a sua vida, até então cheia de 

lutas e carregada de desilusões, em uma nova proposta de realização 

intima, na de se converter no mais ardoroso e fiel servidor da causa 

de Jesus Cristo, mesmo compreendendo a sua completa desvalia 

diante de tão honroso empreendimento... 

   Realmente, uma façanha e tanto. 

   Mas, as suas intenções eram tão sinceras que, tornaram os amigos 

a me dizer: - “Humberto! não tínhamos outro interesse, desde então, 

que não fosse o de seguir aquele jovem ser em sua estrada de dores 

e paixões... Em nosso intimo, sentíamos que algo haveria de 

acontecer que, muito embora a indisfarçada resistência de alguns de 

nosso grupo de Protetores, tornar-se-ia algo de profundo aprendizado 

para todos nós que seguíamos adiante, unidos no mesmo ideal de 

servir sempre em anonimato, e sem qualquer interesse de 

retribuição”... 

   Pois bem, seguiram todos os Amigos do Mais Além e, após longos 

meses de lutas acerbas, entre proteções espirituais ao humilde 

tutelado de agora, que se tornara vitima de miseráveis Entidades das 

sombras que, assim que o valoroso jovem houvera dado o primeiro 

passo para a sua retomada de postura diante a Escada de Jacó, se 

aproveitaram das brechas oriundas de suas capacidades espirituais 
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em latência, como promissor trabalhador da causa mediúnica no solo 

planetário, para lhe causar golpes e mais golpes através de desgostos 

familiares e nas suas relações de amizade, mesmo que poucas e 

escassas... 

   Não tiveram outra atitude, os Amigos do jovem e iniciante servidor 

da Causa Evangélica, senão partirem para uma patrocinada 

avalancha de sofisticadas, quão especializadas, “guarda” daquele 

santo “farnel”, que se houvera convertido em o mais precioso tesouro 

daquele grupo de Entidades Amigas que, sequer, inicialmente, 

haviam se dado conta do que ocorria, em realidade, sob as vistas de 

cada um de seus integrantes, formosos e sublimes. 

   O tempo corria célere, e o apaixonado jovem, agora convertido 

também em valoroso integrante de uma assembléia de companheiros 

cristãos no ambiente acolhedor do Espiritismo, não via a sua frente 

senão a imagem do Senhor na intimidade de seus pensamentos, a 

luzir claridades sublimes por intermédio de sua clarividência e 

clariaudiência, agora aguçadas pelos entrechoques de dores e 

lágrimas, sustentadas pela sua coragem e esperanças na Doutrina 

Nascente. 

   Queria, o jovem “iniciado”, a todo o custo, converter os espinhos 

cravados no próprio coração, por todos os que se lhe achegavam 

próximo, em flores abençoadas, a espargir o néctar dos seres 

Imortais que, a todo o custo, tentava provar aos demais que os via e 

os ouvia, mediante ondas sonoras de valor inestimável para a sua 

alma doce e formosa. 

   As claridades do Céu lhe desceram das mais Altas Esferas da 

Espiritualidade, numa chuva angelical doce e em forma de centenas 

de Entidades da Luz, como a lhe rogar paciência e compreensão 

diante das dores das asngustias do mundo. 

    Passado os primeiros, e mais difíceis, embates de sua vida 

material, carregada de altos e baixos, os seus Amigos do Mais Alto 

tiveram a curiosidade de tomarem conhecimento de quem realmente 

se tratava, aquele ser que aos olhos de seus amigos e familiares não 

passava de um fardo, um tanto, pesado e de deplorável condição 

espiritual, já que trazia, em sua inocente intimidade, os conflitos 

naturais de uma mediunidade nascente, mas cheia de encantos para 

os seus olhos percucientes e reveladores?!...  
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   Pronto... um dos integrantes daquela pequena Assembléia de 

formosas Entidades Espirituais, partira para as Altas Esferas na 

intenção de se fazer o “revelador” daquela humilde personalidade, 

que mais vivia da caridade de Deus do que, propriamente, do 

sentimento fraternal de seus convivas, que, para ele, em sua doce 

natureza, acreditava que deveriam ser o seu mais caro ideal, em toda 

a Humanidade dos Céus e da Terra, mediante o pensamento de que: 

todos somos irmãos perante Deus... 

   E, exatamente, numa noite de alegrias para toda a nação Cristã, 

quando se comemorava o nascimento do Divino Salvador, chega o 

Mensageiro com um reluzente pergaminho às mãos, a dar a notícia 

cariciosa aos demais de seu Grupo Evangélico: - “Meus queridos 

companheiros! saudemos a Jesus nesta noite de bênçãos, quando 

vemos a nossa frente, dormindo feito um lindo “anjinho”, a sofrer a 

solidão no seio dos homens, mas, jamais esquecido de Nosso Pai 

Celestial, Lucas o Apostolo generoso que se convertera, logo no 

começo de sua existencia, num dos Evangelistas do Senhor, deixando 

para as gerações futuras a verdadeira Caridade: em forma da entrega 

de si mesmo aos sofredores do corpo e da alma, como um dos mais 

caros expoentes da Medicina do Espírito Eterno”. 

  Esperamos alguns instantes, e na sinergia do pensamento voltado 

para o Senhor, que aniversariava, deixamos a companhia dos 

valorosos amigos espirituais, e pedimos permissão à sua Direção 

Espiritual para que, pessoalmente, pudéssemos ir visitá-lo.  

   Quando, para a nossa acanhada personalidade, o encontramos 

agarrado ao seio protetor de Nossa Senhora Mãe de 

Jesus, a lhe estender os braços divinos, e acolhedores, com a 

promessa venturosa de que “nada haveria de lhe faltar” em 

proteção e arrimo, abnegação e auxílio, deixando-nos entrever, já 

com os olhos em prantos, que aquele também, fora o Espírito 

luminoso de São Luis IX, o grande Conselheiro Espiritual de Allan 

Kardec, e um dos Diretores Espirituais da Codificação Espírita. 

   A coroa de rosas, forjada em pura luz diamantina, em sua 

cabeça, não nos deixara dúvidas quanto ao patrimônio 

espiritual que jazia em sua própria alma: meiga, doce, e 

fervorosamente amiga. 

   E assim concluímos a nossa narrativa singela, crendo em Deus que 

a humanidade espiritual da Terra, esteja no corpo de matéria densa 
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ou fora dele, haverá de meditar na profundeza das palavras do 

Cristo, quando nos ensinara há mais de dois mil anos:  

   - “Os humilhados serão exaltados”. 

   Glória a Deus nas alturas e paz entre homens de boa vontade. 

   Feliz Natal! 

 

(Salvador/BA, 24 de dezembro de 2012, às 09h20min).  

   Nota do médium: Até esssa época, a da transmissão da mensagem 

acima, nada sabíamos a respeito de nossa reencarnação passada como o 

Rei Luis IX de França, aliás, somente um bom tempo depois é que 

passamos a ser informados sobre algumas de nossas experiências 

reencarnatórias sobre a face do planeta material, como passamos a relatar 

mediunicamente pela nossa obra psicográfica “SÃO LUIS IX – O Apóstolo 

Espiritual da Codificação Espírita”. 

 

São Luis em encontro com o Papa Inocêncio IV, em Lyon, 1248. Louis-Jean-

Francois Lagrenee (1724 – 1805)  

http://www.lepanto.com.br/ultimas-noticias/arbitro-da-cristandade-sao-luis-estadista-da-cristandade-

6/#sthash.05YlhW9v.dpuf 

   Extraímos a seguinte mensagem do maravilhoso Espírito Emmanuel, 

constante da obra “LIVRO DE RESPOSTAS”, Francisco Cândido Xavier, 

Editora CEU, que esperamos seja não só de conforto, como de 

http://www.lepanto.com.br/ultimas-noticias/arbitro-da-cristandade-sao-luis-estadista-da-cristandade-6/#sthash.05YlhW9v.dpuf
http://www.lepanto.com.br/ultimas-noticias/arbitro-da-cristandade-sao-luis-estadista-da-cristandade-6/#sthash.05YlhW9v.dpuf
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ensinamento, neste momento tão lindo, quando comemoramos, 

enternecidos, a passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo solo do 

Planeta: 

ELES NÃO SABEM 

   Não pares de trabalhar e servir porque essa ou aquela desilusão te 

amargou os sentimentos. 

   Os ingratos são portadores de moléstias da memória. 

   Os agressores carregam brasas no pensamento. 

   Os delinqüentes são enfermos dos mais infelizes. 

   Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoa sempre. 

Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria 

cabeça. 

   E ainda, na intenção sempre generosa de nos instruir pelo Evangelho do 

Senhor, o querido Espírito Humberto de Campos nos recomenda o 

estudo, e a nossa meditação carinhosa, em torno da mensagem O mancebo 

rico, psicografada por Chico Xavier, apresentada no capítulo 34, constante 

na obra “Contos Desta e Doutra Vida” (Espírito Irmão X, FEB), como 

Uma Lembrança Viva do Natal de Jesus! 

_________________ 

 

Noite Feliz!... 

Noite de Luz!... 

Nasceu Jesus para a glória da Terra e dos Céus!... 

_________________ 
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A REFORMA ESPÍRITA 

CAPÍTULO 45 

Pela Falange da Verdade 

“Irmãos, não sejais meninos no entendimento...”. – Paulo 

(I Corintios, 14:20.) 

    

   Que a glória do Salvador se extenda para todos aqueles que, com o 

pensamento voltado para Deus, inclini-se diante de sua Augusta 

Presença, com a intimidade dos corações, verdadeiramente, 

arrependidos, a solicitar da Providência Divina: o amor e a caridade, 

deixando-se envolver pelo perfume generoso de compaixão e 

renuncia, para com os deserdados do mundo, mas que nunca estão 

esquecidos pelo Pai Amigo e Amoroso de sempre. 

   A beleza das Revelações Evangélicas, nos tráz de volta aos campos 

verdejantes da comunhão cincera entre o Cristo e os seus Apóstolos, 

quando encontraram no Mestre dos mestres a alegria profunda em 

não apenas têr-Lhe a magnânima presença experienciada, mas pelo 

fundo de claridades que daí se aproveitaram para reformarem, a 

partir de seu mundo intimo, não somente as suas, mas a vida dos 

seres que, em profunda miséria e em extrema carência de amor, 

estavam a rogar, desesperadamente, pelas claridades do Céu, que 

ainda, sequer, compreendiam... 

   Apesar dos entraves e desconfortos da luta, renderam-se às 

petições dos desarvorados e famintos do caminho e, voltando-se para 

o pensamento amoroso, e o sentimento frutuoso do Divino Rabi, 

carregaram sua cruz e revelaram, assim como nos tempos de 

outrora, quando já envergavam “roupagens” diferentes, em 

diferentes reencarnações sobre o solo do Planeta, as luminescentes 

Verdades da Caridade no Senhor, e acalentaram no coração a 

necessidade imperiosa de servir ao Cristo servindo ao homem 

comum, ou seja, aos irmãos de caminhada que, mais necessitados do 

que eles mesmos, viam nos Servidores do Amigo Incomparável a 

salvação perfeita, a qual se repostara Saul no Antigo Livro. 
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   Recordemos as palavras confordadoras, e cheias de encantos e 

belezas, dos antigos Profetas, de que onde estiver o mal o 

trabalho se fará presente (nota: Provérbios 13.4: “A alma do 

preguiçoso deseja, e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes 

se farta”). 

   Tenhamos a certeza de que as Santas Profecias estão tomando 

corpo sobre a face do mundo, que se regenera pouco a pouco, 

independente da má vontade da maioria, mas, deveremos considerar, 

também, que o futuro pertençe ao Homem, já que, como artifice de 

seu próprio destino, haverá de encontrar dentro de sí própio, e em 

Deus Pai, as forças  espirituais necessárias para a realização de um 

mundo melhor... um mundo de paz, alegrias, e muitos festejos 

espirituais, sob a influência dos Agentes da Luz e do Amor, que estão 

sempre a postos para dar muito em beneficio da Humanidade inteira, 

sem nada receberem, solicitando eles, de nós, apenas, e tão 

somente, o nosso quinhão de serviço e trabalho em benefício 

de todos, os nossos irmãos diante da Paternidade de Deus. 

   Fixemos o nosso objetivo no grande ideal de Reforma do 

Espiritismo... A regeneração da mentalidade espírita, ainda  

atrazada e ainda ortodoxa, de uma falange de personalidades, muitas 

vezes, presas aos condicionamentos da “batina” ou da “letra” morta, 

erança de vidas passadas, mesmo sob os clarões do Evangelho 

Redivivo, mas que urge produzir em sua psicologia mais profunda, ou 

no seu subconsciente, já como criatura de Deus descondicionada dos 

formalismos de seita, o entendimento de que se deve avançar, 

sempre para a frente, seguindo o objetivo traçado pelo 

Espírito da Verdade, o de nos “Amar-nos e nos Instruír-nos”. 

   O Pensamento Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, paira sobre 

as cabeças dos médiuns, e serão por eles, os novos Profetas da Fé 

Viva, que se farão descer, eles como antenas flamejantes das Esféras 

Luminosas do Mais Alto, as eternas claridades do Amor 

Universal e da Sabedoria Plena de Deus... 

   Comunguemos, todos nós, dos propósitos de Allan Kardec, os de 

clarear as consciencias do mundo pela Verdade do Cristo, iniciando 

pela reforma de nossa indole atrazada, deixando luzir para o mundo, 

e a partir de nós mesmos, o sentimento profundo da amizade, da 

caridade e da solidariedade, também não nos esquecendo de 

crontribuir com a nossa inteligencia, pelo entendimento e pela cultura 

Cristã do Espiritismo, que haverá de promover nas criaturas do 
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Planeta o definitivo abraço, entre o Céu e a Terra, com as 

Insondáveis Partituras da Celeste Orquestra de Deus, nas culmedas 

do Amor Imortal. 

   Que o Senhor Jesus Cristo nos guarde e nos nos tolere a ignorancia 

ancestral, mas que, acima de tudo, segundo o Seu Glorioso Amor, 

nos fortaleça para o incansável trabalho de fraternidade e compaixão, 

para com todos os nossos irmãos, de hoje e do eterno amanhã. 

 

(Salvador/BA, 30 de dezembro de 2012) 

   Nota do médium: Inicialmente, durante o nosso Evangelho no Lar, 

realizado hoje mais cedo que o de costume, fomos orientados visualmente 

pelo querido Espírito Chico Xavier para que déssemos inicio a uma 

psicografia que seria de autoria da amorosa Entidade Meimei.  

   Sendo assim, pegamos papel e a caneta e logo a partir da primeira linha, 

quando já sentíamos a sua presensa sublime, nossas forças mediúnicas 

foram praticamente arrebatadas por uma pleiade de Entidades que se 

justapunham-se à nossa organização fisico-perispiritual, e de forma 

organizada e ordeira iam se revesando a proporção que ia tomando forma a 

mensagem psicográfica acima. 

   Como nunca havia acontecido isso comigo anteriormente, ficamos um 

tanto assustadiço e, apesar do grande desconforto íntimo, que nos parecia 

vir de forças contrárias ao Cristo, e que não desejavam a transmissão 

mediúnica, em decorrência de minha ignorância pessoal, e a me 

constranger para a observação exclusiva do “fenômeno” ou da transfêrencia 

de dados espirituais, mantive-me firme no intuito de apenas, e tão 

somente, me concentrar na idéia moral da mensagem, em decorrencia 

mesmo da Elevação dos Espíritos que passavam a me conduzir no esforço 

mediúnico.  

   E, a proporção que transcorria os minutos da transferência mediúnica, 

hora caracterizada pela clariaudiência e hora pela psicografia mecânica, ou 

mesmo semi-mecânica, além da intuição vigorosa, iamos entrando em 

completo extase pela alegria de reconhecer nas “palavras” dos Espíritos 

Amigos a identidade moral de suas Personalidades radiosas. 

   Quando, para a minha acanhada surpresa, ao termino da mensagem, fui 

impulsionado, quase que mecânicamente, e também a resssoar 

auditivamente em nosso íntimo, a grafar a autoria da mesma: “A Falange 

da Verdade”. 

   Quanto à sua real autenticidade, deixaremos a critério da consciência, e 

do coração, de cada amigo leitor. 
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   Com relação às citações Evangélicas, tanto do Antigo como do Novo 

Testamento, após a psicografia fomos orientados pelos nossos Benfeitores 

Espirituais a buscar determinadas informações para serem adicionadas ao 

trabalho, já que, até então, nada sabíamos sobre isso, por força de nossa, 

até então, completa incipiência em relação aos Livros Sagrados, 

principalmente em referência ao Rei Saul. 

 

Saul ungido rei 

   A partir de agora me coloco apenas na condição de aluno bisonho e 

médium imperfeito, para que a nossa querida benfeitora Santa Isabel de 

Aragão possa nos ministrar sua palavra de Instrutora esclarecida:  

   - Queridos irmãos! para nós da Espiritualidade, nada vemos e nada 

encontramos na postura do grade Rei Saul que desabone a sua conduta ou 

o tenhamos na conta de desertor dos Designios de Deus.  
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   Haverão de encontrar nele, todo o cincero adepto da Terceira Revelação, 

que é na atualidade a revivessência do Evangelho de Jesus Cristo, apenas 

um companheiro desprovido da loucura e da insanidade que carreava na 

Humanidade da época, geralmente, nutrida pela sede de sangue dos seus 

próprios irmãos... Sendo assim, a história patriarcal dos Antigos Profetas e 

Reis do valoroso povo judeu encontra-se necessitada de nova análise por 

parte de todos nós, senhores que somos do nosso destino, à mercê das Leis 

de Amor, Justiça e Caridade.  

   Uma vez provido das informações da pitonisa de Endor, o gande heroi de 

Israel partiu na condição de comensal da guerra, no entanto, de última 

hora, soube preservar no coração as orientações do magnanimo Espírito de 

Samuel, como bem explícito na obra “LAZARO REDIVIVO”, de Huberto de 

Campos (Chico Xavier/FEB), facultando-lhe, apesar da jovial coragem de 

melhoria íntima, e mesmo que por um desfecho trágico e insano, se 

entregar aos braços da morte pelas portas da consciência ainda em conflito. 

   E agora, finalizando os nossos humildes apontamentos mediúnicos, 

rendemos graças aos Céus por ter nos dado a caridade de uma visão que 

jamais esqueceremos e que levaremos conosco para toda a Eternidade, 

quando, na madrugada do dia 01 de janeiro de 2013, ao estar-mos deitado 

em nossa cama, em diálogo carinhoso com a nossa Mnetora Veneranda, ao 

despedir-se de nossa presença a vimos partir em volta de uma 

luminosidade que mais nos parecera milhões de cintilantes estrelas, 

forjadas em irradiações divinas de variadas colorações, e adentrar Esféras 

de Luz, por entre dimensões inferiores, e seguir rumo ao Infinito, deixando 

para traz uma atomosfera tão maravilhosa, e tão sublime, que a tomamos 

como a representação espiritual do Nascimento de Jesus, que, naqueles 

dias, dominava o ânimo dos seres encarnados na Terra, quando a querida 

Benfeitora, em completo extase de encantamento juvenil, olhou 

mentalmente para traz, e nos exclamou com extrema formosura, e bondade 

lirial: “É NATAL!”. 

   Oramos profundamente à Deus por aquela imagem santificada de nossa 

querida Benfeitora Veneranda, e, imediatamente, fui para a sala de minha 

humilde residencia colocar um CD para ouvir, numa mensagem do Espírito 

Irene S. Pinto, na voz de Chico Xavier: “Natal”. 

_________________ 

   E já nos últimos acertos da mensagem acima, em 26/05/2013, ao 

realizarmos mais uma revisão no texto, elaborado pela Falange do 

Espirito de Verdade, fomos agraciados por mais uma cena maravilhosa 

(gravada em DVD), na qual a querida cantora norte-americana Barbra 

Straisend (encarnada) fora envolvida por formoso foco luminoso que caia 

das Altas Esferas Espirituais, a lhe envolver a própria aura humano-

espiritual, já sublime por sua condição de “estrela” luminosa das Artes 
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e da Música na Terra, facultando à especializadas Entidades Sublimes, e 

outros Trabalhadores Elevados, transitar por seu gracioso campo 

mediúnico, dando-nos a perceber que lhe utilizavam as próprias forças 

espirituais na intenção de transitarem de Dimensões Superiores para 

outras tantas luminosas, como verdadeiros portais 

tetradimensionais (embutidos em sua própria aura magnética, ou 

campo mediúnico) de aspecto extremamente delicado, sem que, com 

isso, necessáriamente, passassem pelo atrazado campo vibracional 

terrestre.  

 

   Tudo apresentado numa cena tão comovente como surpreendente, pelo 

maravilhoso do efeito técnico da Ciência Transcendental Superior. 
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O TRABALHO CONTINUA 

CAPÍTULO 46 

Pelo Espírito Francisco C. Xavier 

 

   Nesse instante, lembro-me daquela linda canção, que tomo a 

liberdade em apresentá-la aos amigos, nestes humildes termos: 

“Caminhando e cantando, seguindo a canção. Com braços 

dados ou não, somos todos irmãos”... 

   E é com esse profundo sentimento de encantamento e ternura, 

amor e veneração, aos sublimes postulados da Doutrina Espírita, que 

venho manifestar o meu profundo agradecimento à todos os Amigos 

da Vida Maior que se entreteram comigo, durante a minha última 

passagem pelo plano dos seres materiais, em manifesto de alegria e 

respeito, ternura e saudade, para com o Nosso Senhor Jesus Cristo, 

que, apesar de estar sempre conosco e invariavelmente ao nosso 

lado, deixa-nos sempre aquele gosto de “quero mais”, 

enchendo os nossos corações com o suspiro celeste de 

Sua presença divina, a nos proporcionar, mais uma vez, com sua 

Inaudita Bondade, a oportunidade de transmitir, aos amigos e 

companheiros do plano das formas materiais, algumas de nossas 

mais singelas reflexões em torno do Evangelho Vivo do Cristo, 

exaradas aqui pela mente de muitos dos Amigos Espirituais que, por 

grata misericórdia do Alto, conquistei através, tão somente, do 

singelo esforço em, cada um deles mesmos, me suportar as 

deficiências que ainda trago em minha alma sequiosa de 

Trabalho... 

   Em cada uma dessas linhas, aqui transmitidas pela antena 

mediúnica de nosso companheiro encarnado, agrega, em si mesmas, 

a mais perfeita intimidade com o pensamento do Pai Celestial, 

quando, por obra e graça de sua soberana misericórdia, nos 

descortina, a cada dia de nossas existências múltiplas, o quanto 

ainda temos que consolidar, na própria alma, o quantum 

de energia, de amor, e de serviço, em beneficio de nós 

mesmos, e do nosso próximo. 
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   O mundo em que vivo, não é muito diferente daquele em que 

vivem os meus queridos irmãos do plano material, já que, apesar de 

uma ou outra diferença nos caprichos da Natureza, a base de toda a 

nossa alegria e de toda a nossa felicidade, diante da Vida em Deus, 

está dentro de cada um de nós mesmos, a nos representar um 

mundo de glórias ou de tragédias, de extensas alegrias ou profundas 

dores, segundo o nosso mal ou bem proceder. 

   Continuemos prestando atenção em cada uma das mensagens aqui 

apresentadas, procurando vasculhar-lhes as profundezas... notando 

que cada “sinal” do Céu, seja hoje ou amanhã, ou tenha sido ontem, 

só será visualizado pelo homem que, verdadeiramente, se 

colocar à disposição para o grande feito, pelo coração e pelo 

sentimento, pela razão e pelo entendimento, de que o Cristo é 

o nosso Guia, o nosso Caminho, a nossa Verdade, e a nossa 

Vida Eterna. 

   Sendo assim, prosto-me diante do Supremo Senhor de Nossas 

Existências, compungido e emocionado, rendendo-Lhe graças eternas 

por Sua profunda compreensão diante da imensa desvalia de nossos 

pobres Espíritos, que, apesar do grande esforço em melhorar-nos, 

cada um a sua maneira e segundo a sua capacidade de sentir, 

compreender e agir, continuamos sendo aqueles mesmos seres 

insignificantes, uns mais e outros menos, a transitar pela Terra 

tentando encontrar, no olhar de cada um de nossos irmãos em Cristo, 

pelo exemplo, a certeza e a compreensão definitiva para as lições 

do Evangelho, no exercício da Caridade e da Humildade, que não 

tardará... e se fará realizada em nossa intimidade, mediante o 

nosso interesse sincero em caminhar para a Luz, e para a 

Perfeição de Deus. 

   Sejamos todos pacíficos e confiantes: na grande bondade de 

Deus, desejosos por uma nova retomada de posição no Caminho que 

haverá, também, de ser longo ou curto, feliz ou infeliz, tal qual nos 

movimentemos em Verdade e Vida, mediante a glória de servir, 

viver e trabalhar sempre. 

  Deixo para todos os amigos, como forma de reflexão, em pétalas 

perfumadas de meu profundo amor por cada um de vocês, em 

particular, orvalhadas pelas lágrimas da esperança no Nosso 

Salvador, as páginas do capítulo 21, O encontro divino, da obra 
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“Contos e Apólogos”, pelo Espírito Irmão X, de nossa humilde lavra 

mediúnica, pela Editora da Federação Espírita Brasileira. 

   Meditemos. 

  Fiquem todos com o meu afetuoso abraço, na certeza de que o 

serviço na caridade, iluminada em Allan Kardec, jamais faltará, 

principalmente, aos interessados em trabalhar cada vez mais, e 

sempre, com Jesus e para Jesus. 

  Que a Bondade de Deus sempre esteja conosco! 

 

 (Salvador/BA, 31 de dezembro de 2012) 

   Nota do médium: Temos percebido a presença do Espírito Chico 

Xavier desde o comecinho de nossas atividades mediúnicas nesta atual 

encarnação, como já pudemos relatar em nosso livro “MEDIUNIDADE EM 

DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, onde ele foi um dos co-

Autores Espirituais, ao lado de Elizabeth d´Espérance e do Dr. Bezerra de 

Menezes, obra esta que teve a chancela doutrinária de dois dos mais leais e 

antigos amigos de Chico, em vida, Dr. Carlos A. Baccelli e o Dr. Elias 

Barbosa, este último como o responsável pela revisão doutrinária desse 

nosso primeiro trabalho mediúnico-literário no Espiritismo. 

 

   Sobre a sua mensagem acima, Chico nos relembra que pelas palavras dos 

Espíritos Superiores, em “O Livro dos Espíritos”, na questão # 174, fica 

claro que cada pessoa, encarnada quanto desencarnada, sempre estará 
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livre para “serguir o seu caminho”, dentro do esquema natural de acensão 

espiritual para Deus, embora a sua consciência e o seu coração, na 

grande maioria das vezes, quando se refere aos Espíritos verdadeiramente 

mais avançados, lhes conceda um estímulo a mais para ficar na retaguarda 

dos mundos atrasados na intenção de realizar algum socorro e algum 

incentivo àquelas criaturas amadas, ou mesmo desconhecidas, que ainda 

não encontraram forças suficientes, em si mesmas, para empreender a 

escalada individual, e de certa forma coletiva, da Evolução Universal, sem 

que isso se converta em qualquer impedimento para que, quando assim o 

desejarem, por força da resistência dos Espíritos atrasados em continuarem 

na ignorância, ou até por conta de sua própria necessidade, caminharem 

para a frente com Jesus, sem olhar para trás, siguindo adiante: A 

CAMINHO DA LUZ!... 

 

Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier: duas Almas, mas 

um só Espírito. 

   Quanto ao fato de Chico Xavier ter sido, ou não, a reencarnação do 

Mestre Allan Kardec, podemos dar o nosso testemunho mediúnico de que, 

positivamente, Chico foi a continuação da personalidade do grande 

apóstolo lionês, transfigurado na figura singular de um homem matuto e 

simples do interior das Minas Gerais, no Brasil, trazendo ao mundo dos 

seres mortais, pela sua impressionante faculdade mediúnica, o 

sentimento e a cultura versátil da sua encarnação passada, dando 

prosseguimento à sua tarefa santificante de desenvolver e dar 

continuidade aos Estudos Espíritas, sempre, e indiscutivelmente, 

subordinado aos sesejos de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
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A REFORMA INTIMA 

CAPÍTULO 47 

Pelo Espírito Martinho Lutero 

 
   Nos primórdios da Humanidade, quando eu transitava pelos 

meandros da cultura e da governadoria da antiga Mesopotâmia, na 

intimidade de minha pobre alma já vinha traçando os quadros vivos 

para a ascensão de meu próprio Espírito, a partir do retorno generoso 

e seguro da Governança do Reinado de Deus, em mim mesmo, sobre 

a Terra Prometida, a Israel corrompida pelo sufrágio das 

mentalidades ortodoxas que não sabiam, ou não desejavam ainda, se 

movimentar pelas labaredas santificadas do Coração Compassivo, 

Apaixonado e Pacificador do Salvador Sublime, Jesus de Nazaré. 

   Tive, por minha vez, que sorver o fel da vergonha, mediante a 

misericórdia do Divino Crucificado em favorecer-me o coração com o 

seu Augusto Perdão, tão angustiado quanto aflito, pela tormenta 

inclemente da consciência de culpa abrasada pelas tormentas do 

arrependimento tardio. 

   Mas deveria ter sido assim. 

   Tudo está certo. 

   No Reino Do Senhor nada está fora do eixo, tudo acontece e tudo 

se encadeia de forma que os seus superiores desígnios se façam 

cumprir, seja pelo nosso esforço em realizar a nossa reforma intima 

ou, então, pelo nosso desejo doentio de continuar amealhando os 

tesouros ilusórios da vida carnal, neste último caso a nos acelerar a 

queda fatal nos desfiladeiros da morte espiritual e da miserável 

corrupção, da insensatez e da perversidade humana. 

   Longe estamos de fazer critica destrutiva. 

   Não, a missão dos vossos generosos Guias Espirituais é a de fazer 

compreender, ao homem do mundo carnal, que a Vida se perpetua 

para além das sombras do túmulo, acarretando, para cada um em 

particular, os tormentos da angústia, pelo mal praticado, ou as 
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alegrias da venturosa paz, por todo o bem, mesmo que mínimo, 

praticado em benefício do próximo. 

   O luxo verdadeiro é somar esforços na comunhão de pensamentos 

sadios. 

   O dinheiro real é somente aquele angariado pelos serviços da 

solidariedade, da fraternidade e do trabalho construtivo. 

   O mais é tudo ficção.  

   Uma verdadeira miragem com a qual a grande massa dos irmãos 

encarnados, lamentavelmente, em sua maioria, haverão de se 

entreter num mar de medonhas sereias e terríveis embarcações, 

quando todos haverão, logo mais a frente, de naufragar nas 

correntes turbulentas das paixões deprimentes, sempre sem qualquer 

valor para o Espírito Imortal.  

   A partir dos conflitos do calvinismo, procurei retomar as rédeas da 

minha existência em minhas próprias mãos, as rédeas de uma causa 

que eu houvera abraçado quando da vinda do Cristo Messias pelas 

terras santas de Cafarnaum, lembranças estas que me trazem doces 

recordações, mas que fazem o meu Espírito, necessitado cada vez 

mais de mais luz, entrever as lutas que ainda teremos de entretecer 

pela vitória definitiva da Causa do Consolador.    

   As lutas serão todas morais. 

   As guerras travadas entre pensamento a pensamento, coração a 

coração, são tão ou mais arrasadoras que as que tomam parte os 

miseráveis patrocinadores do extermínio dos povos indefesos, já que, 

tanto uma quanto a outra, trazem, na intimidade dos propósitos de 

seus patrocinadores, o orgulho e a maldade ferrenha, levando por 

todos os lugares por onde transitem o odor e o sabor do sangue 

espiritual daqueles os quais fizeram baixar às portas dos túmulos 

sombrios da dor e do sofrimento, da angustia e do desespero, antes 

da hora marcada por Deus.  

   Seja no terrível fronte de batalha, onde há o extermínio de corpos 

humanos inocentes, ou entre os comensais da vampirização, estes, 

infectados pelos escabrosos desejos da maldade, da luxuria do poder 

e do egoísmo, há de se perpetuar o clamor dos Céus, quando almas 

doces e bondosas, ternas e veneráveis, passam a rogar misericórdia 

à Deus pelos sofrimentos humanos... 
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   Num doce cântico de perdão às criaturas escravizadas às 

turbulências desenfreadas dos interesses puramente materiais. 

   O momento é de muita reflexão. 

   Oremos pelo mundo em dor. 

   O Espírito Humano necessita de imediata oferta luz espiritual.  

   Por isso, intensifiquemos os nossos melhores pensamentos para o 

mundo inteiro. 

   E muito preocupados ainda estamos, diante dos adeptos da 

Revelação Espírita, que, pelo labor de Instrução disseminado pelas 

Entidades da Luz, em parceria mediúnica com Allan Kardec, vem se 

mostrando cada vez mais arredios aos postulados claros, e sem 

qualquer efeito maravilhoso que poderia vir a ofuscar o Pensamento 

Harmonioso do Espírito da Verdade, sob a batuta venerável do 

Codificador. 

   Será que os espíritas estão esquecendo-se de estudar e refletir 

com “O Evangelho Segundo o Espiritismo”?! 

   Onde estão os nossos exemplos de humildade e caridade? 

   Está acontecendo um verdadeiro contra senso. 

   - Os espíritas não estão mais estudando, pelo menos como deviam. 

   - Espíritas combatem espíritas. 

   - Espíritas envolvem-se em artimanhas das sombras para 

desarticular o trabalho honroso de médiuns iniciantes que, a muito 

custo, tentam tornar público no próprio meio doutrinário, como se a 

Verdade total fosse um privilégio de um só médium, ou de um único 

Espírito. 

   - Dirigentes espíritas tentando, ao peso do tacape, se perpetuar 

nos espaços de “comando” das casas espíritas que, definitivamente, 

só tem servido para perpetuar o orgulho e a vaidade entre adeptos 

desprevenidos e sem respeito algum ao puro sentimento Evangélico. 

   Que teria eu, afinal, esse pobre servo de Deus, a acrescentar ao 

que já fora dito por tantas Entidades Veneráveis, que abdicaram de 

suas atividades melindrosas nas Esferas da Luz para servirem de 

Guardiões da Integridade Espírita, perante uma comunidade de 
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“ouvintes” e “leitores” que se entretém com os nossos recados 

mediúnicos, unicamente, por mero convencionalismo ou, unicamente, 

com o vergonhoso desejo de passar o tempo com uma literatura 

“interessante”, é certo, mas, sem que eles próprios venham a ter 

qualquer arremedo, que seja, de responsabilidade para com a vida 

comunitária, em geral, e para com eles mesmos, em particular. 

   Como vergonhosos discípulos de Catarina de Médicis, têm, esses 

companheiros de apostolado Cristão no Espiritismo, se vendido ao 

preço de ninharias e bagatelas, entregando-se prazerosamente 

ao conforto excessivo, e à pornografia camuflada de 

“interesses afetivos”. 

   Um drama que só um choque de grande voltagem moral poderá 

fazer amenizar as conseqüências, desse tamanho desatino e 

assoberbada hediondez, para consigo mesmo, e para com Deus. 

   Será, meus amigos, que valerá mesmo apena trilhar por caminhos 

tão obscuros e tão perigosos?! 

   Meditemos com um pouco mais de atenção nas palavras de 

misericórdia, inseridas em O Evangelho Segundo os Espíritas, ou 

melhor, segundo os Espíritos espíritas... 

   Busquem forças morais para que não vos vinculem, de forma 

irremediável, ao mal, pelo menos até que vos falte vitalidade ao 

corpo transitório que estão a envergar, já que tudo faz crer que 

haverão de necessitar de cada gota de energia do corpo físico, em 

suas emanações fluídicas, na consolidação de uma lucidez, fora do 

corpo, que estão cada vez mais longe de possuir. 

   O Senhor está atento e nada escapará ao seu olhar 

misericordioso, que saberá separar o joio do trigo, e fará sentar a 

sua direita todos aqueles verdadeiros cristãos e espíritas sinceros, 

que, mesmo diante de tremendas necessidades materiais, souberam 

converter as suas lágrimas em sinceras doações de esperança para o 

futuro do mundo inteiro. 

   Sejamos todos fortes e valentes...  

   Não deixando escapar a maravilhosa oportunidade de 

consagrarmos ao amor: o tempo e o trabalho, o carinho e a 

dedicação à todos aqueles que nos buscam, sedentos por compaixão 

e havidos por socorro, para o auxílio às suas tremendas dores. 
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   Meus irmãos em Cristo! não podemos cair na vã utopia de imaginar 

que algum dia alcançaremos o Reino Divino, sem antes cogitarmos da 

realização, em nossas almas, do Bem, da Justiça e da Caridade, já 

que todo o edifício da transformação humana passa invariavelmente 

pelo movimento que venhamos a empreender na construção do amor 

pelo amor, da delicadeza pela delicadeza, não nos esquecendo, 

porém, de que “os humilhados serão sempre exaltados”, segundo 

a promessa de Jesus. 

   Façamos a nossa Reforma Espiritual, seguindo os Seus santos 

passos, e carregando no próprio ombro a nossa cruz, que, a cada 

passo do caminho, se tornará cada vez mais leve, mais suave e mais 

branda, por termos não somente compreendido as Suas magníficas 

lições de ternura e lealdade de uns para com os outros, mas, e 

principalmente, por as termos vivenciado com aquele 

sentimento puro com o qual Ele mesmo nos legou há mais de 

dois mil anos e continua, sem descanso, a nos lecionar, mediante a 

nossa capacidade de Lhe receber as divinas fagulhas do Amor 

Perfeito. 

   Deus e o Cristo, o Pai e o Filho, nos abençoem e nos envolva em 

seus braços protetores e amorosos... 

   Façamos a Caridade Segundo São Paulo. 

 

(Salvador/BA, 16 de janeiro de 2013, às 12h32min). 

   Nota do médium: O querido patrocinador da Reforma Protestante, fora 

a reencarnação do Apósotolo Paulo de Tarso.  

   Atualmente, se consagra às atividades espirituais entre as inúmeras 

falanges de Espíritos da linha dos Orixás na Umbanda, como um valoroso 

Pai Velho.  

   Tem, sob o seu comando, uma equipe de trabalhadores Indios, 

Pretos Velhos e Cabôclos. 

   Curiosamente, já em julho de 2014, quando passamos a lhe registrar com 

mais precisão a sua energia perispíritual, ou campo áurico, apesar de 

anteriormente já termos sido informado por ele (pela mediunidade auditiva) 

que, muito raramente, se apresentaria à nossa faculdade vidente numa 

condição que não fosse a de um Preto Velho da Umbanda, observei, de mim 

para comigo, que ele se assemelhava mais a um jovem judeu 

israelita, belo e robusto.  
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   Quando surpreendido pela situação inusitada, pensei em voz baixa:  

   - Poxa, será que ele não mais teria condições de se transfigurar em Preto 

Velho para se manifestar nas casas umbandistas?  

   Quando, carinhosamente e com uma jovialidade que lhe é marcante, e 

sorrindo generosamente para mim, comentou bem próximo ao meu ouvido 

direito:  

   - Transfiguração dá muito trabalho!... 

   E me dei por satisfeito. 

  

Reconstituição facial de Paulo feita pelos especialistas do LKA Renânia 

do Norte-Vestfália, Alemanha. 

Fonte das imagens:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso 

http://kunstschwyz.ch/kuenstler/oliver-kempf/ 

As duas imagens acima de São Paulo somente foram capturadas da Internet em 

05 de março de 2016, ou seja, bem depois da produção de nossa nota 

explicativa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Retrato_falado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Landeskriminalamt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A2nia_do_Norte-Vestf%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A2nia_do_Norte-Vestf%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
http://kunstschwyz.ch/kuenstler/oliver-kempf/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PaulusTarsus_LKANRW.jpg
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   Não posso afirmar que a imagem transcendental de São Paulo fora 

exatamente como a que foi produzida cientificamente por técnicos alemães, 

porém tenho a plena certeza de que ele estava mais próximo da figura de 

Martinho Lutero, como a vemos nas duas imagens de logo acima. 

(Risos), também capturadas da Internet em 05/03/2016:  

http://tuporem.org.br/tag/martinho-lutero/ 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/livros/um-destino 

   Uma situação não só curiosa como muito atraente, pelo menos para mim, 

que tenho lidado com as Entidades Superiores que, vez por outra, se 

“transfiguram” diante de mim para que eu possa lhes identificar a 

personalidade anterior à última, quando de sua passagem pela Terra 

material, sempre com a intenção de nos ilustrar quanto aos diversos tipos 

de roupagens fisiológicas que assumiram no decorrer dos séculos e dos 

milênios da vida planetária, quando, e muito particularmente, com a 

intenção sempre generosa de nos educar e nos instruir pela Mediunidade 
Esclarecida em Allan Kardec e Francisco C. Xavier. 

   Segundo temos conhecimento, São Paulo está atualmente reencarnado na 

Terra e servindo ao Senhor no seio da Igrêja Católica. 

   Deus salve a Mediunidade com Jesus Cristo! 

http://tuporem.org.br/tag/martinho-lutero/
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/livros/um-destino
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JOIAS DO TEU CORAÇÃO 

CAPÍTULO 48 

Pelo Espírito José Felizardo Sobrinho 

    

   Na manjedoura, diante dos humildes amimais e cercado do carinho 

extremo e terno de seus pais, nasceu a Criança-Luz, que traria, ao 

mundo das formas físicas, as alegrias Imorredouras da Eternidade 

Perfeita, franzindo os corações da comunidade inteira da Terra 

encarnada, quanto desencarnada, que, jubilosos e expectantes, por 

um mundo melhor e mais esperançoso, teria no âmago da sua 

própria alma sublime as exemplificações de paz e amor, numa Lei 

toda ela versada na renúncia e na caridade. 

   Tendo isso ocorrido há mais de dois mil anos, segue o homem, pela 

Glória de Deus, mesmo que ainda pela estrada sinuosa e 

aparentemente elegante da vida fictícia, o caminho generoso da 

Evolução dos Espíritos... Quando o Bom Deus, derrama suas vistas 

sobre todas as coisas e está acima de todos os nossos extravagantes 

interesses...  

   Mas mesmo assim, a despeito da Misericórdia do Altíssimo, toda a 

Humanidade continua a trafegar pelos inevitáveis redemoinhos da 

mendicância moral e do tormento, sem a devida compreensão da Sua 

palavra luminescente, que tem trazido para mundo, pelas Vozes dos 

Mensageiros Celestes na Doutrina Espírita, o feitio verdadeiro da 

resposta dos Céus para todas as nossas rogativas, muitas vezes 

intempestuosas, quando, na maioria das vezes, desejamos apenas 

e infantilmente receber sem nada fazer, somente obter sem 

nada realizarmos, somente adquirir sem nada construir, ou 

seja, recebermos as bênçãos do Alto e as dádivas do Céu 

sem que nada tivéssemos dado de nós mesmos!... 

   Que temos amealhado, então, de mais valioso em nossa 

intimidade, após tantas corridas e tantas batidas por essas diversas 

vias do Conhecimento e do Sentimento?! 

   Sem dúvida, trazemos em nós muitas amarguras, porém também 

algumas vitórias que, apesar dos grandes cataclismas produzidos 
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pela nossa pouca noção de Espiritualidade, têm se convertido em 

excelentes oportunidades de reavaliação e, partindo daí, temos 

encontrado novo combustível para o nosso carro fisiológico, esse 

corpo de carne que se não soubermos cuidar bem, e cada vez 

melhor, não conseguirá alcançar o seu objetivo final, ou a reta final 

dessa maravilhosa, quão intensa, corrida evolutiva, com a qual não 

poderemos nos furtar com as desculpas baratas de sempre, ou 

mesmo insensatas. 

   Que combustível seria esse, então?!... 

   Amigo, não poderia ser outro senão aquele proposto pelos Espíritos 

Superiores em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, quando, 

o insigne Educador da Alma, Allan Kardec, sabiamente colocou-o no 

seu frontispício, sob a inspiração do Espírito de Verdade: A 

Caridade! 

   Caridade plena. 

   Caridade pacífica. 

   E Caridade perpétua. 

   Essa é a “palavra chave” para todos os grandes enígmas da vida 

perene!... com a qual nos debateremos a cada fechadura dos 

incontáveis portais do Eterno. 

   Caridade em tudo e caridade por todos. 

   Esta é a jóia mais cara e mais preciosa que possuímos em nossos 

corações. 

   E a velha incógnita, que ainda teima o homem terreno em se 

utilizar para contrapor às luzes trazidas pelo Excelso Senhor, a 

morte, não faz mais sentido numa sociedade tão tecnologicamente 

avançada e com grandes contributos para o erário cultural do 

planeta. 

   A Vida Perene se destaca de forma impressionante diante dos 

grandes movimentos da civilização moderna, a começar pela própria 

Ciência que, a largos passos, não somente vêm desvendando as 

maravilhas do Cosmos, como também o que seria o “insondável” 

mistério das Vidas Sucessivas, pela Terapia de Vidas Passadas, ou 

ainda pelas curiosas investigações da EQM - Experiências de 

Quase Morte. 
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   A Arte e a Música vêm retornando pouco a pouco ao seu império de 

moralidade e de beleza sadias... 

   O fruto ainda não está amadurecido, mas as esperanças 

são imensas e a bondade do Criador para com as nossas 

recaídas na insignificância e na mediocridade, é Eterna. 

   Tenhamos fé em nós, fé no futuro... e a glória de ver realizar o 

Reino de Jesus Cristo em nossa vida, tomará corpo logo que demos 

conta de que, na intimidade de nossos corações, ainda tão pobres de 

viturdes, embora a boa vontade de alguns (alguns poucos mesmo!), 

temos um maravilhoso tesouro, que para ser proveitoso para 

cada um de nós, e para todos, haverá de ser distribuído em 

abundância com aqueles aos quais seremos chamados à convivência 

pacífica e amorosa, fraternal e solidária. 

   Seremos todos chamados e, quem sabe, se não seremos 

também todos os escolhidos?!... 

   Bastará somente um pouco mais de confiança em nós mesmos e 

em Deus, para que realizemos, em nossa intimidade, a mudança do 

homem velho num homem novo, e completamente otimista. 

   Allan Kardec, sob a batuta dos Músicos Celestiais, nos deu a nota 

certa a ser tocada pelos Cristãos-Espíritas.  

   Copiosamente, temos nós empreendido esforços no sentido de 

trazer aos companheiros encarnados, na faixa de vida ou dimensão 

do solo planetário, algumas das mais impressionantes evidências 

acerca da Imortalidade Imperecível, e de como vivemos nessas 

Colônias Espirituais, cercadas de rios, lagos, florestas, grandes 

cidades, indústrias e comércio ativo e variado, deixando para os 

companheiros sediados no plano material o seu quinhão de luta e 

reflexão, estudo e aprendizado, acerca da interação existente entre a 

matéria espiritual e a matéria física, ou animal. 

   Agora, mais do que nunca, afirmamos: Os tempos são 

chegados, mãos à obra espíritas. 

   A vontade firme faz milagres. 

   Então, não percamos mais tempo com lamúrias e preguiças, e 

retomemos a estrada luminosa do Infinito. 

   Glória à Deus nas Alturas. 
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(Salvador/BA, 17 de janeiro de 2013, às 12hs13min). 

   Nota do médium: A querida Entidade José Felizardo, fora patrão e 

dono da venda onde Chico Xavier trabalhou como caixeiro, em Pedro 

Leopoldo/MG, ainda na adolescência do grande médium mineiro. 

   Segundo nos informaram os Espíritos de Chico Xavier e Veneranda, este 

querido Amigo Espiritual fora a reencarnação do Espírito Zéfiro que, ao 

tempo de Allan Kardec, havia se comunicado na residência das irmãs 

Boundin e lhe informado (ao Codificador) a sua existência passada como 

pensador druida. 

   O querido Amigo Zéfiro, após a psicografia da mensagem acima, nos fez 

sentir algo com um poderoso “sopro quente”, deixando-nos ouvir o 

seu pensamento íntimo cheio de ternura e, ao mesmo tempo, 

vigoroso, a nos alertar que algo de diferente estava no ar e por vir sobre a 

Humanidade terrena, sob a orquestração do Espírito de Verdade, o que 

me deixou, naquele momento, com uma intensa e profunda sensação de 

agitamento (e tremor) e expectativa profunda, algo que jamais 

tenhamos sentido (ou pressentido) antes. 

_________________ 

   Como deixamos marcado logo no inicio dessa obra, “CIÊNCIA SOS 

ESPÍRITOS”, estamos nos debruçando agora, no comecinho do ano de 

2016, na revisão e ampliação dos textos originais por mim psicografados 

desde 2012-2013, mas com todo o cuidado de guardar os arquivos 

originais, com as suas respectivas datas originais, em backups 

separados, para que o fruto de nosso trabalho mediúnico, no que diz 

respeito à sua autenticidade histórica, possa ser preservado.  

   Por isso mesmo, para que possamos compreender melhor o sentido 

profundo da mensagem acima por Zéfiro, fomos buscar na Internet, isto 

ocorrendo apenas na manhã de 06 de março de 2016, algum material 

espírita que não só tivesse autoridade doutrinária, como beleza literária, no 

que resultou na escolha do seguinte texto, e que esperamos seja do agrado 

de todos, quando ainda apresentamos o nosso carinho e o nosso respeito 

pelo seu autor original, sem desconsiderar o trabalho memorável de 

postagem desse laborioso trabalho doutrinário na Internet, ao qual também 

rendemos a nossa estima e a nosso inapreciável agradecimento, já que aqui 

estamos a lhes copiar o serviço, num testemunho de veveração à Allan 

Kardec, e à este nosso Amigo Espiritual Zéfiro. 

   Porém, não podemos deixar de orientar aos nossos leitores que se 

detenham com mais atenção nos destaques em vermelho que fizemos no 

material abaixo, como uma forma de verificarem a exatidão das 

informações por nós recebidas pela psicografia numa época que, sequer, 



 

 
336 

336 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

dávamos conta de sua existência, embora na nota do médium, não nos 

esquecendo que eu mesmo só tomei conhecimento dessas informações 

abaixo em 06 de março de 2016. 

   Embora possa parecer algo um tanto insólito, o de apresentarmos um 

texto que fora apresentado na Internet (em 2011) antes da nossa 

pscografia, vamos dizer, científicamente inoportuno (risos), mesmo assim 

cremos que, de alguma maneira, poderá ser útil para os nossos estudos e 

reflexões em torno do assunto, cada um se utilizando dele da melhor 

maneira que lhe convier:  

 

http://www.viasantos.com/pense/arquivo/1306.html 

 

João Huss na História do Espiritismo 
Escreve: Wallace Leal V. Rodrigues 

Em: Janeiro de 2011 
 

   Há na história do Espiritismo alguns fatos que desafiam a argúcia do 

pesquisador. Dia chegará, entretanto, que algum intelectual em melhores 

condições, pesquisará na própria França, fazendo luz sobre esses enigmas. 

Um deles reside nas reencarnações de Allan Kardec.  

   Todos sabem que foi Zéfiro, um dos espíritos-protetores do professor 

Rivail, quem lhe sugeriu a adoção do pseudônimo de Allan Kardec (1). Ele, 

Zéfiro, o conhecera na encarnação em que assim se chamara, decorrida nas 

Gálias, quando o professor Rivail fora um druida. A sugestão foi acatada, 

pois a entidade era uma das mais expeditas no assessoramento às sessões, 

das quais as perguntas do professor Rivail e as respostas e explicações dos 

espíritos superiores, deram nascimento ao conjunto de obras de onde 

nasceu o Espiritismo.  

   Mas, além dessa sugestão, sabe-se que muito mais o espírito Zéfiro 

narrou a Kardec. Esses papéis não foram publicados. Consta que parte 

deles veio ter ao Brasil, onde estão fechados em caixa-forte. Outros ficaram 

com o sr. Leymarie, — mais particularmente em sua livraria, em Paris. 

Depois foram levados, com alguns pertences de Kardec, — seu relógio de 

bolso etc. — para a Maison des Spirites, recentemente vendida. No correr 

do Congresso Espírita de 1925, — do qual vou me ocupar nesta tomada de 

vista, — talvez o mais importante da História do Espiritismo, sei (por haver 

encontrado na estante de Cairbar Schutel uma relação do que estava 

exposto) que esse relógio, outros objetos e papéis, ainda existiam e eram 

conservados. Depois veio a Segunda Grande Guerra, Paris foi ocupada pelos 

nazistas e as portas da Maisonforam abertas a fim de que soldados ali se 

abrigassem.  

 

http://www.viasantos.com/pense/arquivo/1306.html
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   O sr. Hubert Forestier, recentemente desencarnado, e que substituiu o 

grande Jean Meyer na direção da Revue Spirite e na administração 

da Maison, não era homem de muitas falas e não sucedeu a Kardec no 

sentido de contribuir o máximo possível para a difusão do Espiritismo, 

objetivo, aliás, que era o da Societé que chegava a auxiliar financiando o 

lançamento das obras básicas em línguas estrangeiras. Prova disto tenho eu 

como, por exemplo, as edições em tcheco e italiano.  

   Várias vezes tentei a aproximação mais íntima com Forestier. De certa 

feita chegou a negar a sua foto para publicação no Brasil e, a cada vez que 

eu mencionava o material deixado por Allan Kardec, sua resposta era 

lacônica e fria, logo seguida por um ponto-final.  

   A Maison fora pillé pelos alemães Compreende-se que os alemães 

tenham alimentado as lareiras da Maison, com os livros de sua biblioteca, 

mas é incrível que as preciosidades ali existentes tenham sido largadas para 

trás. Todavia, tudo isto fica para o pesquisador que chegar a Paris com 

tempo e dinheiro para as buscas necessárias. Toca-me agora tão apenas 

narrar o que ouvi e li acerca das reencarnações do Codificador admirável.  

 

   For exemplo, Zéfiro teria contado que, como Allan Kardec, o professor 

vivera ao tempo da invasão das Gálias por César. Era um sacerdote druida 

do culto ao carvalho. Desse culto nasceu a hóstia, que era feita das bolotas 

da árvore e ministradas aos fiéis. Por esse tempo também viveu 

Vercingetórix, o herói-maior da Gália, vencido por Júlio César mas que, ao 

tempo mesmo do professor Rivail, renasceu de um tronco gaulês como 

Wellington, que deveria tirar desforra sobre o antigo César, agora vestido 

de Napoleão Bonaparte.  

   Os espíritos do carvalho eram façanhudos e se manifestavam quando os 

fiéis se davam as mãos em torno do tronco da árvore. O vento em suas 

ramas, — coisa que muitas vezes aconteceu na Fazenda Santa 

Maria, perto de Sacramento, ao tempo de Eurípedes 

Barsanulfo, — soprava as vozes dos espíritos, quase todos 

belicosos. Até que um dia Zéfiro criou o culto pacífico do pinheiro, no qual 

as Entidades não apenas pregavam o bem e a paz, mas acendiam também 

luzes extraterrenas. Parece que, enciumado, o sacerdote do 

carvalho terminou por prender a Zéfiro e a sacrificá-lo na 

pedra-sagrada, abrindo-lhe o ventre e fazendo prognósticos 

quanto ao futuro, apalpando-lhe as vísceras ainda quentes.  

   O tempo passou e a roda-da-reencarnação se moveu inexorável. E, — 

sempre presente o carvalho, — o antigo sacerdote nasceu entre os bosques 

de carvalhos da Boêmia, no dia 6 de julho de 1369, em Husinetz, vivendo 

vida inquieta, — da qual vamos nos ocupar, — e terminando por morrer 

queimado pela Santa Igreja Católica, amarrado a um pau de carvalho, em 
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uma fogueira onde ardia achas deste mesmo vegetal. Esta história pode ser 

levada mais longe, pois o Professor Rivail, ao desencarnar com o 

rompimento de um aneurisma, deixou-se cair exatamente sobre uma mesa 

de carvalho, com os pés em forma de tortilhões — e que só Deus sabe onde 

foi parar.  

   Aqui, entretanto, é hora de fazer um intermezzo.  

   De todos os homens que viveram ao tempo de Kardec, o principal é Léon 

Denis, que, embora tenha encontrado o professor Rivail duas ou três vezes 

— uma quando Kardec visitou sua cidade, Tours, onde pronunciou uma 

conferência sobre a obsessão em um jardim de casa particular, iluminado a 

lampião, pois que a polícia de Napoleão III não admitia aglomeramentos e 

fechou as portas do salão alugado para a noite; e outra quando visitou o 

professor em Paris. Léon Denis é, — pelo menos a nosso ver, — o principal 

porque, senhor de um estilo leve e muito comunicativo, ele levou ao povo a 

Doutrina Espírita, formando ao lado de homens que, em certa época, 

floresceram na França e se tornaram célebres pelo trabalho de levar ao 

povo as ciências ou o conhecimento, — como, por exemplo, Babinet (2) e 

mesmo Flammarion. Neste sentido, Denis é inimitável.  

   Pois muito bem: recentemente traduzimos o livro de Mademoiselle Claire 

Baumard, que foi sua secretária e amiga fiel nos anos de sua cegueira, isto 

é de 1918 até a sua morte. As revelações contidas em Léon Denis 

Intime e outras do próprio Denis, contêm informações imensamente 

curiosas. Até 1925, por exemplo, o espírito de Allan Kardec se comunicava 

nas sessões de Denis, em Tours, como se vai ler no livro que entregamos à 

Edicel Editora (3).  

   Em Le Génie Celtique et le Monde Invisible, ainda não lançado em 

português porque, na obra de Denis esse é um livro que interessa mais 

particularmente aos celtas, aos franceses etc. encontramos um grande 

número de comunicações de Kardec, quase sempre presente às reuniões do 

grupo de Tours (4). E a prova de que era realmente o professor Rivail, pode 

ser tida por este episódio: Denis fora convidado para ser o presidente do 

Congresso Espírita Internacional de 1925, como de resto o foi (5). Ora, em 

uma das sessões em Tours, logo após ter recebido o convite, apresentando-

se o espírito de Kardec, Denis reclamou: estava velho, cego, enfermo; a 

viagem a Paris era muito cansativa e, também, cansativo seria o Congresso 

Espírita Internacional. Porque não convidaram Camille Flammarion? E lá 

veio a resposta de Kardec, rápida e seca:"Camille Flammarion não 

estará lá." Denis encheu-se de espanto: Mas como? Flammarion não 

participaria do Congresso? E o espírito de Kardec, sem dar mais 

explicações: "Camille Flammarion não estará lá!" E sucedeu que, 

realizando-se o Congresso de 6 a 13 de setembro de 1925, não pôde 

realmente ser assistido por Camille Flammarion, que desencarnara, 

inesperadamente, no Observatório de Juvissy, em julho.  
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   Aí está uma prova provada. Entretanto não apenas Kardec comparecia às 

sessões de Tours. Também, e regularmente, o espírito de Jerônimo de 

Praga que era o guia espiritual de Denis. Ora, Jerônimo de Praga fora o 

grande e o melhor dos amigos de João Huss, o antigo Allan Kardec. Aqui 

temos dois personagens. Vamos achar um terceiro antes de continuar a 

exposição. Quem fora Denis? Dizia e escrevia ele que fora um monge com 

muito de guerreiro. E eu me atrevo a concluir que ele se referia a John 

Wycliffe. Os três, isto é, João Huss, Jerônimo de Praga e John Wycliffe 

foram, talvez, os mais importantes personagens da Reforma. Examinemos 

esse relacionamento.  

   Jerônimo de Praga era conterrâneo de João Huss e se dirigira à Inglaterra 

para completar seus estudos teológicos. Ali foi aluno de Wycliffe, o primeiro 

a denunciar os excessos, a cobiça e a vilania da Igreja Romana. Wycliffe 

comovia suas audiências, malhando e denunciando a opressão e a 

decomposição religiosa, conscientizando o povo e proclamando a 

necessidade de uma reforma. Ele convencia e exaltava os ânimos.  

 

   Quando Jerônimo regressou a Praga, levava consigo os escritos de 

Wycliffe e o fogo que o comunicara. Foi ao encontro de João Huss, reitor da 

Universidade de Praga e pregador altamente popular, com imensas plateias, 

na chamada Igreja de Belém. Jerônimo não encontrou Huss satisfeito com a 

Igreja, que explorava o povo ao ponto de vender lugares à direita ou à 

esquerda do trono de Deus, variando os preços conforme essa proximidade.   

Os dois amigos tiveram longas conversas e Huss leu os escritos de Wycliffe. 

Grande pregador, em breve Huss levantava o povo de seu país contra a 

tirania de Roma. Seria longo narrar os caminhos e descaminhos que 

levaram João Huss a um julgamento na cidade suíça de Constança. Sereno 

e tranquilo, enfrentou os seus julgadores. Jerônimo o acompanhara.  

 

   As autoridades eclesiásticas encontraram como condená-lo, embora fosse 

um dos homens mais puros e admiráveis do seu tempo. Huss foi levado à 

fogueira de lenha de carvalho, como já foi dito, e morreu; um mártir 

cristão, com o nome de Jesus nos lábios. Suas cinzas foram atiradas ao rio 

Reno. Tudo fora, por parte de Roma, uma intriga cavilosa e terrível.  

 

   Jerônimo viu estarrecido aquela fogueira humana e, tal como sucedeu a 

Pedro, não resistiu e pôs-se em fuga. Todavia, nas montanhas em torno de 

Constança, conseguiu vencer os seus temores. Ele também um excelente 

orador, em praça pública, denunciou os julgadores de João Huss, louvou a 

sua virtude e vituperou impiedosamente os desmandos da Igreja Romana. 

Foi preso e levado a julgamento. Negou-se a arredar de sua posição: 

centenas de pessoas assistiram às suas arremetidas firmes e corajosas 

contra o clero. Como João Huss, foi encarcerado e torturado. Tudo 

infrutífero. Sentindo que perdiam terreno, seus julgadores condenaram-no à 

morte. Foi queimado em praça pública e, igualmente, suas cinzas foram 
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atiradas no rio Reno. Jerônimo de Praga e João Huss morreram em 1415. 

John Wycliffe já havia desencarnado, em 1384. Mas, para completar o 

quadro dessas almas afins, nesse mesmo ano de 1415 o Concilio de 

Constança ordenou que os ossos de Wycliffe, que fora enterrado no adro da 

igreja de Lutterworth, fossem exumados, levados à fogueira, reduzidos a 

cinzas e, em seguida, atiradas estas às águas do rio Swift.  

 

   O espaço de um artigo é pequeno demais para que se vá mais longe. O 

que existe aqui, entretanto, serve para mostrar como o progresso, da 

Humanidade caminha sobre o sacrifício de grupos de espíritos heroicos. 

Vemos por estas anotações breves, umflash que ilumina o passado distante 

de quase quinhentos anos, a bravura, em nome de Cristo, destes vultos 

singulares.  

 

   Ao colocar o ponto final neste artigo, nos lembramos das comovedoras 

cartas que Eurípedes Barsanulfo e Cairbar Schutel se entretrocavam, esses 

heroicos pioneiros do Espiritismo no Brasil, mutuamente se encorajando e 

trocando o calor da fraternidade verdadeira, enquanto enfrentavam 

momentos difíceis e dolorosos.  

   E só assim caminha a Humanidade, vencendo a matéria e cada vez mais 

ansiando pelo reinado do espírito.  

NOTAS DO PENSE 

(1) Ver o livro de Silvino Canuto Abreu, “O Livro dos Espíritos e sua Tradição 

Histórica e Lendária”, lançado pela editora do Lar da Família Universal (LFU). 

(2) Jacques Babinet (1794-1872), físico, matemático e astrônomo francês, tornou-

se publicamente espírita em 1869. Devido ao seu falecimento, não pôde escrever e 

pesquisar “os incríveis fenômenos” dos quais foi testemunha. (“Pioneiros do 

Espiritismo”, J. Malgras). 

(3) Essa obra foi lançada também pela Casa Editora O Clarim, com o título “Léon 

Denis na Intimidade”. 

(4) “O Gênio Céltico e o Mundo Invisível” foi traduzido por Cícero Pimentel e 

publicado em 1995 pela Edições CELD - Centro Espírita Léon Denis, do Rio de 

Janeiro-RJ. 

(5) Léon Denis (1846-1927), atendendo aos pedidos de Jean Meyer, do espírito 

Allan Kardec e de seu guia Jerônimo de Praga, decide ir ao Congresso Espírita 

Internacional (1925), o terceiro realizado em Paris-França, pouco antes de 

desencarnar. Como presidente de honra, sua participação foi fundamental para 

garantir o perfil kardecista das resoluções do evento. Foi neste congresso que Léon 

Denis conheceu pessoalmente o célebre escritor e espírita Arthur Conan Doyle.  

Fonte: “Anuário Espírita 1973” - IDE - ano X - nº 10, págs. 75 a 85. Órgão do 

Instituto de Difusão Espírita de Araras-SP 
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   Wallace Leal Valentin Rodrigues (1924-1988), escritor espírita capixaba, 

dramaturgo, cineasta e tradutor, foi um intelectual espírita de larga erudição, 

tradutor de várias obras de Allan Kardec, dentre outros autores. Em Matão-SP, 

assumiu a direção da Revista Internacional de Espiritismo, da Casa Editora O Clarim 

e do periódico O Clarim. Era colaborador da revista Planeta (Editora Três). Escreveu 

vários ensaios e romances espíritas. É autor dos livros A Esquina de Pedra, 

Remotos Cânticos de Belém e Katie King. 

_________________ 

 

O grande e sábio médium Waldo Vieira, a reencarnação do Espírito de Zéfiro, o 

inesquecível amigo e companheiro mediúnico de Chcio Xavier. 

   Uma outra história que vale relambrar e relacionar ao nosso serviço 

psicográfico de mais acima, fora o fato de o grande médium e 

parapscicólogo Waldo Vieira, criador da Projeciologia,  ter sido a 

reencarnação do Espírito Zéfiro... De nossa parte, podemos apenas dar o 

nosso testemunho pessoal, já que, alguns momentos antes de nos 

direcionarmos para a Internet, às 08hs48, do dia 06 de março de 2016, na 

busca de dados sobre a vida de Waldo, na intensão de lhe investigar a 

personalidade e fazer alguma conexão com a sua experiência junto ao 

Codificador, passamos repentinamente a lhe perceber a marcante 

presença espiritual, como se fosse um sopro quente envolvido por forte 

tesão, apesar de seu natural e elevado bom humor, quando ele 

próprio, Waldo Vieira, me confirmou ter sido o Espírito Zéfiro, sem 

que, até essa presente data, tivéssemos tomado qualquer 

conhecimento de sua desencarnação, ocorrida em julho de 2015, o 

que pude verificar nesse pequeno texto biográfico que se segue, e que me 

deixou profundamente sensibilizado, pois a “saudade” logo bateu às 
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portas do meu pobre coração, embora nunca o tenha conhecido 

pessoalmente. 

   Curiosamente, também para efeito de nossos estudos em torno dos fatos 

insólitos que comumente ocorrem com os médiuns, no dia de ontem, 

05/03/2016, ao ler determinada entrevista num site de divulgação espírita 

que fazia um comentário deselegante em relação ao desligamento de Waldo 

do Espíritismo ainda na década de sessenta, fui tomado de grande 

surpresa ao ser, imediatamente, chamado à atenção pelo nosso 

querido benfeitor espiritual Chico Xavier, quando, ao nos olhar de 

maneira severa, muito séria mesmo, no alertou quanto ao fato de 

depositar no nosso próprio coração o maior respeito, e a maior 

verneração mesmo, não só pela pessoa do querido amigo Waldo 

Vieira, quanto ao seu inquestionável mérito mediúnico, isto, como eu 

disse logo acima, sem que eu nada soubesse da desencarnação de Waldo 

ainda no ano de 2015. 

Waldo Vieira, Dr. 

(Monte Carmelo, 12 de abril de 1932 — Foz do Iguaçu, 02 de 

julho de 2015) foi um médico, médium e autor brasileiro, mais conhecido 

por ser o propositor da Conscienciologia e da Projeciologia.[1] [2] 

Infância, juventude e parceria com Chico Xavier 

   Já na sua infância Vieira supostamente começa a ter suas primeiras 

manifestações mediúnicas,[3] tornando-se consequentemente adepto 

do Espiritismo. Afirma-se que sua primeira projeção consciente ocorrera 

com 9 anos de idade.[4] 

   Na juventude se radica em Uberaba, onde se gradua em Medicina e 

Odontologia.[5] Posteriormente tornar-se-ia também médico pós-graduado 

em plástica ecosmética (ambos em Tóquio, Japão).[6] Quando ainda 

estudante (1955) conhece pessoalmente o médium Chico Xavier e juntos 

desenvolvem nos anos 1950-60 trabalho mediúnico em conjunto no centro 

espírita "Comunhão Espírita Cristã",[2] que fundaram em Uberaba. Tal 

parceria resulta na publicação de diversos livros e estudos espíritas, mais 

notadamente em livros psicografados da Série André Luiz. Juntos também 

exerceram função de médium em sessões de psicografia de cartas e 

trabalho voluntário de distribuição de mantimentos a multidões de pessoas 

carentes.[7] [8] 

   Entre 1964 e 1968, o renomado quadrinista Messias de Mello adaptou seis 

contos psicografados por Vieira e Xavier, as HQs foram republicadas em um 

album em 2011.[9] [10] 
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   Em 1965,[11] Vieira e Xavier viajaram para Washington, Estados Unidos, a 

fim de divulgar o Espiritismo no exterior. Com a ajuda de Salim Salomão 

Haddad, presidente do centro Christian Spirit Center, e sua esposa Phillis, 

estudaram inglês e lançaram o livro Ideal Espírita, com o nome de The 

World of The Spirits. 

 

Trabalhos solo como médium espírita 

   Como médium espírita, psicografa sozinho os seguintes livros: Conduta 

Espírita, de André Luiz (FEB, 1960), Bem-Aventurados os Simples, de 

Valerium (FEB, 1962), Cristo Espera por Ti,[2] de Honoré de Balzac (IDE, 

1965), De Coração Para Coração, de Maria Celeste (FEB, 1962), Seareiros 

de Volta, de diversos espíritos (FEB, 1966), Sonetos de Vida e de Luz, 

também de diversos espíritos (IDE, 1966), Sol nas Almas, de André Luiz 

(CEC, 1964) e Técnica de Viver, de Kelvin van Dine (CEC, 1967). 

 

Estudos da consciência e desligamento do Espiritismo 

 

 

Alegoria esboçando aprojeção da consciência, fenômeno que Vieira estudou durante 

décadas. 

   Em 1966 Vieira se muda para o município do Rio de Janeiro, desligando-

se do centro "Comunhão Espírita Cristã". Ao mesmo tempo torna-se um 

dissidente do Espiritismo e decide se dedicar à pesquisa da experiência 

fora-do-corpo (ou projeção da consciência), fenômeno que considera chave 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira#cite_note-maior-11
https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ideal_Esp%C3%ADrita&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz_(esp%C3%ADrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira#cite_note-mundoespirita-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balzac
https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia_fora-do-corpo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia_fora-do-corpo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Inicio_projecao.jpg


 

 
344 

344 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

para o desenvolvimento integral da consciência. Torna-se membro de duas 

das mais importantes organizações de pesquisa parapsicológica do mundo, 

a americana ASPR (American Society for Psychical Research) e a 

britânica SPR (Society for Psychical Research).[12] 

   Em 1979 lança o livro Projeções da Consciência: Diário de Experiências 

Fora do Corpo Humano, atraindo a atenção dos interessados na 

Projeciologia, para em 1981 co-fundar o “Centro da Consciência Contínua”, 

dedicado a pesquisa das experiências fora-do-corpo e estados alterados de 

consciência. Em 1986 lança o tratado Projeciologia: Panorama das 

Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano,[13] com a primeira 

edição de 5000 exemplares, distribuída gratuitamente entre pesquisadores 

e bibliotecas do país e do exterior. O tratado consiste em uma exaustiva 

pesquisa (mais de 1900 referências bibliográficas de 37 países) que 

chancela o estudo sério e científico sobre o assunto. Tal tratado fundamenta 

também os estudos da Projeciologia e Conscienciologia e é considerado hoje 

a principal obra brasileira sobre projeções da consciência. Ao longo dos anos 

Vieira também montou uma considerável biblioteca sobre a projeção da 

consciência e relacionados, incluindo milhares de referências populares e 

científicas na temática.[1] 

   Em 1988[14] Vieira co-funda o Instituto Internacional de Projeciologia e 

Conscienciologia (IIPC) (IIP até 1994),[4] no Rio de Janeiro. Uma 

organização sem fins lucrativos voltada ao ensino e pesquisa da consciência 

em abordagem integral da personalidade. Ele também presidiu a instituição 

entre 1988 e 1999, sendo que no final deste período o IIPC foi reconhecido 

como instituição de Utilidade Pública Federal (UPF).[15] Em 1994 Vieira 

publica mais um tratado chamado 700 Experimentos de Conscienciologia. 

Através deste a Conscienciologia pôde ser descrita de maneira mais 

detalhada.[carece de fontes] 

  Em 2001 Vieira foi incluído na publicação inglesa Who's Who in the 21st 

Century, editada pelo International Biographical Centre.[16] 

   Waldo Vieira também é conhecido como um dos 

maiores colecionadores de histórias em quadrinhos do país e doou sua 

coleção pessoal para o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC).[9] [10] [17] 

 

CEAEC e atividades atuais 

   Waldo Vieira passou a residir no Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC), localizado no bairro Cognópolis (também 

apelidado de Cidade do Conhecimento ou Bairro do Saber)[18] [5] [18] em Foz 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogn%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira#cite_note-trip1-18
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira#cite_note-bueno1-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira#cite_note-trip1-18
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foz_do_Igua%C3%A7u
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do Iguaçu. Entre outras atividades, se dedicava à produção da Enciclopédia 

da Conscienciologia e dicionários relacionados ao tema.[19] 

   Waldo Vieira sofreu um AVC em 25 de junho de 2015, vindo a falecer em 

2 de julho de 2015, aos 83 anos, no hospital Ministro Costa Cavalcanti, em 

Foz do Iguaçu.[20] 

Citações 

 

Sair do corpo humano, com lucidez, é a mais preciosa e prática fonte 

de esclarecimentos e informações prioritárias acerca dos mais 

importantes problemas da vida, elucidando-nos sobre quem somos, de 

onde viemos e para onde vamos.[21] 

Waldo Vieira 

   Para uma análise mais detida sobre o texto acima e às suas devidas 

fontes históricas, todos poderão se dirigir para: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira 

 

Chico Xavier, José Arigó e Waldo Vieira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Foz_do_Igua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira#cite_note-H2Foz-19
https://pt.wikipedia.org/wiki/AVC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira#cite_note-G1_obito-20
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira#cite_note-NE-21
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira
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A DAMA DE LUZ 

CAPÍTULO 49 

Pelo Espírito Honoré de Balzac 

    

   Venho, meus amigos, vos pintar um quadro um tanto aterrorizante, 

é verdade, mas também cheio de esperanças e oportunidades 

imensas para o futuro de meus irmãos da Terra... com lágrimas nos 

olhos, com o meu coração a transbordar de supremas angustias, e as 

mãos calejadas pelos longos anos de serviço na pratica da escrita, 

fonte eterna da cultura e das alegrias do sentimento sempre voltado 

para o romance e para as glórias de Deus... 

   Poderiam, cada um de vocês, meus amados companheiros da 

estrada escarpada do Espiritismo, sim, embora saborosamente 

apreciada por todos, não deixa de ser vivida perigosamente por todos 

aqueles que se convertem em expoentes da Verdade diante dos que 

lutam ferozmente contra a mensagem triunfante de amor e caridade 

do Cristo de Deus, ver em mim apenas um solitário regente das 

grandezas do Infinito, que se atreve a despender algo de seu tempo e 

do seu “sacrifício” no interesse de fazer luzir, diante do olhar atento 

de todos os encarnados, e desencarnados, que haverão de 

estremecer ao perpassarem os seus olhos por entre as páginas desse 

livro grandioso, que não pertence, em hipótese, alguma aos Espíritos, 

e nem tão pouco ao médium minúsculo que mal se agüenta sobre as 

próprias pernas, MAS verdadeiramente ao Grande Instrutor e 

Maestro de toda a vida no planeta, que, mais cedo ou mais tarde, 

terá o seu Tabernáculo Sagrado espalhado, e vivificado de maneira 

absouta, por toda a planície verdejante do solo terreno e por todos os 

quatro oceanos que perfilam às Dimensões do Infinito, dos Homens 

do Orbe, que somos todos nós. 

   Quem traz em si a fagulha da Luz Divina não pode se contentar em 

mostrar apenas sombras, já que, em realidade, e em ultima estância, 

essa sombria parte da personalidade humana não passa, sim, de 

mera ficção da mente enferma dos muitos, milhares e milhões de 

irmãos nossos, que ainda teimam em servir a causa de Mamon, 

esquecendo-se eles de que a Suprema Verdade do Senhor se 

expressa por entre claridades de Amor Puro, de Amor Perfeito. 
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   É de lamentar, de estarrecer mesmo, a incrível 

incompreensão dos seres encarnados pelas coisas do 

Espírito Imortal!... 

   É muito duro para nós, que já nos transferimos para a Grande 

Morada do Eterno, aferir e conferir que ainda se espalha sobre o 

mundo dos homens materiais uma sede tão insana de poder e de 

luxuria, a fascinar-lhes os corações e nublar seus pensamentos, já  

tão difusos, em referência ao doce sabor das alegrias proclamadas 

pelo Senhor em sua Boa Nova. 

   Mas como eu disse um pouco acima, as Esperanças também não 

morrem jamais e, sendo assim, evidentemente que encontraremos 

no coração de um, ou de outro, uma fagulha desse amor sincero e 

sem máculas, que o Cristo nos devotou, que fará sacrifícios imensos 

pelos seus companheiros, ou companheiras, sem medirem esforços 

ou apenas vislumbrarem dificuldades e, ainda, sem lamentações de 

qualquer espécie, por estarem eles mesmos entregando tudo de si 

sem qualquer promessa de retribuição nesta vida, mas apenas com a 

certeza (a doce Esperança!...) de, no Mais Alto, ou no Mais Além, 

como queiram, converterem as suas lágrimas de dor, e penúria, pelas 

inolvidáveis maravilhas da paz interior, conquistada em completo 

desprendimento pela terna conquista do Amor com Deus. 

   Sendo assim, compreendendo as dores de muitas mulheres e 

companheiras, que tem transformado as suas existências em 

verdadeiras núpcias de ternura e gratidão ao Supremo Pai da Vida, 

louvaremos ao Senhor Jesus e naturalmente abençoaremos o nome 

daquela que se fez exemplo de lealdade e de dignidade nos 

arraiais do Cristianismo Restaurado e Revivido, na sua integralidade, 

ao lado de Allan Kardec, Amélie-Gabriele de Lacomb Boudet. 

   Professora austera, dona de casa responsável, e esposa 

perfeita, com a qual contou o Codificador na execução 

generosa, e triunfante, de seu fiel mandato à frente do 

Consolador... 

   Uma verdadeira jóia do Céu por entre os tesouros da 

Terra, onde fora, o nosso eminente professor Rivail, haurir 

forças e consolo, apoio e compreensão, no empreendimento mais 

importante de sua existência sobre o solo planetário, o de desbravar 

o Continente Desconhecido do Invisível. 
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   Deus salve a doce Gabi, e que Ele esteja com todos nós que 

almejamos, algum dia, ser-mos como ela foi. 

   Do amigo irreverente e pensador de sempre, 

 

(Salvador/BA, 23 de janeiro de 2013, às 08h58min). 

   Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada em nosso Lar 

um dia após o Mensageiro Espiritual Honoré de Balzac (escritor francês 

nascido em Tours em 1799 e desencarnado em 1850) ter se nos 

apresentado na intenção de escrever uma mensagem em homenagem à 

Senhora Allan Kardec, no entanto, sem que tivesse inicialmente 

declinado para mim a sua original Identidade Espiritual. O que, em 

realidade, só veio a acontecer alguns segundos antes de darmos início à 

psicografia acima. 

 

Allan Kardec e a sua inesquecível Amelie Bodet 

   Por outro lado, eu vou contar um segredinho para os meus amigos 

leitores e espero, com toda a sinceridade de meu coração, que vocês levem 

fé!... 

   Logo após a psicografia acima, eu diria que alguns poucos minutos, eu 

voltei a escutar o CD de canções do maravilhoso grupo inglês The Beatles 
que eu estava ouvindo antes de darmos início à recepção da mensagem, 

quando, ao começarmos a dançar ao embalo da canção “STAND IN 

THERE”, interpretada pelo querido John Lennon (que, por sua vez, de uma 
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maneira ou de outra, sempre tem sinalizado para mim com a sua presença 

Espiritual amorosa, terna, e um tanto “irreverente”... Risos.), fui tomado 

pela visão mediúnica de várias Entidades Luminosas a dançarem, junto 

comigo, e tão ou mais entusiasmadas do que eu mesmo!... 

   Por assim dizer, a sala fora invadida por jovens Seres Espirituais que 

se deliciavam na melodia da “agitada” canção dos Beatles, já que 

não só nos incentivam a continuar cantando e dançando, como elas 

mesmas, como também me deixaram observar que eles mesmos, os 

Espíritos desencarnados que ali se reuniram ao nosso lado, por sua vez, 

estavam sendo influenciados pela nossa euforia deliciosa, e entusiasmada. 

 

Não posso garantir que os Espíritos que me visitavam nesta oportunidade 

usavam asas, mas, sinceramente, me senti como se estivesse entre 

lindas, delicadas, e abençoadas criaturas da Vida Imortal. 

   Eles sorriam e brincavam comigo, como entre eles mesmos, diante do 

olhar emocionado e atento dos meus generosos e sábios Guias Espirituais. 

   Bem, fica aqui mais este humilde registro clarividente, que esperamos 

sirva de estímulo aos médiuns que tem encontrado, nos Amigos do Mais 

Alto, a força carinhosa para as suas lutas do dia a dia. 
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O MAIS PURO SENTIMENTO 

CAPÍTULO 50 

Pelo Espírito Alexandre Dumas 

 

   Meus bem amados: 

   Saudemos o Senhor na Sua Glória! 

   A luz é o poder!... 

   A bondade é a consolação!... 

   Nesse diálogo proveitoso, tanto para vós quanto para nós, me 

colocarei na condição de intermediário entre vocês e o Bom Deus. 

   Não se preocupem, procurarei me fazer entendido por palavras 

doces e suaves, para as quais tenho a certeza de que os seus 

corações terão plena convicção de minha pobre identidade de 

outrora, pois já nos fora dito alhures que o mais puro sentimento 

equivale dizer: ao mais puro ideal de bondade, a 

caracterizar-lhe a personalidade espiritual. 

   Não que nós, os seus Amigos Espirituais, valhamos alguma coisa 

em méritos pessoais... segundo nós próprios.  

   Todo o valor vem de Deus! 

   Mas a alegria do serviço em Jesus Cristo, sempre nos promove 

muito prazer intimo e formosas esperanças, sempre renovadas pelo 

ato grandioso de dar muito mais do que, necessariamente, no de 

receber, salvaguardando as devidas proporções em relação a nossa 

tão limitada “caridade”, diante dos exemplos magníficos de Jesus 

Cristo em Seu Evangelho de Todo-Amor e Todo-Bondade, quando, ao 

solicitar, inteligentemente, do jovem “gadareno” (ele realmente era 

de Gadara...) a entrega do seu “tesouro” na Terra, pela conquista dos 

tesouros verdadeiros e imperecíveis dos Céus...   

   Assustado, preferiu ficar ele, o jovem, com as suas quinquilharias 

temporais, ainda, triste e decepcionado consigo mesmo, por não ter 

tido a coragem da renuncia total. 
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   Portanto, assim tal qual o mal rico da parábola, busquemos a luz do 

Eterno Amor, porém, muito diferentemente dele, em  sentido oposto, 

colocando todo o nosso patrimônio de gentilezas e de bondade, de 

renuncia e fraternidade e, ainda e mais urgente, o do completo 

perdão das ofensas, ao pé do sagrado altar do Cristo Salvador, para 

que Ele possa dispor, à Sua inteira vontade daquilo, que, em 

verdalidade, Lhe pertence, sempre Lhe pertenceu, e Lhe caberá 

sempre dispor... já que nada temos senão a Sua Incomparável 

Misericórdia e Soberana Justeza. 

   Obrigado aos meus irmãos pela oportunidade de termos entretido 

esse nosso amistoso diálogo, muito rápido, é verdade, mas creio 

também que muito proveitoso, tanto para nós que lidamos com as 

nossas mazelas espirituais, quanto para cada um de vocês que 

lutam diáriamente para se desprendenrem das suas tão 

apegadas quinquilharias materiais. 

   Que a graça e a glória de Deus se derramem sobre todos nós, hoje, 

e nos tempos que virão em Sua Eternidade. 

   A pedra filosofal de todo o Edifício Religioso da vossa Terra, já foi 

apresentada pelo Espírito da Verdade ao Senhor Allan Kardec, ao 

afirmar que “fora da caridade não há salvação”, neste sentido, 

busquemos traçar toda a nossa existência pelas ações da 

caridade perfeita, recordando-nos que o tempo, o precioso 

tempo, se esvae como os segundos de um fugidio relâmpago, ou 

ainda, como as horas contadas pelo cronometro perfeito da Lei de 

Deus (pois o nosso tempo é curto e não podemos perder tempo!...), 

deixando-nos entrever o passo a passo das horas e dos minutos 

apenas com a impresisão de nossa cegueira diante da Vida Eterna, 

recordando-nos também que infeliz é todo aquele que procura 

desfrutar das horas sagradas dos dias, dos meses, e dos anos da 

vida, unicamente, pelas “delicias” ilusórias de um momento fugidio na 

embriaguês dos sentidos carnais, ou exclusivamente materiais, 

sem qualquer compromisso para com o sentimento e a sensibilidade, 

para com o fragor da volúpia real proporcionada pelo gesto de 

carinho, ou por um gesto sincero de SOLIDARIEDADE. 

   Façamos como o querido Frederic Chopin das narrativas românticas 

do século XIX, baixemos a nossa guarda, unicamente, para o amor: 

   Um amor apaixonado, mas verdadeiro. 

   Um amor louco, mas feliz.  
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   Na felicidade dos justos, dos mancos e dos pacíficos. 

   Naquele amor que faça nos envolver no cadinho purificador da 

existência, qual no da ameba, que, entre os vendavais da cadeia 

alimentar microbiana, sede lugar ao influxo vital da vida orgânica, 

que poderíamos denominar...  

   SENTIMENTO. 

   Este, sim, meus amados irmãos, é o Sentido Real da Vida, é a obra 

perfeita da criação divina, pois é por ele, pelo Sentimento, que nos 

ligamos ao Pai, é por ele, pelo Sentimento, que nos mantemos junto 

ao Filho, e é por ele, pelo Sentimento, que haveremos de nos 

deixar envolver uns pelos outros, como criaturas fadadas ao 

Amor Perfeito! 

   Sigamos verdadeiramente com Deus. 

 

(Salvador/BA, 24 de janeiro de 2013, às 08h45min). 

   Nota do médium: Mensagem espontânea do querido escritor francês, 

nascido em Villers-Cotterts em 1802 e desencarnado em 1870.  

   Como o mais popular da época romântica, foi autor dos clássicos: “Os 

Três Mosqueteiros”, “O Conde de Montecristo”, “A Rainha Margot”, 

dentre outras obras (Fonte: dicionário Nouveau Petit Larousse Illustré/Ed. Celd, Rio de 

janeiro). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
353 

353 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

ALELUIA 

CAPÍTULO 51 

Pelo Espírito Delphine de Girardin 

 

   Salve Deus! E a todos que pretendam dissuadir-se dos seus 

interesses meramente transitórios e de pouca importância para sua 

Espiritualidade que, como verdadeiros interpretes das Realidades 

Espirituais, já vem colhendo, a mancheias, as alegrias da 

Imortalidade Plena... 

   Salve Deus! E os aquartelados nas masmorras imundas dos 

corações que ainda teimam em resistir no mundo íntimo, de si 

mesmos, diante a gloria do amor, e salve também todos aqueles que 

já buscam, a todo custo, e a todo o momento, apesar da grande 

batalha travada com o próprio ego, se beneficiar dos ensinamentos 

do Cristo Senhor pela Doutrina Espírita, no interesse supremo de 

alcançar, em definitivo, a liberdade sublime nos ternos braços das 

Revelações do Reino, pelas palavras singelas, mas ricas de 

esperanças, que são ofertadas continuamente pelas Vozes de Fogo 

dos Céus em forma de conhecimentos acerca da Eterna Sabedoria do 

Criador... 

   Salve Deus, pelos inúmeros amigos que tem transferido 

residência para o Plano da Verdade, com as vestes núpciais tão 

limpas e tão reluzentes que, ao chegarem às planícies luminosas da 

Vida Maior, são levados para a direita do Senhor como os 

verdadeiros heróis da grande batalha, a batalha da 

conversão do mal moral no Eterno Bem... 

  Salve Deus, pelos homens bons e pelos homens maus, já que, 

segundo a Sua magnânima vontade, faz cair o orvalho refrescante do 

amor, da paz e do perdão, tanto sobre os justos quanto sobre os 

injustos... 

   Meus filhos! alegrem-se por já terem a oportunidade de entrever as 

claridades maravilhosas dos Sublimes Céus da Eternidade, pelas 

mãos abençoadas do Consolador... Por já terdes a graça de 

vislumbrar a luz entre as sombras tenebrosas de iniqüidades que 
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ainda teimam em envolver o coração das criaturas encarnadas, 

sombras insidiosas, sem dúvida, e que cobre todo o vosso globo de 

terríveis provas e expiações. 

   A vida transborda de alegrias imensas!... Mas, infelizmente, as 

dores, por enquanto, são uma constante no caminho das criaturas de 

Deus sob a face do Planeta Material. 

   Para alcançar a Bem-Aventurança, as alegrias do Reino Divino, 

antes de tudo, deveremos comungar das Verdades Eternas, segundo 

o mandamento supremo do Amar a Deus sobre todas as coisas (o 

primeiro) e Amar ao nosso próximo como (ou mais!) do que a 

nós mesmos (o segundo). 

   Justo será que somente encontremos a verdadeira paz (a da 

consciência!) e as delícias prometidas pelo Senhor aos eleitos, 

segundo tenhamos realizado, em nossa intimidade, estes dois 

preceitos que são Leis, tanto para os povos da Terra quanto para os 

seres do Espaço. 

   Numa vereda “inocente” que venhamos a transitar, 

poderemos encontrar tanto o aroma das flores como as 

pedras do caminho. 

   Justo, então, que, mediante tal assertiva, busquemos, por nós 

mesmos, vasculhar as estradas por qual haveremos de transitar no 

futuro à frente, para que não tenhamos, mais adiante, que cair 

desnecessariamente e nos machucar por entre um ou outro caminho 

que poderia ter sido todo ele forjado, antecipadamente, com a 

segurança certa nAquele que nos guia a vida moral e espiritual. 

   A nossa alegria, a felicidade dos vossos Guias, é a de poder trazer-

lhes, mesmo que de vez em quando, uma palavra de fé e de 

encorajamento, para que possam vocês, meus amados irmãos, se 

fortalecerem pacificamente durante a estadia sobre o vale de 

lágrimas que ainda é a vossa Terra, tão prospera de iniqüidades 

e tão miseravelmente limitada de boas ações. 

   A cultura das “facilidades” humanas deve ser extinta da vossa vida 

planetária, já que Deus colocou em sua Lei a recomendação do 

trabalho e do esforço, da luta e da dificuldade, evitando-nos 

assim que viéssemos a cair, e cair muito, no desfiladeiro da preguiça 

e da corrupção, da facilidade sempre nociva e do desrespeito ao 

trabalho e ao serviço sempre construtivo, facultando à sua criatura a 
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conquista da vitória real pelo sincero desejo de realização no bem 

de todos, e pala sua própria capacidade de empreendimento. 

  Não sejamos “pobres de espírito”, a não ser como bem ensinado 

pelo Cristo... Sejamos, cada um de nós, sempre mais humilde e 

sempre mais responsável diante da imensa tarefa que haveremos de 

cumprir: a de transformar o diamante bruto que jaz em nosso 

coração em formosa libélula de paz e alegria, saúde e serviço, 

convertida cada vez mais em SOLIDARIEDADE E CARIDADE. 

   A Lei é de MOVIMENTO!...  

   Pois então, meus doces amigos, sigamos à frente 

produzindo, cada vez mais, moedas de amor para o 

Tesouro do Divino, moeda que jamais perderá seu valor! 

   Nos meandros do pensamento sadio, produzem-se os bacilos do 

bem, a carrear para todo o conjunto de células do aparelho 

fisiológico as maravilhas multicelulares das partículas 

espirituais, conhecidas por nós como quarks biológicos, 

produzindo força e magnetismo, dentre outros elementos da 

cadeia viva de seres “bi-voltz” do grande depósito de energia da 

natureza espiritual que denominamos de corpo somático, de 

onde pairam e transitam as maravilhas, inconcebíveis ainda pela 

criatura humana do solo planetário, das correntes vigorosas de 

astralidade do sentimento e do prazer. 

   Busquemos o bem e seremos eternamente felizes. 

   Oxalá queira Deus, que possam, os meus irmãos da vida 

planetária, combater o bom combate, e vencerem, definitivamente, o 

demônio devorador do orgulho e do egoísmo, que todos nós ainda 

acalentamos dentro dos nossos próprios corações. 

   Não tenhamos medo, tenhamos apenas coragem. 

   Sejamos fiéis servidores da causa Cristã no Espiritismo.  

   Aleluia Senhor! 

 

 (Salvador/BA, 25 de janeiro de 2013, às 19h07min). 



 

 
356 

356 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

   Nota do médium: Mensagem espontânea da nobre escritora francesa 

nascida em 1804 e desencarnada em 1855, nascida em Aixla-Chapelle. Uma 

mensagem espiritual de sua autoria pode ser encontrada em “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo” (A desgraça real, cap. V, item 24). 

 

Os Bee Gees foram uma banda formada pelos irmãos Barry, Robin e 

Maurice Gibb. Os irmãos Robim e Maurice já se encontram reencarnados 

no Brasil, novamente como irmãos de sangue e vivendo ao lado do mais 

novo Andy Gibb. 

    No dia 17 de outubro de 2013, às 10hs01min, quando me encontrava 

assistindo ao DVD – “Bee Gees – Edição de Colecionador”, já na canção 

“Island in the Stream”, quando eu estava a pensar e pensar, feliz e 

alegre, nas ocorrências de agora, entusiasmadamente comecei a dançar 

sozinho na sala de meu humilde lar. Quando, de repente, fui tomado em 

completa surpresa, de uma maneira tão delicada e tão agradável, 

quando eu estava completamente lúcido e consciente (sem qualquer sinal 

de trase mediúnico profundo), por um fenômeno transcendental que, para 

mim mesmo, surgiu inédito e sem precedentes até então na minha 

insignificante vida mediúnica, quando várias Entidades Espirituais de 

jovens, femininas e masculinas, juntamente comigo mesmo, começaram a 

dançar, por entre e em torno de meu próprio corpo físico.  

   Percebi, naqueles instantes decisivos para o meu sempre curioso olfato 

para os assuntos que dizem respeito aos (Novos) Fatos Espíritas, que o 

meu Espírito se manteve pleno e livre, completamente liberto da 

dimensão dos encarnados, embora, e ao mesmo tempo, 

completamente e continuadamente integrado ao ambiente do meu 

corpo fisiológico. 
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   Eu os vi, os senti, e ouvi as suas encantadoras vozes, nos seus corpos 

espirituais em tonalidades que variavam entre o azul-claríssimo e suave 

e o violeta, também bastante sutil, hermeticamente se incorporarem 

ao meu corpo físico, numa psicofônia tão perfeita e tão agradável 

que a tomei por conta de uma SUPER-INCORPORAÇÃO MÚLTIPLA, 

QUANDO FOMOS PRECISAMENTE, E EM UM ÚNICO MOMENTO, 

“INCORPORADO” POR DIVERSAS ENTIDADES ESPIRITUAIS, a nos 

proporcionar, por aquele agradável fenômeno de transcendente 

compreensão, algo do maravilhoso Mundo dos Espíritos, a se desenrolar ao 

meu olhar emocionado, e muito feliz. 

____________________ 

 

“Quando olhamos para o sistema solar que está incorporado na galaxia, que 

está incorporada a um conjunto de galáxias e que está incorporado a um super 

conjunto de galáxias estamos viajando nesse mar sem fronteiras de um fluxo de 

toro.” 

http://www.oarquivo.com.br/temas-polemicos/verdades-inconvenientes/795-

thrive-porque-o-mundo-nao-prospera-parte-1.html 

____________________ 

   Fora, como se eles tivessem se apossado, “por completo”, das minhas 

próprias forças Espírito-materiais, a conduzirem-me, plenamente 

possuidores, mesmo que momentaneamente, de todas as minhas células 

e demais centros endócrinos da fisiologia do meu próprio corpo 

carnal e, ainda, dos meus centros de força perispírituais.  

   A incorporação, sem dúvida, fora completa, de maneira que 

poderíamos dizer, com todo percentual de segurança: FUI TOMADO 

PELOS PODERES DE DEUS! 

http://www.oarquivo.com.br/temas-polemicos/verdades-inconvenientes/795-thrive-porque-o-mundo-nao-prospera-parte-1.html
http://www.oarquivo.com.br/temas-polemicos/verdades-inconvenientes/795-thrive-porque-o-mundo-nao-prospera-parte-1.html
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   Ah! Eles me conduziram delicadamente entre sorrisos ternos e cariciosos, 

por um bailado generoso e “romântico”, como se cada um deles 

estivessem profundamente “enraizados” na minha própria 

alma. 

   Oportunidade esta, que consagrei inteiramente à bondade dos Bons 

Espíritos, por estarmos agora, e sempre, atrelados por um inconfundível 

laço de união fraternal pelo Amor, pelo Serviço construtivo, e pela Caridade, 

quando temos podido observar por nossas faculdades, embora um tanto 

incipientes, a generosidade e a operosidade desses nossos intrépidos irmãos 

desencarnados da Vida Mais Alta que, ora, se dedicam com total 

desprendimento pela nossa saúde mental e moral, não encontrando eles 

próprios qualquer repouso na sua ação diária, e ininterrupta, no bem de 

nossa Humanidade terrestre, ainda tão acanhada em valores espirituais 

sinceros.  
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A NOVA JERUSALÉM  

E A ESTRELA DE DAVÍ 

CAPÍTULO 52 

Pelo Espírito Clóvis Tavares 

 
   Movimentava-se a turba de pobres e desesperados... 

   Jerusalém, a antiga, mantinha-se de pé apenas pelos incentivos 

dos Nobres da Corte de Samuel, que trouxera aos discípulos 

apaixonados do Messias as credenciais para que, àqueles aos quais já 

tivessem sidos tocados nos seus corações pelas claridades eternas da 

Boa Nova, não se encontrassem deserdados da promessa salvadora 

de que todos de Seu Augusto Rebanho seriam preservados... 

   Tal qual aquele que antes havia sido o Crucificado do infamante 

madeiro, os portadores de lesões profundas na alma e no corpo 

perecível, haveriam também de serem tocados pelas magníficas 

cintilações da Estrela de Belém, o elo perfeito entre o coração 

generoso e augusto do Menino-Deus e o próprio Criador, que anos 

antes havia sido a formosa clareira a iluminar os caminhos do 

Homem terreno para o berço Divino de Jesus de Nazaré.  

   Sentindo o despertar dos clarões superiores no intimo do peito, o 

povo, em angustiante martírio, passa a ter como guia unicamente o 

desespero e a solicitação de socorro a um deus-morto e sem 

misericórdia alguma que pudesse, naquele momento de dor, mitigar 

suas dores e as suas misérias profundas... 

   Porém, os Mensageiros Sublimes, dispostos em marcha sobre a 

cidade consumida nos cataclismos da iniqüidade humana, erguem as 

suas bandeiras luminosas em formoso Céu de estrelas flamejantes 

em tonalidades rosa-carmim, sobreposta ao azul celeste, e, embora, 

apreensivos, tomam de súbito as almas de todos os desgraçados que 

tiveram no Mestre de Nazaré o refugio amoroso e sagrado, no qual 

encontrariam para sempre o agasalho acolhedor a cobrir-lhes as 

chagas espirituais. 
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   Nesse instante, desse dos Esplendores Celestes um foco de luz 

intensa, que para a grande massa não passava de uma imensa 

claridade que haveria de lhes queimar as carnes já apodrecidas pelas 

misérias do mundo de Mamon. 

   O Anjo, em forma de paisagem alada a ribombar clarões e 

fulgurantes cintilações, passa a sua rede maravilhosa, como que 

tecida em fios de ouro divino e recolhe, aos milhares, todos aqueles 

que diante do altar da consciência profunda haviam feito o possível, e 

realizado o melhor, segundo os ensinos de Vida Eterna consagrados 

pelo Divino Mensageiro de Belém... 

   O Anjo Protetor e Socorrista das Esferas de Luz, não carece de ser 

anunciado aos deserdados do mundo... No entanto, os seus 

prepostos, em posição de guarda respeitosa, lhe dignificam a 

presença, com o Sagrado Hino de Saudação à Davi. 

   Era ele, o Rei protetor das nações antigas da hebréia, que no lenir 

das dores humanas de então, aprouve o Salvador lhe enviar, para o 

plano material, em chamas sublimes e faiscantes para que fossem 

consumidas as vaidades da vida humama e passageira, para retirar e 

resgatar dos umbrais da Terra todos para aos quais Ele havia 

prometido o Puro Reinado de Deus. 

   Nunca havia se visto do Céu e nem da Terra tamanha formosura, 

de aspecto jovial e lírico. 

   Davi, o Todo Soberano dos Povos de Israel, como que cravado de 

miríades de estrelas luminosas em seu próprio corpo espiritual de 

intraduzível beleza, trazia seu “cajado dourado e sua rede de 

pesca”, a pressagiar a volta futura do Pescador Supremo das 

Almas, numa formosa aura magnética a espraiar-se por uma 

longa região que abarcava desde os primeiros palmos de 

terra da Canaã, até as últimas “gotas” do Jordão. 

   O Salmo que lhe dedica o nome, fora então entoado pela Caravana 

Divina e, como num fogoso átrio de esmeraldas flamejantes, abre-se 

os Céus que, diante de todos os que ficaram para traz, passou a 

soar-lhes como formosa promessa para o futuro, no qual estariam 

todos eles, também, em condições de se elevarem mediante o 

sofrimento, o martírio, e a alegria do calvário renovador, em melodia 

de formosa claridade das Bem-Aventuranças. 
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   Seguiu, então, a incandescente Caravana alada de volta para os 

Esplendores Celestiais da “Jerusalém Espiritual”, de onde 

partiriam novamente, em futuro próximo, na busca incansável, e 

sempre ativa, pelos vitoriosos Herdeiros do Grande Reino. 

   Deus seja louvado. 

 

(Salvador/BA, 01 de fevereiro de 2013) 

   Nota do médium: Vislumbramos, então no mês de janeiro de 2014, por 

força de nossa clarividência e psicometria mediúnicas, as irradiações 

do Espírito de Elvis Presley sobrepostas e, ainda, por entre as 

emanações fluídicas do grande monarca do povo hebreu, Davi, que, por sua 

vez, nos fez a caridade suprema de nos revelar de maneira auditiva, e de 

forma absoluta, a sua condição de Personalidade Espiritual que também 

habitou o corpo físico do rei Davi bíblico.  

____________________ 

  

Que se dispuser a fazer um estudo sério, disciplinado e metódico, em torno da 

vida apostolar de Davi e a hitória pessoal, e mesmo artística, de Elvis Presley, 

sob a ótica da Reencarnação Programada, como vem sendo apresentada pelos 

nosso Benfeitores Espirituais, haverá de concluir que uma personalidade tem 

realmente tudo haver com a outra. 

____________________ 
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   Extremamente comovido, por força mesmo da minha condição de médium 

e investigador dos fatos transcendentais, que tem me assombrado a própria 

personalidade imperfeita no decorrer dos anos, lhe pedi mentalmente, à 

Elvis, ou antes, inconscientemente, sem que eu mesmo manifestasse 

conscientemente esse desejo (é que tem coisas que somente a nossa alma, 

ou Espírito, é que conhece, verdadeiramente!...), que me fosse revelando 

as ocorrências daquela época de maneira muito devagar, para que eu 

mesmo não lhe prejudicasse a Revelação, por força de minha condição 

emocional e temperamental já bastante “abalada” pelas contingências de 

uma mediunidade bastante imperfeita, sem contar a minha condição de 

Espírito devedor, possuidor de bom amparo, ou retaguarda, espiritual 

superior, mas muito afeito ainda às questões de personalismo, orgulho e 

vaidade. 

____________________ 

 

O amor e o carinho, o respeito e a devoção pela qual o Rei do Rock Elvis Presley 

sempre nutriu por Jesus Cristo, seja na sua vida particular ou pública, 

demonstram a sua evidente ligação com a tragetória do Rei Bíblico Davi. 

   ____________________ 

   De qualquer maneira, nada temos a temer quanto às nossas visões 

clarividentes, já que os nossos Instrutores Espirituais, muito 

particularmente a querida Veneranda e o generoso Chico Xavier, estão 

sempre a nos orientar quanto aos naturais cuidados que todo médium 

deve de ter ao receber os informes do maravilhoso Mundo Parafísico, 

independentemente da assinatura ou do nome apresentado pelos seres 

desencarnados, ou encarnados em estado de desdobramento astral. 
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ESPÍRITAS! AMAI-VOS... 

CAPÍTULO 53 

Pelo Espírito George Sand 

    

   Olá! meus companheiros de ideal evangélico pelo Espiritismo, 

renovado e restaurado pelas mãos dos novos profetas, que apesar do 

imenso constrangimento por qual vem passando nas mãos dos maus 

espíritas, mascarados por uma falsa imagem de virtuosidades, 

têm eles trazido do Mais Além as Revelações do Bom Deus e Todo 

Poderoso, que não deixa passar um só “i” das Santas Revelações, 

sem que estejamos aptos, pelo coração, para a Sua Suprema 

Verdade... 

   Quem poderia imaginar que eu, uma pobre “devassa”, ou melhor, 

mais uma incompreendida mulher que, na ansiedade de encontrar 

as alegrias da vida transitória, deixou-lhe escapar, por entre os dedos 

de suas delicadas mãos, as Imensas Riquezas do Céu... 

   Não que esteja somente a me lamentar. 

   Não mesmo... 

   Estou apenas a relatar o quanto me esforcei para romper as 

algemas da maldade, de uma sociedade “risonha”, no entanto, 

carcomida pela escassez de sentimentos bons, para dizer a 

verdade, tão miserável mesmo de tudo o que poderia ser 

nobre e honrado.  

   Mas agora estou aqui... livre das amarras do “burburinho” das 

mesas lautas de carnes apodrecidas dos nossos irmãos menores, 

porém paupérrimas dos petiscos substânciosos da decência e 

da generosidade, do amor e da soidariedade.  

   E graças ao Senhor Allan Kardec, que vendo em mim uma 

pastora sem rebanho e uma ovelha desgarrada do seu Bom Pastor, 

com a sua característica gentileza, toda ela forjada numa índole 

amiga e leal, profundamente generosa e confiante, me aprouve 

presentear com a obra literária mais interessante a qual coloquei em 

minha cabeceira de dormir, O Livro dos Espíritos. 
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   Este fora o ponto de partida para que eu tomasse um novo rumo 

em minha existência de loucuras apaixonantes, exuberantes na 

forma, porém extremamente pobre em seu “fundo”. 

   Também, não estou a me lamentar dos grandes amores de minha 

vida última, mas compreendo melhor agora, mais do que nunca, 

que nada valerá à pena se não tivermos, no mais profundo de nossos 

corações, aquela centelha luminosa a nos enriquecer intimo 

pelas claridades de uma existência santificada no verdadeiro Amor e 

no verdadeiro Ideal. 

   Voltarei agora aos palcos da vida física, mesmo que, ainda e tão 

somente, na condição de um humilde Espírito desencarnado, para 

fazer meus irmãos trilhar pelo bom caminho na esfera da literatura 

apaixonante, porém desenfaixada das correntes ácidas das novelas 

burlescas e sem valor algum para a Alma Eterna... 

   Procurarei fazer abrir os Portões do Divino Reino, mesmo que 

sob um pseudônimo, pois ainda não sei se minha parentela 

consangüínea, que acabei de deixar sob as estripulias de uma 

reencarnação medíocre, aparentemente nobre, mas sem sentido 

maior... far-me-á  a caridade de não mover processos suntuosos 

contra o médium, e a possível editora, desta obra generosa que 

pertence ao Salvador do Mundo, no afã da falsa celebridade e do 

dinheiro fácil... 

   A antiga escritora, assídua leitora das novelas mal sãs, tomará um 

novo fôlego no estudo criterioso da Literatura Espírita, com a qual 

já vem travando certa intimidade na companhia generosa do 

luminoso amigo espiritual e amante das Artes Belas... 

   Frederic Chopin, sim, ele irá retornar à face acolhedora do mundo 

terreno, segundo o conto de “Lélia”, pelos braços cariciosos de uma 

terna mãezinha que lhe facultará o empreendimento das boas ações 

e das boas obras no seio do Cristianismo-Espírita, mas também não 

se furtará ele a angariar recursos mnemônicos, em suas telas 

sensíveis do microcosmo mental, para que, com a sua alma cativa 

da másica, venha a empreender uma avalancha de formosuras no 

seio da Sociedade brasileira, pelo rufar dos “tambores” e pelo 

“tilintar” suave dos clarinetes. 

   Assim, a música do futuro terá seu espaço entre as novas gerações 

humanas, tanto nos morros singelos da periferia humilde, como nas 
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alamedas encantadoras dos bairros luxuosos de vossa Terra. Unindo 

assim a qualidade do “clássico” com o que existe de melhor na 

canção popular de bom gosto, ajudando a contribuir, junto a outros 

valorosos empreendedores que já se fazem presentes no seio da 

vossa vida planetária, na formação das gerações futuras para o Belo, 

tanto nas Artes como na Música de boa qualidade. 

   Velarei por ele e por sua nova família consangüínea, contando 

desde agora com a prece de cada um dos meus solidários 

companheiros de espiritualismo, e por que não dizer de todo aquele 

que verdadeiramente “ama a Deus sobre todas as coisas e 

aos seus pobres irmãos em dores como a si mesmo”... 

preces estas, tenho a certeza, que haverão de chagar como muitas 

flores a espargir, por seu novo ninho doméstico, as alfazemas 

benfazejas dos Bons Espíritos. 

   Temos visto desde o alvorecer do século passado, uma propensão, 

por parte dos espíritas, para a louca teimosia... 

   Por esse e por outros motivos não temos contado, exclusivamente, 

com o interesse dos irmãos de agremiação doutrinária para o 

encaminhamento de nossos tutelados aos albores sacrossantos do 

Instituto da Reencarnação, mesmo porque muitos de nossos 

companheiros e colegas de Doutrina estão com o tempo limitado, em 

decorrência de seus “inadiáveis” afazeres junto aos seus 

compromissos com o “copinho” de cerveja, com a peça de teatro 

“escandalosa”, ou então, com o sacrifício de suas horas sagradas no 

“joguinho” de futebol... 

   Por isso também, não me cabe tecer maiores comentários sobre o 

assunto, por respeito ao médium, que não desejamos colocar em 

maus lençóis, já que os Amigos Espirituais têm enviado ao plano dos 

encarnados uma série de comunicados, por diferentes médiuns, 

alertando quanto ao perigo que ronda a saúde do Espiritismo... 

   Não, por favor, não se assustem, os sinceros companheiros e 

devotados amigos dos Espíritos Superiores, já que estamos falando 

unicamente sobre o “Espiritismo-Formal”. 

   Vejamos bem, numa conversa que mantivemos com o amoroso 

Codificador, diálogo este antecedendo em poucos meses a sua 

desencarnação prematura em 1869, na qual tivemos a felicidade de 

lhe testemunhar a alegria de ter “cumprido” fielmente a sua missão, 

dando-nos a entender que compreendia, e previa o seu retorno à 
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Pátria Espiritual por aqueles dias, quando nos deixou esclarecida em 

relação as “segundas intenções” dos seus pseudo-amigos, com qual 

travava estreita relação, e que viria de futuro a contaminar o 

pensamento doutrinário espírita, porém, não o Pensamento do 

Espírito de Verdade... 

   Vejamos, mais ou menos, como se dera o dialogo amistoso e 

fraternal entre minha pessoa insignificante e o querido Allan 

Kardec: 

   - Amiga Sand, lamentavelmente devo lhe confessar que o nosso 

Espiritismo, que acaba de nascer, já está praticamente com os 

seus dias contados, pelo menos no que se refere ao seu 

caráter formal, no âmbito das sociedades organizadas...  

   Têm nos sido alertado insistentemente, particularmente pelo 

Espírito de São Luis, que, por força de um arrojado, quão 

deprimente, desforço dos agentes infernais, os próprios “lideres” 

encarnados do Movimento doutrinário, no futuro, haverão de enterrar 

a nossa Doutrina no Brasil, para onde seguirá após o meu 

falecimento... 

   Mas, segundo os Espíritos Superiores, seus alicerces seguros e 

inabaláveis, na Reencarnação e na Caridade, serão os responsáveis 

pela implantação do Reino de Deus, à Luz da Imortalidade Espírita, 

na face da Terra vindoura. 

   De uma forma ou de outra, imperará a Luz do Cristo que, 

proporcionada pelas revelações que virão das várias partes do globo 

terrestre, como tem acontecido na atualidade, servirá de base para a 

confirmação e chancela definitiva das obras basilares de que se 

constitui o Espiritismo Universal. Desta feita, sem correntes 

dogmáticas e sem supostos “lideres” que venham a vilipendiar o 

nome de Jesus Cristo, em troca formal de moedas e favores imorais, 

sem conchavos de qualquer espécie mesmo. 

   Podemos afirmar com segurança que, no futuro, os templos irão 

ruir. 

   Mas não se assuste minha boa amiga. 

   Estou fazendo a minha parte... a dos espíritas, caberá à eles 

mesmos fazê-la”. (Lyon, maio de 1868). 
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   E como forma de análise comparativa, trazemos a palavra do 

grande Instrutor Emmanuel, na qual fica clara a sintonia estreita 

entre o pensamento do eminente Senhor Allan Kardec e a 

mediunidade de Francisco Cândido Xavier, para nós, o mesmo 

Espírito reencarnado, somente que em épocas diferentes: 

“O sacerdócio organizado costuma ser o cadáver do 

profetismo.” 

(Emmanuel/Chico Xavier, “COLETÂNEA DO ALÉM”, Espíritos Diversos, 4ª. Edição, 

pag. 54, Jesus e César, FEESP). 

   Confiando na compreensão de muitos dos nossos amigos leitores, 

damos o nosso pequeno diálogo,mas muito amistoso, por encerrado, 

abraçando carinhosamente a todos em particular. 

   Que o Divino Pastor nos acolha em seu seio de paz e nos conceda a 

lucidez necessária para que continuemos na lida, servindo e amando, 

trabalhando e compreendendo-nos uns aos outros.  

   São os votos de amor da sempre amiga e confiante trabalhadora do 

Cristo. 

 

(Salvador/BA, 13 de maio de 2013, às 00h55min) 

   Nota do médium: Para que sua mensagem não seja levada à conta de 

mistificação, a querida Entidade Amandine Aurore Lucile Dupin 

(nome real de George Sand) no solicita informar aos amigos leitores, em 

geral, para efeito de confirmação histórica, de que Allan Kardec não só 

pretendia dar início a uma série de viagens em 1868, como realmente 

chegou a ir à Lyon em encontro de negócios espíritas, em maio deste 

mesmo ano, quando lá esteve na companhia de alguns poucos 

correligionários espíritas e ainda declinou a gentileza de ter um encontro 

particular com ela (George Sand), que premida de dores morais demandou 

de Paris para Lyon na intenção de consultar o amigo e confidente Kardec. 

   Segundo ela ainda informa:  

   - O Senhor Allan Kardec teve o cuidado, dessa entrevista 

particular, fazer um registro em uma de suas agendas pessoais, que 

“sorrateiramente” fora subtraída de seus pertences logo após o seu 

desencarne. 

   Mas, graças ao Bom Deus, aprouve o querido amigo enviar uma 

correspondência para a Senhora D. (amiga do casal Rivail), 
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relatando-lhe não somente esse encontro como outros assuntos 

pertinentes à causa do Consolador, que ele fazia questão de manter 

em registro, e temporariamente em sigilo, naturalmente temendo 

pela sua segurança pessoa e da sua doce esposa Gabrielle. 

 

George Sand é o pseudônimo de Amandine Aurore Lucile Dupin, baronesa 

de Dudevant (Paris, 1 de Julho de 1804— Nohant, 8 de Junho de 1876), 

aclamada romancista e memorialista francesa, considerada a maior escritora 

francesa e uma das precursoras do feminismo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Sand 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1804
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nohant
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1876
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romancista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memorialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Sand
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   Esta querida Amiga Espiritual também nos afirma que essa carta existe 

e se mantém intacta nas mãos de fieis servidores do Espiritismo na 

França, que, de geração em geração, vem passando o documento para os 

seus familiares, na intenção de fazer publicidade quando assim o 

acharem conveniente. 

   Com relação ao nome atual da Sra. D, utilizado pela benfeitora 

apenas com uma abreviação (D), ela nos informa, também:  

   - Serve apenas para manter o sigilo da sua identidade real e 

naturalmente a da sua parentela conssanguinea contemporânea, 

para que não venha a ocorrer como no passando, para que mãos 

inescrupulosas não venham a interceptar tal documento de 

inapreciável valor para com a causa do Crucificado pelo Espiritismo, 

dessa maneira aguardando o desenrolar natural dos acontecimentos 

na face do Planeta físico. 

   Portanto, aguardemos todos nós o tempo de Deus. 

   Façamos aqui uma pequena lembrança ao fato de Gerorge Sand ter dito 

na sua mensagem acima, datada de 13/05/2013, que sencontrava 

desencarnada, embora por outras observações clarividentes a tivéssemos 

observado perfeitamente encarnada. Segundo nos informa André Luiz, 

aqui presente, por minha própria audiência mediúnica, ela estava, sim, 

desencarnada, mas logo voltou a reencarnar por força de uma 

“Transposição Reencarnatória”, fenômeno este que dá a possibilidade, à 

determinados Espíritos, migrarem de um corpo para outro, ou 

mesmo serem substituídos por outros Espíritos quando ainda se encontram 

reencarnados. 

   Em “O Livro dos Espíritos”, na questão # 473, sobre os Possesos, 

encontraremos a seguinte observação dos Espíritos Superiores à Kardec: 

...”Um Espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por 

isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo 

fixado para a sua existência material”... 

   Embora esse aparente choque de opinião entre os meus Amigos 

Espirituais, que, por sinal, são os mesmos que trabalharam com o 

Codificador, e a obra de Allan Kardec, propriamente dita, nada existe de 

contraditório ou que venha a desmerecer a figura singular do Mestre de 

Lyon, pois devemos entender o Espíritismo como uma Doutrina 

eminentemente evolutiva, já que, neste caso em particular, seria muito 

desconcertante para ele, Kardec, tratar desse assunto, o da “Transposição 

Reencarnatória”, numa época onde sequer se imaginava que a Medicina 

humana poderia realizar uma transposição (transplante de órgãos em forma 

de “doação”) de órgãos, seja do coração, de um fígado, um rim, e até 
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mesmo a de um cérebro doente por um cérebro perfeitamente sadio, como 

já vem sendo motivo de atenção e estudo por parte da Ciência da Terra. 

   Naturalmente que não estamos aqui ainda levando em consideração o 

fato de Kardec, mais tarde, ter se colocado a favor da Possessão total 

entre as criaturas encarnadas e desencarnadas, levando ele, inclusive, a 

pedir desculpas públicas, pela “Revista Espírita”, sobre o fato de ter 

cometido esse pequeno engano, o da não aceitação dos casos legítimos de 

possessão integral. 

   ____________________ 

 

Nosso Universo não é único – outros, paralelos, formam o 

Multiverso 
 

 http://www.materiaincognita.com.br/nosso-universo-nao-e-unico-outros-paralelos-formam-o-

multiverso/#ixzz42JXm4CXP 

   ____________________ 

   De qualquer maneira, a situação apresentada pelos nossos Amigos 

Espirituais se torna um tema tão empolgante quanto muito natural de se 

aceitar nos dias de hoje, quando vemos o homem contemporâneo 

conquistar terreno e mais terreno no campo, até então, quase inabordável 

dos Universos Múltiplos. 

http://www.materiaincognita.com.br/nosso-universo-nao-e-unico-outros-paralelos-formam-o-multiverso/#ixzz42JXm4CXP
http://www.materiaincognita.com.br/nosso-universo-nao-e-unico-outros-paralelos-formam-o-multiverso/#ixzz42JXm4CXP
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ENCONTREI O MEU! 

CAPÍTULO 54 

Pelo Espírito Jair Presente 

 

Quando passeava pelo Grande Lar, 

Fiquei a pensar como fazer para agradar, 

A uma sorridente senhora, 

Amiga e solteirona... 

 

Meditei por uns instantes, 

Ah! Já sei... 

Acho que ela irá gostar, 

Se de uma hora para outra, 

 

Aparecer em sua vida, 

Um nobre cavalheiro, 

Galante, carinhoso e faceiro, 

Ainda sorridente a lhe trazer flores e bombons, 

Mel, açúcar e mais lisonjeio... 

 

A lhe dizer coisas boas, 

Como se o mundo existisse, 

Somente para ele e para ela... 

DE CORPOS INTEIRO!... 

 

Ela irá sorrir muito, tenho certeza disso, 

Grata, pelo grande presente de Deus, 

Irá até gargalhar, sem parar... 

Ah! soltando aquele belo verbo: ENCONTREI O MEU! 

 

(Salvador/BA, 30 de maio de 2013, às 19h40min) 

   Nota do médium: Mensagem espontânea do poeta Espírito Jair 

Presente, psicografada em homenagem a uma companheira espírita, 

residente na generosa cidade de São Paulo/SP. 
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A HORA QUE PASSA 

CAPÍTULO 55 

Pelo Espírito Pedro d´Alcântara 

 

TARDIA É A HORA QUE PASSA!... 

O CETRO DA JUSTIÇA DIVIDA DECLINA-SE 

SOBRE NOSSAS CABEÇAS, 

E A AUGUSTA PRESENÇA DE JESUS SE FAZ SENTIR... 

 

OS HORIZONTES HUMANOS CONVERGEM 

PARA UMA ÚNICA FINALIDADE, 

A DAS ALEGRIAS CELESTES, SEM MÁCULAS... 

NAS IMEDIAÇÕES DO CORAÇÃO ETERNO DE DEUS... 

 

MAS IRMÃOS! NÃO FAÇAMOS 

TAL O GALARDÃO IMPREVIDENTE, 

QUE DIANTE DAS AUGUSTAS CLARIDADES DO SOL, 

A BRILHAR FAISCAS DA ETERNA ESPERANÇA, 

LHE CONVÉM, APENAS, ESPERAR, 

NA RETAGUARDA DA SUA IMENSA INSENSATEZ... 

 

SEJAMOS FIÉIS AO DEUS BOM, AO DEUS JUSTO, 

QUE BONÍSSIMO E JUSTÍSSIMO 

NÃO NOS VÊ COM MAUS OLHOS, 

MAS NOS AGRADA SEMPRE COM O SEU AFETO, 

DE PAI MISERICORDIOSO E ACOLHEDOR... 
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TAL A PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO, 

QUE VENDO O FILHO PRÓDIGO 

 VOLTAR AO SEU SEIO DE LUZ, 

PELAS BENÇÃOS DA CARIDADE DESITERESSADA, 

NÃO EXITA EM LHE ESTENDER OS BRAÇOS GLORIOSOS, 

E A LHE DIZER: VEM PRA MIM, OH! ANJO DA CRUZ! 

 

(Salvador/BA, 02 de junho de 2013, às 10h56min) 

   Nota do médium: Hoje, dia 21 de outubro de 2013, quando pinçamos 

uma das poesias do Espírito de Pedro de Alcântara inseridas em 

uma de nossas obras mediúnicas inéditas, ainda em produção psicográfica, 

verdadeiramente nada sabíamos ou conhecíamos a respeito do seu autor 

espiritual, a não ser que ele havia produzido várias mensagens com Chico 

Xavier, estas, então, sendo inseridas no primeiro livro mediúnico do 

inesquecível apóstolo mineiro, “PARNASO DE ALÉM-TÚMULO”, com a sua 

primeira edição publicada 1932 pela Federação Espírita Brasileira.  

  

Dom Pedro II - “Um dos destaques do seu reinado foi o fim do tráfico negreiro, a 

Lei do Ventre Livre (1871), a libertação dos escravos sexagenários e a lei Áurea, 

(1888), assinada pela princesa Isabel.” (Reprodução/Internet). 

http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/morre-dom-pedro-ii-em-paris/ 

http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/morre-dom-pedro-ii-em-paris/
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   O mais impressionante é que, hoje, ao termino da revisão do texto pelo 

próprio Espírito Pedro de Alcântara, de específica mensagem de sua autoria 

espiritual e já inserida numa obra também de nossa lavra mediúnica, 

trabalho este sobre a Família Real de França, é que ficamos sabendo que 

ele, em realidade, fora o querido monarca do Brasil Dom Pedro II, como 

consta desta mesma obra de Chico Xavier, “PARNASO DE ALÉM- 

TÚMULO” (em sua 19º edição – 2ª Reimpressão), na nota biográfica 

produzida pelo eminente médico, pesquisador, e poeta espírita Dr. Elias 

Barbosa. 

   

Chico Xavier & Elias Barbosa 

   Hoje, já na Pátria Espiritual, o querido Espírito Elias Barbosa 

“habituou-se” a nos dedicar o seu carinho generoso de pai e amigo 

espiritual, quanto o de protetor incansável. Quando, pela misericórdia do 

Mais Alto, tem nos trazido não somente a sua assistência clinica 

espiritual, mas, e principalmente, nos proporcionando oportunidades 

generosas de servir, junto com ele, à Jesus Cristo pela ação caritativa da 

Medicina dos Espíritos. 

   Outra importante revelação, como acaba de sugerir o nosso querido e 

iluminado benfeitor Pedro, é o fato de o “homem desconhecido” que fez a 

caridade a um estropiado do caminho, da parabora do Bom Samaritano, em 

verdade, segundo ele, como podemos observar da sua mensagem poética, 

era mesmo um filho muito sofrido e desgarrado do aprisco paternal de 

Deus, pois foi, exatamente, aquele “ato generoso de fraternidade” para com 

o caído na estrada é que lhe fez retornar à Casa Paternal, configurando-se, 

talvez, na passagem caridosa mais enigmática do Evangelho do Senhor. 

   Por outro lado, seria mais do que justo pedir aos nossos queridos leitores, 

que queiram, por extrema gentileza, nos desculpar os possíveis erros 
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de conteúdo poético-doutrinário da mensagem assinada por Pedro de 

Alcântara, já que, na atual reencarnação, nada sabemos ou conhecemos 

das suas técnicas de estruturação.  

   Estamos aqui apenas nos colocando humildemente à disposição dos 

nossos Amigos Espirituais, na condição de imperfeito instrumento 

mediúnico, embora, segundo eles mesmos, já tenhamos envergado a 

túnica reencarnatória de um dos mais conhecidos poetas brasileiros, 

na intenção sincera de lhes transmitir as palavras que nos dedicam pelos 

sagrados patrimônios do sentimento puro e do amor perfeito, com o 

qual se devotam em nome de Nosso Senhor. 
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MEDIUNIDADE DE CURA 

CAPÍTULO 56 

Pelo Espírito José Hermínio Perácio 

 

   Segundo o batismo Espiritual, para onde todos nós temos sido 

convidados, irremediavelmente, segundo a promessa Evangélica de 

que “nenhuma ovelha ficaria perdida” do Rebanho 

Celeste, é certo de que não poderíamos ficar de fora desse 

maravilhoso encontro de Almas santificadas pelo labor do trabalho e 

pela comunhão constante, entre elas mesmas e o coração 

generoso e cheio de graça do Senhor, que, mesmo em lágrimas de 

dor extrema, como ainda se encontra após milênios de lutas ao 

“nosso lado”, tem nos trazido das Esferas Radiantes o mais puro 

sentimento que o Espírito Imortal haverá de encontrar pelos 

Universos Dimensionais e Eternos, os quais sevem de morada na 

Eterna Casa do Pai... O AMOR! Sim, O Amor puro, e o Amor 

Sublime: que são O Amor Caridoso. 

   Neste serviço, que ora damos como empreendido e patrocinado 

pelas mãos generosas do querido amigo Francisco Cândido Xavier, 

nos colocamos na condição de uma pequenina, quão singela, cigarra, 

que, a cantar entre luminares diversos de uma grande floresta, nada 

mais faz que cumprir a sua humilde missão de emitir “a todo os 

pulmões” o seu sincero júbilo de gratidão e reconhecimento ao 

Grande Construtor da Natureza, pela alegria de integrar a sua Obra 

Majestosa, no grande concerto de luz e paz, amor e trabalho, a que 

estamos todos subordinados pela grande Lei de Solidariedade 

Fraternal e Universal. 

   Hoje, mais que antes, tenho a certeza do quanto o Pai Celestial foi 

generoso para com a minha insignificante pessoa, quando, já na 

condição de humilde tarefeiro das agremiações cristãs no Espiritismo, 

me concedeu a gentileza extrema de poder, ao lado de minha querida 

e amada Carmem, vislumbrar um pouco do Paraíso prometido por 

Jesus, em seu Testamento Imortal da Boa Nova, na companhia cheia 

de graça e carregada de ternura do nosso estimado e vitorioso: 

Francisco Xavier... Uma bela alma, num corpo vigoroso que, 
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apesar dos grandes males físicos, soube preservar a 

integralidade de sua comunhão com o Senhor da Vida. 

   Podemos assegurar, a todos os companheiros do nosso querido 

quão vigoroso Espiritismo, que não fora fácil para o jovem Francisco 

empreender a obra que lhe permitiu o Cristo envergar pelos seus 

ininterruptos 92 janeiros de vida, toda ela dedicada à Espiritualidade 

Superior, pela consagração da verdadeira caridade, empreendida pelo 

seu coração generoso, leal e amigo. 

   As nuvens de sombras espessas que pairavam por sobre as nossas 

cabeças e por toda a região do Triangulo Mineiro, naqueles dias, 

podiam ser vistas à “olhos nus” por qualquer clarividente mais 

atento, ou tão compenetrado de suas próprias responsabilidades 

diante do sagrado compromisso com a Mediunidade, quanto aquele 

grupo inicial de Pedro Leopoldo. 

   Partiam do Alto, em direção do nosso humilde agrupamento 

mediúnico, não somente as rajadas de luzes tremeluzentes na Vida 

Maior, mas, talvez, em maior escala, as tremendas vibrações de 

sombra e trevas oriundas de agentes da maudade e da ignorância, 

ainda tão perversos quanto ociosos e vingativos. 

   Na atualidade, eu sinceramente não saberia dizer como pudemos 

suportar tantos sacrifícios, falando acerca unicamente de nós próprios 

e de uma meia dúzia de companheiros abnegados que passaram a 

travar ao nosso lado, e ao lado do querido Médium do Cristo, uma 

luta quase insana, pela consolidação do Amor de Deus, neles 

próprios, e pelo cumprimento da promessa de que Allan Kardec, o 

valoroso Codificador da Terceira Revelação, que voltaria ao seio da 

nossa pobre Terra para dar continuidade ao projeto do Espírito de 

Verdade, o de Evangelização de toda a Humanidade terrestre, pelo 

concurso amoroso das Entidades Angélicas... 

   Sim... Sabíamos que, ao nosso lado, na roupagem daquele jovem e 

“inesperiente” matuto do interior de Minas Gerais, se encontrava 

escondida a figura espiritual e singular do grande Educador 

francês, que, em torno de quarenta anos antes, havia travado uma 

luta insana contra o pensamento tenebroso da materialidade, e da 

quase generalizada descrença religiosa do século XIX. 

   A reposta do Alto havia chegado para as nossas preces.  
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   O mundo material haveria de conhecer, pelas mãos abençoadas 

daquele jovem mulato, pobre e humilde, dos celeiros laboriosos da 

comunidade interiorana das Minas Gerais, As Gloriosas Verdades do 

Infinito... 

   E agora, por nossa vez, garantimos que a luta continua e o 

trabalho não cessa... 

   O Cristo está no leme e o momento atual é de amar e amar muito, 

e cada vez mais, segundo o Ensinamento Cristico em O Evangelho 

Segundo o Espiritismo:  

   - Amai-vos e Instruí-vos. 

   Hoje compreendo muito melhor a extensão dos serviços de 

assistência espiritual providenciados pelos abnegados Tarefeiros 

desencarnados, em favor dos homens e das mulheres residentes na 

faixa de dimensão da Terra, ou mesmo do Espaço... 

   Essa maravilhosa ferramenta magnética, posta, sob os auspícios da 

Vida Maior, em beneficio de todos os seres da Terra, poderíamos até 

sintetizar, para um melhor entendimento dos nossos irmãos do solo 

planetário, como uma verdadeira célula viva potencializada em 

milhares de vezes pelas poderosas forças super e hiper-atômicas da 

mente astronômica e universal de Deus, hauridas pelos seus usuários 

no grande e incomensurável reservatório da Natureza, vitalizada 

pela pelos nossos sentimentos e ideais, cada potencia emissora 

em acordo à capacidade de retenção do tarefeiro encarnado, quanto 

desencarnado, quando passam a penetrar os nossos corpos físicos e 

astrais (perispírituais) numa sinergia perfeita entre sistemas 

complexos de pósitrons e cadeias incessantes de ondas 

eletromagnéticas altamente radioativas, com uma precisão tão 

perfeita, quanto um bisturi lavrado em luz coagulada de potência 

mil vezes maior que uma bomba de nêutrons. 

   Dizemos isto, apenas como forma de analogia, pois a comparação 

seria imprecisa, ou mesmo imperfeita, para que os nossos irmãos da 

Terra pudessem compreender o que pode vir a realizar as “mãos” de 

um Médium à serviço de Jesus Cristo...  

   O imenso manancial de forças curativas disponíveis em todo o 

sistema ecológico do nosso planeta, desde o interior de todas as 

criaturas humanas, que somos todos nós, até os grandes 
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reservatórios de vitalidade mineral, animal, na flora rica e 

diversificada do Orbe, até as culminâncias do poder angélico, 

poderão, caso sejam utilizadas apropriadamente pelo seres pensantes 

(humanidade encarnada e desencarnada), fazer verdadeiros prodígios 

na economia moral e fisiológica de todas as criaturas, sem 

distinção, todas filhas de Deus, e Viajantes em busca Grande Luz. 

   Essa é uma verdade insofismável, possível de ser apreciada não 

somente pelos poderosos Médiuns Clarividentes, mas também pela 

imensa parafernália tecnológica da Nova Ciência Física, que já 

começa a dar saltos vertiginosos para a conquista do Homem-

Espírito, ou seja, o Ser-Emocional. 

   A Mediunidade de Cura deverá ser posta em pratica por cada um 

de nós, independente de local ou de pessoas. 

   A Mediunidade de Cura deverá estar à serviço do Cristo, sem 

qualquer mérito para nós mesmos, e sem recompensas de qualquer 

espécie para quem quer que seja. 

   O Medium de Cura haverá de centralizar todos os seus esforços 

na obtenção da graça Divina, pela cura não somente dos seus 

próprios males nossos males morais, invariavelmente milenares: do 

orgulho e o egoísmo... Essas duas chagas da Humanidade que 

ainda teimam em fazer morada em nosso Espírito. 

   Sejamos fortes, meus amigos encarnados, tenhamos fé e sigamos 

para frente, na certeza de que as poderosas Forças da Divina 

Previdência nos alcançarão onde quer que estejamos, se estivermos 

sinceramente orando e devotadamente vigiando, sempre com o 

Cristo de Deus. 

   Mãos à obra, espíritas de todas as nações. 

   Muita paz e Deus conosco. 

 

(Salvador/BA, 03 de junho de 2013, às 11h28hs) 

   Nota do médium: Segundo os nossos benfeitores espirituais, Chico 

Xavier e Veneranda, e por conta de nossa própria percepção mediúnica, 

tanto o querido Amigo Espiritual José H. Perácio, quanto a sua 

encantadora alma gêmea Carmem P. Perácio, já se encontram 

reencarnados no seio da família brasileira, mais precisamente no Sul do 

generoso Estado das Minas Gerais, integrando um contingente de Entidades 
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Elevadas que têm o compromisso de realizar laboriosas missões no seio da 

coletividade brasileira, não necessáriamente no campo do Espiritismo, 

embora estejam procurando se inteirar dos estudos de Jesus Cristo pelo 

Consolador Prometido, vivendo uma vida relativamente tranqüila em meio à 

cultura agropecuária da sua amada terra. 

 

Em meados de 1932, o "Centro Espírita Luiz Gonzaga" estava reduzido a 

um quadro de cinco pessoas, José Hermínio Perácio, D. Carmen Pena 

Perácio, José Xavier, D. Geni Pena Xavier e o Chico. 

http://waniafacure.blogspot.com.br/2011/04/solidao-aparente.html 
 

   De qualquer maneira que seja, ninguém, sobre a face da Terra, está 

inteiramente himune às artimanhas dos Espíritos inferiores que, 

invariavelmente, sempre estão à expreita dos nosso menores deslizes para 

que possam tentar impedir a nossa ascensão para Deus, e obviamente a 

obstaculização de nossas missões espirituais, sejam elas particulares, no 

seio da família, ou mesmo coletivas. 

Nota histórica do Espiritismo 

    

“Em 7 de maio de 1927, o jovenzinho Chico presenciou a sua primeira reunião 

espírita de enfermagem espiritual de sua irmã Maria da Conceição, com o auxílio do 

casal de Belo Horizonte Carmem e Hermínio Perácio, que colocou em suas mãos, 

pela primeira vez nesta vida, a obra de Allan 

Kardec.” http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=2036 

http://waniafacure.blogspot.com.br/2011/04/solidao-aparente.html
http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=2036
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EDUCAÇÃO MEDIÚNICA 

CAPÍTULO 57 

Pelo Espírito Carmem Pena Perácio 

 

   Às vezes a tristeza toma conta de meu coração, mas não por conta 

da falta de fé ou da desconfiança nos desígnios Divinos, mas pelo 

temor que trago no meu peito pela enorme dificuldade que ainda vejo 

travar, os meus irmãos de romagem planetária, acerca de sua própria 

EDUCAÇÃO MEDIÚNICA, já que muito se tem dito e muito se tem 

prometido à Deus em referencia à nossa tão prestimosa, quanto 

necessária, reforma moral... 

   A Mediunidade aos moldes do Espiritismo, como exemplificada pelo 

Mestre Galileu e seus companheiros de messianato, os 12 da Galiléia, 

simplesmente necessita de nossa boa vontade e do nosso coração 

cheio de ardor para que possa, de uma vez por todas, tomar lugar ao 

Sol, no esplendor de sua mais gloriosa agremiação religiosa: O 

Eterno Amor...  

   Sem o nosso ideal sincero, justamente entre aqueles a que foram 

chamados pelo Pai Glorioso, na sua indigência e estrema penúria, 

muitas vezes carregando chagas profundas no próprio espírito, a nos 

trazer o “alerta” ou o “chamado” da grande família que se encontra 

sobre os escombros da vida humana, estejamos no seio do orbe 

planetário ou nas dimensões espirituais que cercam-lhe a imensa 

mortalha de dor e sofrimento da vida física, não seremos capazes de 

fazer cumprir a Santa Profecia: 

   - Deixai vim a mim as criancinhas. 

   Me farei mais explícita. 

   Afinal de contas, por onde andam essas crianças espirituais, que 

correm o mundo, já e unicamente ansioso pelas sensações da volúpia 

carnal, esquecidas completamente das alegrias do coração terno e 

fraternal, voltado para o romântico e o espiritual?!... Será que não 

estamos conseguindo enxergar um palmo adiante da nossa frente?... 

Ou será, mesmo, que estamos voluntariamente fechando os nossos 



 

 
382 

382 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

olhos e os nossos corações para uma realidade que beira à nossa 

frente como um convite acolhedor à Divina Festa do Senhor?!... 

   Por onde vivenciamos na atualidade as experiências ultra- 

sensoriais, temos encontrado muitos adeptos do Espiritismo a 

trazerem, do solo planetário, profundas marcas de dor e de 

sofrimento, mescladas de lágrimas que queimam seus corpos físico-

astrais como se estivessem vivenciando uma comédia dantesca... A 

marca desta dor e deste sofrimento, estampada em suas fácies 

góticas são, em realidade, o arremedo das vestimentas que haverão 

de envergar em futuras reencarnações, em Planetas-Penitenciários 

nos quais, somente assim, poderão pagar a conta por todos os 

desmandos e lamentosos desserviços que cometeram contra a Lei de 

Deus, contra a Humanidade Universal, já que segundo o Cristo, “não 

caindo uma só folha de arvore sem a vontade do Pai”, por nossa vez, 

teremos de “pagar até a última moeda”, pelo prejuízo causado à Lei 

Natural, toda ela de solidariedade e fraternidade. 

   Por isso, meus irmãos, consagremos o nosso tempo ao lazer e às 

alegrias saudáveis que a vida humana nos permite, afinal a vida 

material também tem seus deliciosos atrativos. No entanto, não nos 

esqueçamos de adocicá-los com as maravilhosas oportunidades de 

serviço e estudo, de amor e gratidão, em relação a tudo e a todos, 

para que a Vida Eterna nos retribua em bênçãos de luz, 

por tudo àquilo que tivermos cultivado no grande Jardim 

do Bem. 

   Que Deus seja louvado e que brilhe em meus irmãos espíritas a luz 

da Mediunidade Educada, À Serviço da Causa Cristã, estendendo-se 

aos demais crentes no Catolicismo, no Protestantismo, no Budismo, 

na Umbanda, no Candomblé ou, ainda, nos sagrados serviços do 

Alcorão...  

   E já que estamos falando em Mediunidade (educada e sadia), 

cerquemos o nosso caro médium com o melhor dos nossos 

pensamentos, já que ele, quanto muitos de vocês, carecedores de 

melhores vestígios da “fé”, em relação aos tramites legais de Além-

Túmulo, estão sempre mais desejosos de informes mais precisos e 

mais detalhados acerca da identidade dos “mortos” daí, mas 

carregados de Vitalidade por aqui, sobrecarregando os nossos 

afazeres morais com necessidades nem sempre prazerosas para os 

desprendidos da vestimenta carnal, mas que, às vezes, vale bem 

apena saudar um ou outro irmão das complicadas veredas do 
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cientificismo doutrinário, por uma ou oura sinalização da Vida dos 

Imortais.  

   Entretanto, e para tanto, apenas alertamos que os comunicados 

intermundos são, prioritariamente, endereçados aos que “tem puro o 

coração”, e não somente direcionados aos São Tomé (s) da vida 

terrena, que estão mais à caça de “fenômenos maravilhosos” para as 

suas visões obnubiladas pelos excessos da vida fácil e sem finalidade 

útil para ninguém, além de sua própria prole consangüínea, e os seus 

sentidos obtusos para as claridades verdadeiras da Eternidade, que 

verdadeiramente possam elucidar os enigmas profundos da 

alma humana, psicologicamente ainda tão infantil e desprovida de 

bons sentimentos. 

   À sombra do espantalho medeiam as claridades multiformes do 

milharal, que frutificará com as doces rajadas do sol, seja em Pedro 

Leopoldo ou nas imediações da costa do Pacifico. O Rei Sol fará a sua 

parte, sempre e sempre, na vitalizasão da humanidade inteira e de 

acordo a cabeça arejada pelos panteões da consciência tranqüila...  

   Esta é uma verdade natural. 

   Deus está em nós e nós estamos nEle... Confiemos nisto e será o 

bastante. 

   Fiquem em paz e com o forte abraço da humilde serva e amiga de 

todos, sejam pobres ou sejam ricos, sejam fortes ou sejam “fracos”, 

mas que, acima de tudo, sejam sinceros amantes do Bem. 

   Facultemos aos Agentes da Vida Perene a nossa força e a nossa 

vitalidade, para que, no serviço da Mediunidade Espírita, possamos 

crescer sempre para frente e para o alto. 

   Deus sempre. 

  

(Salvador/BA, 03 de junho de 2013, às 14h01min) 

   Nota do médium: Na manhã do dia 30 de julho de 2014, quando 

olhávamos uma fotografia da linda Amiga Espiritual (quando ainda 

encarnada) Suzanne Pleshette, notamos assustadiços que ela mesma 

nos envolvia em seu pensamento, quando passou a nos demonstrar, pela 

clarividência mediúnica, a transfiguração (parcial) de seu rosto numa 

forma humana-animal bizarra. O que nos deixou perplexo, haja vista o seu 
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caráter, para nós, ser o de uma jovem e linda Entidade Espiritual, sem 

qualquer característico de brutalidade ou baixeza. 

   Meio que sorrindo, ela passou a nos esclarecer que os Espíritos Amigos, 

na verdade, nada tem de bobos, isto fazendo uma alusão à condição em 

que muitos dos nossos companheiros espíritas, erroneamente, colocam não 

somente a mim mesmo, como a maioria dos médiuns e “sonhadores” 

espíritas, por estes envergarem, na maioria das vezes, a característica 

pessoal do “homem bom” ou do “homem humilde”. 

______________________ 

   

A transfiguração é um dispositivo utilizado pelos nossos Benfeitores Espirituais 

para também, em determinadas circunstâncias, imporem medo e respeito aos 

Espíritos muito ignorantes e insistentes na maudade, estejam eles 

desencarnados ou desencarnados.Quanto a obra em questão, seguramente 

merece todo o nosso respeito, pois o seu médium, João N. Maia, fora um 

companheiro da maior confiança de Francisco C. Xavier. 

______________________ 

   Ela nos fez recordar de uma passagem da obra que estudamos há algum 

tempo, “INICIAÇÃO – Viagem Astral” (Lancellin/João Nunes Maia, 10ª. 

edição, Editora Fonte Viva), quando os Benfeitores Espirituais, muitas 

vezes, se utilizam de recursos extremos como este, o que me foi 

apresentado por Suzzane, mas muito naturais no Mundo dos Espiritos, para 

fazer valer a autoridade dos Instrutores Espirituais junto às entidades 

endurecidas, teimosas e ignorantes, sejam elas encarnadas ou 

desencarnadas. 

   O que vale lembrar de uma épica frase do querido Chico Xavier, 

endereçada a alguns de seus amigos mais próximos: “Eu sou uma besta 

espírita, mas não sou um espírita besta”. 
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NOUTROS CAMPOS VIBRATÓRIOS 

CAPÍTULO 58 

Pelo Espírito André Luiz 

 

   Acerca da Natureza Humana, fuldamentalmente psicológica ou 

memtalista, muitos dos pensadores, filósofos e metapsiquístas que 

habitaram, ou habita ainda, o terrível vale de lágrimas que é a Terra, 

tanto do passado recente como remoto, já entreviram por suas 

laboriosas análises, de cunho eminentemente culturais, tendo em 

vista a grande treva que pairava, ou paira, sobre as suas cabeças 

hipertrofiadas, muito inteligentes e muito sencíveis às questões de 

ordem materialista, embora profundamente distanciadas de tudo 

o que tem haver com o coração e o sentimento verdadeiramente 

espiritualizado, com a alma e o espírito verdadeiramente de Deus, 

por Deus, e em Deus, sobre os conceitos empíricos das revelações 

eminentemente morais, sobre as aluviões de conceitos, e mesmo de 

preconceitos, acerca da Vida de Mais Além. 

   Da Vida Espírita, infelizmente, a maioria dos nossos 

pensadores do Mundo Material, querem mesmo é distância!... 

   Sob o claustro de suas palhetas matemáticas, químicas e 

fisiológicas, muitos davam os primeiros passos na conquista do 

infinitamente pequeno, ou ainda, dentro do conceito moderno de 

Física Nuclear, o “marco inicial” das manifestações da vida 

imperceptível, por manifestações de ondas cada vez mais estreitas 

e “colchões” cada vez mais perfeitos, formados por “espumas livres”, 

delineando para o cientista contemporâneo a quântica 

perfeita e milagrosa do Imponderável. 

   Apesar de não termos dúvidas quanto à capacidade cultural, e de 

inteligência, desses valorosos irmãos e estudiosos da mente 

encarnada, podemos lhes assegurar, com o mais profundo pesar, 

que, em todos os casos, sem exceção, os seus estudos foram 

nublados pelo excesso de rigorismo ou pelas limitações impostas por 

uma formação intelectual toda ela voltada para o “aqui e agora”, não 

medindo e nem vislumbrando eles a imensa quantidade de material 

ilustrativo acerca dos diversificados modelos psicológicos (almas), 
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trazidos à baila desde os labirintos da antiga Grécia, conturbada pelo 

idealismo dissolúvel do “belo” puramente humano, mesmo que 

nas suas puras manifestações mitológico-românticas, a passar pelos 

egípcios moderados da antiga ritualística dos faraós, deuses e 

hierofantes, ou mesmo pela Roma pomposa e cheia de orgulho, até 

chegar ao cume do mais puro pensamento luminoso da antiguidade 

humana, desde o presságio de Jesus Cristo para as humanidades 

futuras, quando finalmente tivemos nas manifestações produzidas em 

casa das irmãs Fox o poderoso divisor de águas, entre o passado 

inseguro, e um tanto impreciso, e o futuro glorioso que nos 

arremessaria diretamente para a vanguarda do Pensamento 

Espiritualista, ajudando a promover na mentalidade do Homem 

contemporâneo, ou moderno, um conceito novo de Imortalidade. 

   Aparecia no mundo, sob os Clarões da Boa Nova, o Espiritismo. 

   Agora, vemos de Allan Kardec à Francisco Cândido Xavier, 

tomar corpo a promessa do Senhor, de que: “a tua fé te 

curou”. 

   Ondas, de vibrações ópticas e gama, prótons e elétrons, e outras 

infinidades de partículas infinitamente pequenas, mas de poderosa 

capacidade de ação à frente das correntes de forças que impregnam 

e interagem no cosmo planetário e, ainda, por toda a Vida do 

Universo cartesiano, a maravilhar o olhar do cientista e investigador 

percuciente e atento, não mais se limita, na atualidade, ao âmbito ou 

a esfera limitada das potências visualizadas ou percebidas pelo 

aparelhamento tecnológico da criatura encarnada do plano material. 

   Temos, para a nossa felicidade, como aferir OUTROS CAMPOS 

VIBRATÓRIOS, já que a nossa mais perfeita ferramenta, a mente 

humana, se reveste de capacidade ultra-sensível, a lhe possibilitar 

não só aferir tais “outros” domínios, como participar desse 

maravilhoso concerto da Criação de Deus, o incomensurável e ainda 

incompreensível Universo Espiritual, com suas Leis especiais, e 

tão perfeitas, que jamais qualquer homem ou Espírito poderá lhe 

abarcar em sua integridade, ou totalidade, sejamos ou não dotados 

da decantada pureza evolutiva... 

   A Mediunidade, formosa e perfeitamente em comunhão como o 

Pensamento glorioso de Jesus Cristo, fará a sua caminhada pelos 

caminhos que o próprio Espírito Imortal lhe traçar, arregimentando, 

aqui ou amanhã, as forças poderosas da Criação, convertendo 
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sombras em poderosas luzes, ódio em amor puro. e inveja em 

profundo interesse por todos, a partir do movimento que dermos às 

suas próprias forças, integradas no bem ou no mal. 

   A correnteza de felicidade e pacificação será o nosso canal 

intimo, por qual passarão as nossas ideações, trabalhadas 

uniformemente em sentimento solidário e fraterno, gentil e amoroso, 

arregimentando, por si mesma, outras ondas ou outras agremiações 

sentimentais e psicológicas, a trasitarem pelo ecossistema sóbrio da 

Terra ou pelas planícies de amor puro e perfeito da Vida Invisível,  

com às quais estejamos em afinidade de propósitos e intenções. 

   A Prece, meus amigos, é esse nosso canal. 

   Façamos “EM TORNO DA PREÇE” uma corrente do bem, e 

sigamos para a frente na certeza de que Jesus Cristo sustenta, 

ampara, e conduz a nossa Vida Moral, e MENTAL, segundo a sua 

Santa Vontade. 

   Olhemos à nossa volta e vejamos a Natureza sublime nos convidar 

à meditação. 

   E meditando na grandeza do Firmamento, sem dúvida 

encontraremos a resposta para os nossos mais caros anseios de 

natureza sentimental, emocional e evolutiva. Quando, perfeitamente 

sintonizados com as Potencias Sublimes do Amor e da Paz, 

haveremos de compreender, em definitivo, o quanto poderemos ser 

felizes pela compreensão e pela tolerância, pela solidariedade e pelo 

amor, pela bondade e pela justiça, que são a sintese da caridade, 

cumprindo assim as promessas de Bem-Aventurança contidas nos 

Evangelhos de Marcos e Mateus, nos capítulos 4 e 7, 

respectivamente, em todos os versículos, de que feliz somente é 

aquele que verdadeiramente ama sem esperar recompensa, 

que faz o bem pelo bem, e que agradece sem maldizer o seu 

benfeitor. 

  Sejamos felizes, sejamos alegres, e sejamos perfeitos como o 

Nosso Pai é perfeito. 

   Muita paz a todos. 

 

(Salvador/BA, 06 de junho de 2013, às 15h18min) 
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   Nota do médium: Pelo visto, André Luiz foi buscar na ancestralidade do 

pensamento humano algum subsidio para nos fazer compreender a nossa 

eterna necessidade de melhoria e evolução psicológica, partindo do seguinte 

principio: “Se não tiver caridade, nada sou” (São Pulo, 1ª. Epístola aos 

Coríntios, em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. XV, FORA DA 

CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO, NECESSIDADE DA CARIDADE SEGUNDO 

SÃO PAULO, item 6). 

__________________ 

 

Chico Xavier foi um exemplo maravilhoso de homem virtuoso, simples como uma 

verdadeira pomba, pois sabia agradecer, mas também sabia ser prudente!... 

__________________ 

   Com isso, o nosso abnegado e amoroso benfeitor André Luiz não quer 

dizer que o Senhor espera de nós, de maneira imprevidente, que sejamos 

desatentos a qualquer (aparente!) gesto de bondade, sem medir os 

prós e os contras da ação caridosa em nosso benefício, mesmo porque, nos 

dias bicudos de hoje, onde há tanta corrupção e tantas “segundas 

intenções”, seria mesmo uma temeridade não levarmos em consideração a 

mensagem de Jesus Cristo no que diz respeito ao: “Sede prudentes como 

as serpentes e inocentes como as pombas” (Mateus 10:16, “O Novo 

Testamento”, pela tradução de Haroldo Dutra Dias, CEI, 1ª. Edição: 2010). 
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À CAMINHO 

CAPÍTULO 59 

Pelo Espírito Joana de Cusa 

     

    Diante da gloriosa majestade do Mestre Galileu, voltemos a nossa 

atenção carinhosa para os cristãos primitivos que, à sombra do 

Senhor, converteram as suas imensas dores em lágrimas preciosas 

dos tesouros da Imortalidade Redentora, tributo este pago aos Cofres 

Sagrados da Suprema Justiça sob os ferreis da angustia e da solidão, 

das lágrimas da escravidão aviltante, e dos suspiros sofridos dos 

mártires, que, ébrios de esperança e amor, moviam-se, cansados e 

oprimidos, pelos fluidos pestilênciais da vida carnal. 

   Numa época, qual a atual, de tantos conflitos passionais, onde 

vemos pais martirizando os filhos e, por sua vez, filhos trucidando os 

seus próprios pais, podemos entender, de um só lance, que as 

lágrimas melancólicas dos Anjos, por tamanho desatino e tamanha 

loucura, não são cópias oleográficas produzidas apenas pelo 

batismo da arte cristã, banhadas, muitas vezes, em ouro 

maciço dos arranjos juvenis de uma religião infantil, dispostas 

sob o chão de mármore e o teto de veludo dos santuários 

suntuosos da corrupção farisaica e do desplante social, diante 

de uma comunidade ainda tão sofrida e tão torturada pelo 

esquecimento das autoridades e, lamentavelmente, abusadas 

pelos desvios de uma assembléia de religiosos, falsos e 

perversos, voltada tão somente para os interesses do ouro e da 

prata, a defrontar com esta triste realidade a divina profecia 

evangélica, de não podermos “servir a Deus e a Mamom”, já que 

amaríamos a um e odiaríamos ao outro, segundo o pensamento 

glorificado e profundamente humilde do Mestre de Nazaré. 

   Infelizmente, temos optado pelo caminho (aparentemente) mais 

difícil.  

   O da própria corrupção moral. 
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   Caminhando contra os interesses do Cristo, não encontraremos a 

paz prometida pela Boa Nova, mas única, e tão somente, as 

angustias do inferno interior criado pelas nossas mentes deturpadas, 

pelos agentes perversos da corrupção e da baixeza, produzidos pela 

nossa sanha em “se dar bem a qualquer preço”...  

   Aliás, estão os nossos irmãos do Planeta a converterem as dádivas 

recebidas, pérolas sagradas do Amor e do Dinheiro de Deus, em 

oferenda de misérias e abandono, corrupção e perversidade, a tudo e 

a todos, quando vemos, entristecidos e com o coração em lágrimas 

de fogo a queimar as nossas almas pela desdita do Homem moderno, 

o mar de morticínio que paira sob uma sociedade que poderia já, 

desde há muito tempo, estar transitando pelos lagos tranqüilo da paz 

e da harmonia, da luz e da beleza, mediante o pensamento do Divino 

Pacificador: “Façais ao próximo o que gostaria que os ele lhe 

fizesse”. 

   Correndo o nosso singelo olhar pelas planícies verdejantes do Plano 

Material, haveremos todos de notar que a vida humana tem sido 

cadenciada pelo seu povo, filhos do Altíssimo, como se estivessem 

numa masmorra insalubre, onde detritos de anarquia, forjados a 

golpes de desrespeito contra o seu próximo, para não dizemos contra 

Deus, têm arbitrariamente levado a grande maioria dos seres da 

carne perecível aos resvaladouros da morte moral, facultando, pela 

improbidade do desleixo e da miséria, da insensatez e da revolta, a 

cada um em particular, no grande futuro, ter que vir a sorver, sem 

remédio e sem qualquer solução imediata, ou em curto prazo de 

tempo, na taça do sofrimento e da desdita, o licor amargo da 

maldade em si mesmo, como se o Espírito Eterno, criado pelas mãos 

compassivas e misericordiosas da Perfeita Bondade, que é Deus, 

estivesse sob o talante de um intolerante, quão, malvado senhor de 

escravos, a lhes patrocinar o trabalho insano, e meticuloso, na 

construção de cárceres, algemas, e de malditos pelourinhos para si 

próprios. 

   Meus irmãos em Cristo! O trabalho de renovação e de 

reconstrução de nós mesmos não pode parar!...  

   Meus amados! estejamos sempre convencidos de que, mais cedo 

ou mais tarde, todos nós nos encontraremos diante do Altar da 

Consciência Superior, a nos felicitar pelas boas obras realizadas 

com amor e dedicação, respeito e ternura, ou a nos cobrar 



 

 
391 

391 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

irremediavelmente pelos tributos de ingratidão que pagamos à Deus, 

o nosso Pai Celestial, na ânsia desventurada e desmedida pelo 

tesouro de um rei fictício, desumano e corruptor: o “egoísmo”. 

   O egoísmo.  

   Chaga maldita que teima em fazer morada em nossos corações. 

   Sim! Somos otimistas e incentivamos sempre ao bem...  

   Entretanto, somos de parecer que nós, Espíritos Amigos, não 

devamos remediar a situação de calamidade por qual se embrenha o 

homem-matéria, tão somente por uma mentalidade romântica e 

desprovida de realidade, a viver sua ficção poética como o 

(verdadeiramente) inocente avestruz, colocando a sua pobre cabeça 

dentro de um buraco escuro, sob a frieza da indiferença.  

   A situação é grave.  

   O momento pede reflexão. 

   Mas ainda há esperança.  

   Ah!... A doce esperança. 

   O mundo precisa de trabalho e nós, Espíritos-espíritas, da Pátria 

Espiritual ou de suas dimensões fronteiriças ao Plano dos mortais, 

quais ainda consideramos muito materiais, temos a responsabilidade 

primeira de trabalhar, e trabalhar muito, por uma nova mentalidade 

Evangelica entre as Criaturas de Deus, particularmente as do plano 

terreno, propriamente dito, para que a Salvação da Terra venha em 

forma de verdadeira paz, alegria, e contagiante esforço mútuo de 

humanização, de todas aquelas almas ainda transviadas do caminho. 

   Trabalhemos incansavelmente, meus amigos, pela reconstrução da 

Jerusalém Espiritual, aquela impregnada na intimidade de nossos 

próprios corações, desde a vinda do Messias, quando teve Ele mesmo 

a oportunidade generosa de nos convidar a seguir com Ele pelos 

caminhos acolhedores da perfeita Estrada da Evolução Espiritual, 

apenas nos solicitando coragem firme, desprendimento dos bens 

terrenos e, acima de tudo, amor incondicional à Deus, e de uns 

para com os outros. 

   Provedores que somos, todos, das imensas oportunidades de 

serviço mútuo, fixemos a nossa atenção no caminho acolhedor e 

refrescante da estrada santificada da evolução, não medindo 
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sacrifícios e nem esforços pessoais, sempre na intenção sincera de 

compartilhar com o nosso irmão a “carona solidária”, possibilitando a 

todos nós, unidos pelo mesmo ideal de Espiritualização do Planeta, 

consagrar um tanto mais de amor, um tanto mais de 

tolerância, e uma tanto mais de caridade, para com todos 

indistintamente, cumprindo assim o desejo do Senhor, de nos ver a 

todos num só rebanho, sob império de um só Pastor. 

   Que o Bom Deus fique com cada um de vocês, meus amados e 

queridos amigos da Estrada Espiritual de Damasco, ficando todos com 

a segurança total na perfeita proteção do Altíssimo que, a despeito 

de nossas quedas freqüentes, e de nossa invariável indigência 

moral, sempre esteve e sempre estará a nos fortalecer, pelo afeto e 

pela estima imortal, na compreensão de que a nossa vida pertence, 

integralmente, à Ele, o Nosso Mestre e Senhor, que sempre nos 

conduz por caminhos de segurança. 

   Muita Paz. 

(Salvador/BA, 22 agosto de 2013, às 03hs40min) 

   Nota do médium: A querida Benfeitora viveu ao tempo do Cristo Amado 

como uma das suas mais leais e devotadas seguidoras, ao lado de Maria de 

Magdala e Suzana (Lucas 8:1-3). 
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   Apesar de ela apresentar uma personalidade austera e disciplinada, trata-

se de uma Entidade Superior muito alegre, espontânea, e detentora de 

profunda sensibilidade e compaixão, ternura e amor, como nos ficou claro, 

por minha vidência mediúnica, não somente pela sua fisionomia 

encantadora, como também pela exteriorização de sua aura sublime e 

terna. 

   Carinhosamente, ela reduziu ao extremo o seu magnetismo pessoal para 

que, na nossa condição de saúde atual, não viesse a nos causar alguma 

complicação clínica, haja vista as suas irradiações espirituais serem 

de elevada condição magnética.  

   Isso nos faz lembrar, exatamente, a condição profundamente endividada 

de Saulo de Tarso às portas de Damasco, diante da poderosa irradiação do 

Divino Amigo.  

   Um belo e atraente estudo sobre a fascinante história de Joana de 

Cuza foi escrita pelo Espírito Humberto de Campos (Irmão X), no 

livro: “Boa Nova”, pelo médium Francisco Cândido Xavier (da 

Editora FEB). 

   Numa situação, inversa à da querida benfeitora Joana de Cusa, pelo 

menos em condições de autoridade moral, fomos visitados mentalmente 

(Telementação corporal – quando o Espírito, mesmo à longa distância 

do médium, consegue não somente trasmitir o seu pensamento como, 

praticamente, corporificar-se em corpo carnal. Titulo dado ao fenômeno 

por nossa grande Instrutora Veneranda) por uma Entidade desencarnada 

feminina, que não saberíamos precisar se ela se encontra atualmente 

encarnada ou desencarnada.  

   Trata-se, a mesma, de uma famosa cantora pop dos anos 60, que, de 

maneira inusitada para minha acanhada condição mediúnica, passou a 

perfeitamente materializar (corporificar) o seu lindo e delicado rosto (a 

sua cabeça e tronco superior) a partir das próprias imagens que eu 

assistia pelo computador, via internet (Youtube), isto, se desenrolando 

de uma maneira muito suave, muito enternecida, quando a vimos olhar 

para mim mesmo como se desejasse que a tocássemos.  

   Inesperadamente, sem que eu me desse conta do que estava a fazer ao 

certo, percebi que seus lindos olhos azuiz-esverdeados saltavam 

(literalmente) por sobre a tela do computador, quando 

atrevidamente (e muito corajosamente!) passei a tocar-lhe a pele 

que fica por detrás dos sílios (a parte interior do olho), dando-me 

a certeza de que ali se tratava de um olho tão humano quanto o de 

qualquer um de nós, humildes seres encarnados. 



 

 
394 

394 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

   Percebi, que apesar de ser necessário o toque direto, para que eu 

pudesse verificar objetvamente aquele fenômeno mediúnico inusitado, ela 

se mostrava muito apreensiva e preoculpada com o que eu poderia lhe 

causar físico-astralmente de prejuízo se, por acaso, eu me precipitasse em 

demasia sobre ela (ao tocar com a ponta dos meus dedos os seus 

encantadores olhos materializados), com descuido, e sem o necessário 

carinho que o fenômeno me reclamava. 

________________ 

  

As impressionantes materializações dos Espíritos ocorridas sob a atenção 

rigorosa dos sábios e idoneos investigadores da Terra, são, sem sombra 

dúvida, o mais perfeito atestado sobre a realidade da Vida Espiritual.  

Aqui, vemos o incomparável médium mineiro, Chico Xavier, ao lado do Espírito 

de Irmã Josefa, perfeitamente materializada. 

________________ 

   Quanto a mim mesmo, posso garantir aos amigos que nos lêem que vivi 

ai, durante esses poucos minutos de observação atenta dos (Novos) Fatos 

Espíritas, uma situação transcendental que pude ver e sentir (e mesmo 

tocar!) de maneira plenamente lúcida e perfeitamente 

consciente (acordado!), que positivamente guardarei por toda a 

minha existência. 
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À SOMBRA DO EVANGELHO 

CAPÍTULO 60 

Pelo Espírito Emmanuel 

    

   Às vezes, variando o estado de espírito de cada uma das múltiplas 

personalidades que trago em mim mesmo, tenho me recordado com 

muito carinho os encontros acolhedores ao pé do querido Abacateiro, 

quando sentia no ar, junto aos meus irmãos encarnados e tantos 

outros desencarnados, a presença cariciosa do Divino Profeta a 

trazer-nos de volta, a todos os presentes, aos tempos memoráveis 

da consagração do amor pela simplicidade e pela vivência dos 

corações verdadeiramente imbuídos de paz e amizade, carinho 

e fraternidade, a consagrarem-se pelas portas veneráveis do 

Templo Bendito da Espiritualidade Superior, nas inolvidáveis 

claridades do Evangelho de Jesus, a sombrear, mesmo que por 

alguns instantes, as imensas dores e os grandes flagelos ainda 

perpetrados pelas nossas almas enfermas, sedentas de socorro 

espiritual, porém movimentadas, então, pelo desejo das posses 

transitórias de um mundo desprevenido e mal agradecido, 

corrupto e pecaminoso, como se alguma coisa pudéssemos 

realmente levar para o Reino de Deus que não fosse, unicamente, a 

Sua divina moeda de esperança pelo nosso trabalho e pelo nosso 

sofrimento, pela nossa devoção e pelo carinho devotado de 

uns pelos outros, quanto o de uns para com os outros, na 

grandiosa jornada que todos haveremos de fazer, desde hoje, 

partindo das sombras umbralinas de nós mesmos para os 

maravilhosos Céus de mansidão e de alegrias da Eterna Criação. 

   Sobre a conduta de meus irmãos do solo planetário, mais 

particularmente me dirigindo aos companheiros espíritas, apesar do 

desconforto que caracteriza o assunto, podemos tão somente 

acrescentar, ao que tem sido trazido pela luz gloriosa dos 

ensinamentos superiores, pela mediunidade esclarecida em Allan 

Kardec e vivenciada no Senhor, é que não podemos parar ao meio do 

caminho andado, já que, talvez, tão venhamos a ter novamente, ao 

nosso dispor, o “combustível” necessário para trilhar o restante da 

Estrada de luz, não por faltar o objeto de nosso desejo (pelo menos o 
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dos Espíritos Devotados ao Senhor), a gasolina em forma de suor e 

lágrimas, que derramam sempre em abundância dos corações 

daqueles que clamam por mais luz, mais entendimento e mais 

misericórdia, mas tão somente por deixarmos que a preguiça, sempre 

doentia, venha a tornar o nosso bendito carro carnal inválido para o 

termino da jornada, pela sanha que trazemos pelo que é volúvel e 

transitório, tomado pela ferrugem da malquerença e da insatisfação. 

   Tenhamos medo de nós mesmos, de como ainda podemos 

ser soberbos, tiranos, e maledicentes uns para com os outros.  

   Mas jamais tenhamos restrições à estrada, já que toda ela fora 

construída pelas mãos generosas do Divino Engenheiro, já 

preparando Ele, para nós todos, as trilhas perfeitas de nossa romaria 

excelente, quando todos os espíritas cristãos, de mãos dadas e com 

o sentimento vibrando num mesmo ciclo de pacificação, 

viessemos ao encontro definitivo da Boa Nova, quando Ele próprio 

haverá de nos receber nos Portais Excelsos do Seu Grande Reino, onde 

a Sua glória e a Sua perfeita generosidade nos proporcionará, em 

correntezas de perfumes inebriantes, as alegrias imortais da Paz 

Renovada. 

   Circunscrevamos as nossas ações, toda ela, ao campo da 

solidariedade e da caridade extrema, para que, no Grande Amanhã, 

possamos nos libertar, em definitivo, do cativeiro horrendo do 

egoísmo, da vaidade e do orgulho, chagas estas abertas em 

nossos corações por nossa própria imprevidência. 

   Deus seja louvado, e que nós, os espíritas evangélicos, venhamos a 

enaltecer o nome de Allan Kardec e de Francisco Cândido Xavier, 

exemplificando as suas vidas pessoais em nossa vida diária, 

como verdadeiros Filhos de Deus, ou ainda, como Herdeiros da 

Vida Eterna e verdadeiros HOMENS DE BEM. 

   Muita paz e muitas alegrias a todos os amigos e irmãos de ideal 

criatão pelo Espiritismo, são os sinceros votos do companheiro 

reencarnado no solo abençoado da Terra de Promissão, lavrada ao 

calor do sacrifício de Nosso Senhor na cruz e no calvário, que 

continua trabalhando, sem descanso, à serviço do Bem Maior, com o 

Cristo Jesus, fazendo de nossa própria desvalia um 

compromisso pela nossa reforma moral, desde hoje, amanhã, e 

no Eterno Sempre. 
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(Salvador/BA, 22 de agosto de 2013, às 08hs53min) 

   Nota do médium: A querida Entidade Espiritual Emmanuel, como 

já deve ser do conhecimento da maioria de nós espíritas, foi o Diretor 

Espiritual de Francisco Cândido Xavier. Segundo informações do próprio 

médium mineiro, quando ainda se encontrava encarnado, o Benfeitor está 

reencarnado no nosso Plano Material, no interior do Estado de São Paulo, 

desde o ano 2000. 

   Para a nossa reflexão, o querido Espírito André Luiz nos conduziu à 

abertura espontânea da obra “Chico Xavier – à Sombra do Abacateiro” 

(Carlos A. Baccelli, IDEAL), quando naturalmente o abrimos, sem qualquer 

premeditação, já que ainda não tivéramos a oportunidade de estudá-lo, na 

página 83, capítulo 23, datado de 22 de janeiro de 1983, quando faz alusão 

ao capítulo V, item 8, de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” de Allan 

Kardec. 

 

O querido Chico Xavier num momento de reflexão, provavelmente sob a inspiração de 

Emmanuel, a lhe comungar das delicias da Natureza, simples e delicada, à sua volta. 

   Portanto, para os amigos leitores, deixamos essa orientação de leitura por 

nosso estimado benfeitor espiritual André Luiz que, segundo suas próprias 

palavras, por nossa faculdade:  
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   - A mensagem de Emmanuel, neste específico capítulo de À Sombra do 

Abacateiro, pela voz de nosso estimado Chico Xavier, com certeza é um 

chamado para que sejamos confiantes nos Poderes Divinos e em nós 

mesmos. Porém, fica-nos a reflexão de que a reforma intima somente 

tomará corpo no cerne de nossas almas, mediante um esforço 

extraordinário de cada indivíduo, quando bafejado pelas claridades do 

Evangelho, podendo, tanto o homem encarnado quanto desencarnado, 

absorver no âmago de seu próprio Espírito as claridades sacrossantas da 

Vida Nova, ou da Vida Natural, região espacial, e especial, onde habita os 

Seres Superiores que trilharam o caminho da evolução pela luta, muitas 

vezes ásperas e sangrentas da vida material, mas que souberam 

compreender a profundeza das grandes Verdades Espirituais na constante 

batalha para o extermínio definitivo do mau, em si mesmos, pela proposta 

primeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, na de “amarmo-nos uns aos 

outros como Ele nos amou”. 

   

A lembrança da figura de Chico Xavier, mesmo sem que o tivéssemos 

conhecido em vida, para mim, em particular, traz de volta a recordação da 

vida de Nosso Senhor, quando o percebemos sempre feliz, 

invariavelmente, ajustado à própria existencia de Jesus Cristo, já que, 

embora chorasse muito “por dentro”, sempre tinha um lindo e terno sorriso 

para distribuir “por fora” dele mesmo. 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 09 de março de 2016, às 23hs56min) 
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O HOMEM BIÔNICO 

– Uma Realidade Próxima! 

CAPÍTULO 61 

Pelo Espírito Manoel P. de Miranda 

    

   Feixes de luz incandescentes, corpos celestes, ondas, raios, 

partículas divinas a se projetarem do sujeito numa torrente fabulosa 

de corpúsculos eletro-químicos de constituição ultra-sensível, a dar 

forma, força, movimento e expressão cardíaca à bomba material, 

responsável pela orquestração da vida orgânica nos moldes da 

vascularização, da impermeabilidade do sistema límbico e da 

drenagem de forças sublimes e de colorações maravilhosas pelas 

correntes perfeitas de todo o sistema de vasos, veias e artérias da 

vida vegetativa e neuronal da criatura encarnada, quanto 

desencarnada, embora, variando o caso, e as condições de vida, de 

maneira bastante singular, e toda particular. 

   Podemos, assim dizer, com enorme potencial de acerto, que o 

coração humano se constitui de enorme parafernália da eletrônica e 

dos micro-circuitos da nano-Engenharia Espiritual...  

   Num olhar menos ortodoxo, pelo qual é vislumbrado pelos clínicos 

da Terra, vislumbraremos, aqui e ali, nada mais do que um enorme 

contingente de sistemas e micro-ferramentas do tão sonhado, quão 

almejado pelos homens do mundo transitório, campo (extendido) 

craniano de Steinheim, numa inversão saudável e acolhedora do que 

nos aguarda o futuro, diante das intrigantes conquistas da Bioquímica 

Eletrônica, da Biofísica Molecular, tanto quanto da Nuclear. 

   Numa figuração perfeita, transformemos o diencéfalo pré-histórico 

numa arrojada interpretação da maquinaria hiper-atômica que, pela 

graça e pela compreensão divina, tem proporcionado ao Mundo 

Espiritual Superior uma manifestação cada vez mais “elitizada” de 

suas Personalidades mais altas, no seio, ou no corpo, das sociedades, 

ainda, tão animalizadas do Plano Material.  

   De forma mais delicada e de constituição mais rarefeita, estes 

primorosos Agentes da Vida Mais Alta, desde há muito, 
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provavelmente, teriam sido impedidos de se corporificarem entre os 

homens semi pré-históricos do mundo transitório material, por força 

mesmo da própria inabilitabilidade de seus perispíritos, entre as 

correntes de plasma sanguíneos humano, ainda tão malcheirosos e 

nauseabundos, em relação à estrutura sensível da imensa 

comunidade de seres alados, translúcidos (apesar de extremamente 

corpóreos!), vibrantes e muitíssimo sentimentais, quase raiando a 

ternura dos puros Anjos, que partem para as terras áridas do mundo 

sensório como numa revoada de pássaros belgas, finos no trato e 

alvissareiros do tilintar de suas notas harmoniosas, santificantes e 

sublimes... 

   O Homem biônico já é uma realidade para os seres 

desencarnados.  

   Podemos até vislumbrar, de um só golpe de vista, a maquinaria 

perfeita com a qual se revestem os Seres (verdadeiramente!) 

Espirituais em transito pelas planícies do Mundo Material. 

   A platina, o ferro, o cobre, o carbono iodado, dentre outras tantas 

especiarias da fornalha abrasadora dos caldeirões flamejantes da 

Indústria bélica (da paz!), da construção civil, aeroespacial, marítima 

e das demais aglomerações do grande concerto de movimentações 

construtivas dos Mundos Espirituais Superiores, se apresentam em 

sua integralidade (substancialidade) na forja dos corpos materiais 

dos seres encarnados. 

   Um mundo de riquezas sem fim está inserido na própria intimidade 

do Homem-Espírito, a aguardar o tempo propício para a realização de 

vôos cada vez mais altos, pelas paragens sacrossantas do Infinito. 

   E tocados por compaixão, os Senhores da Grande Luz, tem 

fomentado entre as criaturas do solo planetário não somente a 

generosidade, a lealdade e a amizade, mas, e a mancheias, uma 

imensa e prodigiosa quantidade de informações científicas que, 

apesar mesmo do grande esforço de cada um deles, tem sido 

corrompidas pela mente doentia da maioria dos capitalistas das 

indústrias de medicamentos, de serviços variados e, muito 

particularmente, da engenharia aeroespacial, na intenção medonha 

de transformar o produto altamente saudável e plenificador de 

paz e alegria para todos, em conquista amoedada para os seus 

bolsos (e bolsas!) já sobrecarregados dos tesouros furibundos do 

mundo transitório, já bastante encharcado pelo sangue “das viúvas e 
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das criancinhas” esquálidas do conhecido terceiro mundo, que, para 

nós, os Homens desencarnados, infelizmente, trata-se de onde está 

inserido todo o contingente de humanidades e sociedades que ainda 

integram o cinturão de fome, de peste, e de seca de toda a Terra. 

   Para nós, lamentavelmente, a dor vem se alastrando por 

todos os continentes do Plano Material... 

   Afinal, o que tem feito esses “senhores” da ganância e da 

corrupção?!... Nada, além de disseminar mais miséria e mais loucura 

entre aquelas almas, filhas do desespero e da agonia, que sonham 

em algum dia sair do vendaval das tormentas pelo toque generoso e 

acolhedor do verdadeiro Homem de Bem. 

   E, lamentavelmente, os religiosos não escapam a estas tristes e 

medonhas anotações, já que muitos daqueles que vieram ao Plano 

Material para fazer luzir o sol divino do Pensamento Cristão, estão 

exatamente, e para a infelicidade de todos, corropendo e sendo 

corrompidos pelo ganho fácio e pelo luxo, pela ganância e pela 

vaidade, profundamente deprimentes. 

   Podemos assegurar que os espíritas, os nossos irmãos mais 

próximos, estão numa verdadeira aluvião de loucura e pervesidade, 

uns para com os outros, acreditando-se, não sabemos dizer como, 

fora da Lei de Causa e Efeito, quando todos, invariavelmente, 

haverão de pagar com o próprio suor e com as próprias 

lágrimas todo o corcel de infelicitações que geraram, e 

continuam a gerar, para a tristeza deles mesmos, aos seus 

irmãos mais carentes e mais necessitados de amor e auxílio, tanto 

quanto para si mesmos, já que as ocorrências da vida múltipla dos 

Espíritos encarnados, quanto desencarnados, manifestam-se como 

verdadeiros bumerangues invisíveis, que, por forças magnéticas 

de atração poderosa, ao mesmo tempo em que são arrojadas para 

frente, voltam-se quase que imediatamente sobre o seu 

arremessador, ou seja, a mente e o coração de quem as criaram. 

   Agora, neste novo milênio que se inicia, os médiuns, de uma 

maneira geral, serão chamados a realizar, pela Caridade e pelo 

exemplo do bem proceder, o que os “homens de negócio”, havidos 

pelas cifras do mundo, em detrimento do amor que se compadece 

por tudo e por todos, absolutamente não estão realizando.  

   Ou seja, a entrega estritamente gratuita das anotações científicas, 

e não somente as de cunho religioso e filosófico, elaboradas pelas 
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Mentalidades da Divina Luz, em beneficio caritativo de todas as 

sociedades do Globo terráqueo. 

   Solidarizamo-nos, é certo, com o nosso coração já extremamente 

emocionado, com todos aqueles trabalhadores da causa mediúnica no 

Espiritismo Evangélico, que sempre tem percorrido as inglórias vias-

crúcis da redenção pessoal no mundo carnal, mesmo que por entre os 

cordões de “pura ceda” dos denominados centros formais do 

ambiente doutrinário que, a nosso ver, já perderam, há muito, o 

caráter auspicioso e acolhedor, e muito simples, dos tempos 

primitivos de nossa Santa Doutrina. 

   Entretanto, o nosso chamado urgente é para que todos se 

ponham de sobreaviso diante dos graves compromissos que 

assumiram antes da reencarnação atual, junto a uma Assembléia de 

Guias e Protetores que lhe patrocinaram, o que podemos assegurar, a 

“Última Ceia” sobre o solo da Terra, antes que venham a partir para 

outras empreitadas, mais dolorosas ainda, em mundos outros de 

condição moral extremamente difícil, mas condizente com as vossas 

idiossincrasias milenares, ou então, para planos mais elevados 

dos Mundos Superiores, por força mesmo da própria ventura de 

ter feito o melhor, o quanto podia, e o máximo possível, pela 

produção de valores espirituais no seio das sociedades, das famílias, 

e do próprio coração. 

   O Plano dos Missionários da Luz continua sendo o mesmo.  

   De muito trabalho e de muito amor. 

   E ai daquele que falhar na grande obra. 

   O Senhor está à frente de todos os nossos serviços de 

generosidade e solidariedade.  

   E nada faltará a cada medianeiro.  

   Conquanto, a sua parte no generoso salário, a ser pago pela 

Economia Divina, haverá de ser pago “ao cêntuplo”, se houver 

cumprido a promessa formal do “Daí de graça o que de graça 

recebeste”. 

   Abstração feita, obviamente, dos sérios e amoráveis serviços 

clínicos propiciados pelas mentalidades acadêmicas do mundo, que 

consagram à Mediunidade um tanto de amor e devotamento, carinho 

e respeito, em seus consultórios e gabinetes de atendimento, 
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mediante uma consulta “paga”, sem, no entanto, se locupletarem de 

maneira escandalosa dos tesouros do mundo transitório. 

   O bom senso e a rasão deverá prevalecer sempre entre todos 

aqueles que estão sinceramente imbuídos do desejo de servir ao 

Senhor, onde quer que venha a ser requisitado, seja pelo coração ou 

pela cultura, pela intelectualidade ou pela necessidade básica de sua 

própria subsistência, e da sua parentala. 

___________________ 

   (O médium):  

   - Querido Irmão, me perdoe a intromissão meio que extemporânea 

em seu comunicado, mas, por favor, gostaria de saber se é possível 

que me responda a uma pergunta que, talvez, seja de grande 

interesse para os nossos companheiros, estudantes de Espiritualismo 

à Luz da Ciência?! 

   (Manoel P. Miranda): 

   - Como não, meu filho.  

   É sempre um prazer trazer alguma fonte de luz ao imenso nevoeiro 

da vida humana.  

   Fique à vontade para perguntar o que desejar, já que a nossa 

obrigação é acolher, sempre e sempre, cada vez mais, todo e 

qualquer questionamento sincero que, antes de tudo, busca a 

verdade em nome do Cristo e Senhor. 

   (O médium): 

   - Os Cyborgs que o amigo menciona terão, ou já têm, pelo menos 

os que vivem no Plano Espiritual, alguma força “sobrenatural” que 

possa diferenciá-los dos demais seres, mesmo os de sua região 

dimensional?!... assim como nas séries de televisão norte-americana, 

estreladas, respectivamente, pelo querido ator Lee Majors e pela 

bela atriz Lindsay Wagner, “O Homem de Seis Milhões de 

Dólares” e “A Mulher Biônica”? 
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            Lee Majors                  Lindsay Wagner 

   (Manoel P. Miranda) 

   - Pode apostar as suas fichas, meu caro amigo-médium, que tanto 

aqui como por ai já temos criaturas revestidas de carne com poderes, 

não digo sobrenaturais (risos...), mas com força tão surpreendente 

que poderá causar suspiros nas garotas e muita inveja nos garotos.  

   São os conhecidos Homens-Biônicos que, no caso dos mortais, já 

nos grandes laboratórios do mundo, se encontram escondidos ou 

muito bem camuflados, dão os seus ligeiros passos para o porvir, 

quando passarão a tomar o lugar, de forma gradual, dos muitos 

agentes do Serviço Secreto e de Inteligência do plano material, 

reconhecidamente necessários por possuírem não somente força 

estupenda e visão surpreendente, mas por permitirem aos governos 

e as instituições de segurança, de uma maneira geral, uma forma 

mais adequada e menos dispendiosa de ações contra o crime, sem 

riscos humanos para as suas organizações institucionais, públicas ou 

privadas. 

   Lembremos ainda, que você mesmo tem observado pela sua visão 

mediúnica quando, determinados companheiros, que são seus 

protetores desencarnados, ao lhe darem a assistência física, eles, 

praticamente, lhe retira do chão, do solo físico, como se fossem 

homens dotados de poderosa força física, e isto sem qualquer figura 

de imagem.  

   A verdade é que, esses valorosos Amigos da Vida Mais Alta, tem 

transplantados em seus corpos espirituais ferramentas poderosas da 

Engenharia Nuclear de nosso campo de ação, a lhes capacitar de um 

acentuado, quão poderoso, acréscimo de energia magnética, elétrica 
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e mecânica, e isto a partir de elementos próprios de nossa Natureza 

Espiritual...  

   Tudo muito limpo e sem poluição alguma para o nosso meio 

ambiente, ou para o vosso. 

   Muitos, no seu plano de ação, tomarão tal exemplo como um 

simples caso de levitação.  

   E estarão em determinado acerto de análise, porém, por detrás 

desses feitos maravilhosos da mediúnidade, que deslumbram os 

mortais da Terra, existe um certo tipo de mecânica que foge ao 

“controle” e à “apreciação” dos homens encarnados, pelo menos em 

sua inteireza. 

   (O médium): 

   - Mas da maneira que o amigo querido fala, leva-nos a crer que os 

equipamentos da fisiologia natural, ou mesmo pessoal, do indivíduo 

poderá sofrer uma substituição completa, mesmo que gradual, por 

equipamentos novos, vamos assim dizer, da indústria cibernética?!...  

   Estaríamos indo muito além do exposto pelo amigo? 

   (Manoel P. Miranda): 

   - Vivaldo! a sua intervenção não poderia ter sido mais conclusiva.  

   Isto mesmo, os equipamentos da anatomia, quanto da fisiologia e 

mesmo da genética serão gradualmente substituídos por outros 

melhores e mais sofisticados, de maneira que o biótipo de cada 

indivíduo, como cada ser desencarnado, venha a melhorar cada vez 

mais, dependendo obviamente da confiança que os Mentores venham 

a possuir em cada personalidade que se interesse em participar das 

empresas estruturadas na Vida Maior, a exemplo dos Centros de 

Inteligência e de Engenharia Avançadas, que se constituem, 

primordialmente, de Espíritos votados para ação policial e 

investigativa, tanto quanto para as técnicas variadas das Ciências 

Médicas, particularmente. 

   Mas fiquemos tranqüilos, já que todo o material utilizado na 

produção desses apêndices cibernéticos são todos eles produzidos de 

matéria prima nuclear de fonte limpa, oriundas do éter da Terra e das 

forças gravitacionais de outros planetas, até mesmo de fora do vosso 
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acanhado sistema solar, quanto o do nosso mesmo, forças estas já 

do domínio de nossas comunidades do Mais Alto. 

   (O médium): 
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   - Meu querido irmão, Miranda! O que você poderia nos esclarecer, 

se for possível, num quadro sintético, em relação à obra 

cinematográfica “O CAÇADOR DE ANDROIDES” (Blade Runer, 

Warner Bros. DVD), do cineasta norte-americano Ridley Scott, tendo 

como astro principal o grande Harrinson Ford, quando vemos 

aqui, mais uma vez, o cinema de ficção se antecipando, em muito, 

aos inventos ora em pesquisa nos grandes centros de Ciência e 

Tecnologias do mundo carnal contemporâneo?! 

   (Manoel P. de Miranda): 

   - Querido amigo, sabemos de antemão onde deseja chegar.  

   Aliás, as suas visões trancendentais estão naturalmente muito além 

da capacidade clarividente da maioria de nossos irmãos médiuns do 

Plano Material (verdade seja dita!), pelo menos entre aqueles que já 

se encontram, de certa maneira, em atuação nas searas espíritas.  

   Por isso mesmo, cremos que a nossa resposta lhe cairá como uma 

luva. (Risos). 

   Pois bem, o filme citado por você é, sem dúvida, dos 

melhores da cinematografia da Terra, não somente pelos seus 

efeitos fisuais de vanguarda, como também pelo seu 

maravilhoso elenco.  

   Quanto ao enredo do filme, por assim dizer, já são por demais 

conhecidas as pesquisas humanas com células de DNA, a parir de 

uma série de ligações intermitentes entre uma e outra cadeia de 

moléculas de aminoácidos, possibilitando aos seus sérios 

investigadores levantarem a possibilidade de encontrar, num futuro 

não muito distante, uma espécie de síntese que possa produzir, em 

larga escala, uma série de proteínas possíveis de manter a vida 

biológica em implementos de oriengem artificial, ou mecânica. 

   Acreditamos que não levará muito tempo para que isso venha a se 

tornar uma realidade entre os seres humanos encarnados no solo 

planetário, muito embora haja, de nossa parte, uma certa apreensão 

quanto ao uso indiscriminado desses protótipos de Homens-

máquinas, que, sem o devido lastro da ética médica, 

psiquiátrica, psicológica e, principalmente, da Ética do Cristo 

de Deus, poderemos aguardar, também para um tempo não muito 

distante, graves crises e conflitos na esfera da criminalidade 

humana, tal qual podemos visualizar no filme de Ridley Scot, 
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embora em nossa acanhada esfera de atuação, na do campo mental 

(e não levamos aqui em consideração a escala dos níveis de corpos 

mentais, superiores ou inferiores, apenas damos um conceito geral 

como forma de ilustrar  o nosso pequenino estudo à luz da Ciência 

Espírita!), possamos também investir contra a criminalidade que se 

projeta e se recai sobre o mundo subjetivo das criaturas encarnadas, 

quanto desencarnadas. 

   Quanto ao fato de que essas impressionantes “peças” da 

Engenharia cibernética serem, a rigor, uma engrenagem meio 

homem e meio máquina, nada impede o seu fucionamento pelo 

prisma do Espírito Imortal, já que tudo se encadeia na vida dentro 

do conceito de Lavoisier, de que nada se cria, mas tudo se 

transforma, ou seja, quando toda pedra de hoje será uma alma 

luminosa amanhã, e todo Espírito Elevado de hoje, já passou pela 

cadeia quanse incessante de criaturas inferiores dos reinos primários 

da terra, do ar, e das águas. 

   Pronto, chegamos aonde você queria chegar!... (Risos).  

   A Aura Magnética dessas criaturas ciborgs, teria uma composição 

mista, obviamente que adequada aos seus critérios de vida 

múltipla.  

   Lembremos que todo ser vivo biológico, quanto cada pedaço de 

aço, tem a sua composição intima, ou espiritual, baseada em 

equações de tempo e espaço diametralmente oposta a encontrada na 

sua contraparte física, por assim dizer.  

   Ou seja, já é de domínio público, pelo menos entre os espiritualitas 

mais estudiosos, que tudo em a Natureza tem a sua contraparte 

astral. 

   A Memória Espiritual estaria, por assim dizer, integralmente 

protegida, perpetuada e acessível, dentro dos mesmos parâmetros 

que hoje estão disponíveis aos Espíritos, encarnados ou 

desencarnados, dentro do seu quadro natural de experiências e 

crescimento, serviço e construção de sua própria tarefa enquanto ser 

imortal. 

   Em qualquer uma das posições que esteja o indivíduo, como 

ciborg ou na experiência humana, a sua perpetualidade haverá 

de ser sempre indestrutível. 
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   Seja nesta Dimensão dos seres de carne ou para além das Infinitas 

Moradas de Nosso Pai. 

   (O médium): 

   - Era só isso mesmo.  

   Muito obrigado, meu querido Manoel Miranda. 

___________________ 

   E assim meus amigos terrenos, mãos a obra.  

   O tempo voa e não podemos ser tomados a conta dos preguiçosos 

e dos irresponsáveis. 

   Que o Bom Deus nos conceda a todos a Sua Santa Paz e a Sua 

Perfeita Fé, em nós, na vida, e no grande futuro. 

 

(Salvador/BA, 20 de novembro de 2013, às 09hs54min)  

   Nota do médium: A querida Entidade comunicante já é bastante 

conhecida no meio espírita nacional e internacional por já ter várias obras 

de sua lavra psicografadas pelo tribuno e médium baiano Divaldo Pereira 

Franco. 

   Ele, Manoel F. Miranda, fora muito lúcido ao afirmar que esta seja a 

nossa última oportunidade sobre a face do planeta carnal para que 

possamos assegurar um próximo retorno à nossa morada planetária, numa 

futura reencarnação, já que o próprio Chico Xavier já alertara à comunidade 

de companheiros espíritas (em depoimento à alguns de seus amigos mais 

próximos) que, a partir do ano 2000, as reencarnações apenas 

seriam possíveis no Plano Material para Espíritos já vinculados aos 

interesses do bem geral, ou seja, à Entidades moralmente elevadas. 

   Não temos dúvidas quanto a isso, já que os nossos próprios Benfeitores 

desencarnados nos revelam, de instante a instante, que muito 

naturalmente, os homens e mulheres egoístas e orgulhosos da Terra 

haverão de seguir para outros sistemas de Planetas, isto logo após a 

atual desencarnação, já que não mais haverá possibilidade de continuar 

vivendo, ou reencarnando, no solo de nosso planeta, muito embora já nos 

fizeram perceber, pela clarividência, que um grande contigente de almas 

pertubadas (desencarnadas) que ainda transitam pela faixa mental dos 

seres encarnados poderão, vez por outra, serem substituídas pelos atuais 

Espíritos encarnados nos seus respectivos (e atuais) corpos materiais, com 

a intenção de se transferirem para outras esferas ou dimensões de nosso 



 

 
410 

410 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

Planeta, sem que haja uma abrupta ruptura nos seus implementos celulares 

do corpo espiritual, pela mudança radiçal de vida planetária. 

   Eles, os queridos Benfeitores desencarnados, nos afirmam que a 

transferência espiritual se dá por uma “Transposição Perispíritual”, 

aliás, como já fora ventilada pelo próprio Francisco Cândido Xavier, isto há 

alguns anos atrás e em forma de declaração intima a alguns de seus amigos 

e companheiros mais próximos. 

   Em novembro de 2014, tivemos a triste experiência de verificar, pela 

nossa Clarividência Psicométrica, o momento extremo de uma 

companheira espiritualista, ainda encarnada, quando de sua (possível) 

futura desencarnação em estado de lastimável condição espiritual.  

   Ou seja, nos foi possível prever o seu (provável) futuro por um 

fenômeno natural e expontâneo de Psicometria Precognitiva, quando o 

seu corpo espiritual, muito maltratado pela sua condição de avareza e 

sórdida luxuria sexual, foi lentamente sugado para o centro da Terra, 

numa espécie de sinistra orquestração entre ela mesma e os seres 

espirituais profundamente inefriores que vivem, e se movimentam, nos 

subterrâneos do Astral Inferior de nosso Mundo Material. 

   A cena fora tão constrangedora quanto dantesca. 

   Entretanto, o terror causado pela cena acima não foi suficiente para que 

os nossos Instrutores Espirituais nos dessem tréguas quanto ao quadro 

moral horripilante no qual se encontra esta nossa irmã desventurada no 

curso de sua atual existência carnal que, mesmo na condição de respeitada 

expecialista da área da Psicologia Universalista, com profundo conhecimento 

de casos graves de obsessão complexa, continua a perpetrar para si 

mesma uma existência carnal em Mundos Inferiores da Espiritualidade, já 

que, por estes mesmos dias, como citado no caso mais acima, vimos se 

abrir, bem a minha frente, uma clareira extremamente sinistra, numa visão 

clarividente impressionante e digna dos mais intrigantes filmes de 

Hollywood, e, de surpresa, sermos quase que estraçalhados pelas 

garras monstruosas de uma Entidade (semi-materializada bem a nossa 

frente, em esfera de ação diversa da nossa, entretanto sentimos que de 

um salto, sim, ela poderia ter nos agarrado sem qualquer 

dificultade!) que mais parecia com um diabólico ser vivente dos infernos 

de Dante. 

   Quando, derepente, sem que tivéssemos condições de dar, sequer, um 

único suspiro de socorro, uma outra Entidade numa forma animalesca, que 

mais se assemelhava a uma mistura de gigantesco cão selvagem e feroz 

com um leão de corpo enorme e presas pontiagudas, sem que déssemos 

conta de onde ela teria vindo (dentro do quadro surpreendente de 

clarividência mediúnica), num átimo de segundo se arrojou por sobre 
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aquele ser sombrio e praticamente o expulsou de cima de nossa presença, 

num golpe desferido violetamente por suas duas patas posteriores. 

   Sim, tudo muito real, muito vivo, e muito palpável (por conta 

também de nossa faculdade de efeitos-físicos). 

   Suspiramos de alívio e procuramos imediatamente orar à Jesus pela sua 

assistência e socorro. 

   Alguns momentos depois, pela própria clarividência, tomamos 

conhecimento de que aquela Entidade canina-leão, de porte gigantesco e 

feroz, nada mais fora que a presença divina em nosso socorro, pois se 

tratava da Personalidade do glorioso Espírito São Paulo (O Apóstolo) 

que havia se transfigurado naquela fera-libertadora na intenção de 

surpreender o outro irmão que vinha dos Abismos da Terra, este outro, sim, 

na intenção de nos prejudicar, já que ele, o ser diabólico, era uma das 

personalidades do submundo espiritual que caminhava lado a lado à nossa 

desventurada irmã e médium que acabávamos de auxiliar com palavras de 

incentivo e responsabilidade, quanto às suas tarefas da área da Psicologia e 

da Mediunidade Clinica. 

   Por isso, vemos com extrema preoculpação e profundo respeito os 

comunicados de Além Mundo que tanto tem nos chamado a atenção para a 

nossa radical mudança de paradigmas. 

   Precisamos urgentemente de nos devotar ao Cristo de Deus pelo exercício 

da Caridade Moral e Material, seguido de nossa renovação intima. 

   Porém, dando proseguimento ao pensamento iluminado de Emmanuel, 

como ele mesmo apresetou no capítulo anterior, o querido Benfeitor Léon 

Denis nos solicita a atenção para o texto de Manoel P. de Miranda, no que 

se refere ao conjunto de obras que devemos realizar no âmbito do 

coração:  

   - Já que nenhum implemento da Eletrônica ou da Química, da Genética ou 

da Biologia Espiritual, propriamente dito, poderá seguir seu curso de 

iluminação das Criaturas de Deus sem que o próprio Homem-Espírito se 

detenha no casulo experimental da vida emocional, em si mesma, enteja 

ele na Terra carnal ou nas suas Dimensões Espirituais, já que os Designios 

da Suprema Lei de Amor sempre computa, a cada criatura, o coeficiente de 

luz ou de sombras que tenha amealhado pelo seu próprio mérito ou 

demérito no correr das reencarnações que lhe serão patrocinadas pelos 

seus Guias Espirituais, que, em sua generalidade, são os Seres Divinos aos 

quais estão subordinados por um esquema muito natural, como também 

muito preciso, de circusntâncias mil e que haverá de se subordinar em cada 

etapa do próprio transito carnal. 
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   Por este motivo, faz-se muito necessário que venhamos agora ilustrar o 

caso acima, narrado pelo nosso querido medianeiro, com o detalhe feliz de 

que, apesar de a nossa irmã encarnada, de natureza ainda muito complexa 

e muito limitada no campo específico da solidariedade material (por conta 

de uma má formação doutrinária no seio das Escolas Espiritualistas), tem 

logrado excelentes méritos na esfera da legitima assistência aos 

sofredores da alma, nos Dois Planos da Vida, por conta mesmo de suas 

atividades no âmbito da Psicologia e da Mediunidade Clinica. 

   Entretanto, é bom que se diga que jamais alcansaremos o êxito 

espetacular, e sempre desejado pelos nossos Instrutores da Vida Maior, 

sem que depositemos, no altar de nossas existências, o perfeito 

entrosamento, a partir de cada um de nós, entre a Caridade Material e a 

Caridade Moral, como nos convida e nos convoca “O Evangelho Segundo 

o Espíritismo”, em página sublime do Espírito Irmã Rosália. 

   Vejamos agora o que o nosso querido Instrutor André Luiz tem a nos 

dizer a respeito do que observamos pela clarividência, em torno da vida 

intima e moral de nossa imprevidente companhera de tarefas espirituais, 

como nós mesmos na Caridade desinteressada e ela na Mediunidade Clinica, 

muito respeitável por sinal, porém ela desconsiderando por completo a 

recomendação de Jesus Cristo quanto ao vivermos do necessário: 

   - Se por um lado, a nossa querida irmã merece o nosso completo respeito 

por força de suas tarefas abençoadas no socorro aos enfermos mentais de 

ambos os lados da vida, ainda que à serviço do ganho profissional na 

Mediunidade, devemos levar em consideração que os nossos companheiros 

encarnados, quanto os desencarnados, devem primar em suas 

atividades, junto aos Espíritos Benevolentes, pela qualidade e pela 

disciplina no que diz respeito ao trato com as coisas santas de Deus. 

   E como bem explicitado pelo nosso Emmanuel, no capítulo que precede as 

instruções de Manoel P. Miranda, se os médiuns não profissionais estão 

ainda muito lonje de deterem a aureola de anjelitude e da sagrada 

santidade pelos seus serviços aos sofredores de todo jaez, de ambos os 

planos da vida, é mesmo indiscutível que cheguemos à conclusão de 

que todos aqueles que se utiliza de suas possibilidades espirituais, 

mesmo que em caráter de profundo respeito aos desencarnados e 

encarnados em sofrimento, para a obteção de qualquer lucro 

monetário, estarão sempre com a “conta” fechando no vermelho, ou 

seja, nunca conseguirão pagar os seus enormes débitos para com a Justiça 

Superior, que sempre preza pelo total desprendimento dos seus 

tutelados, ou antes, dos seus serventuários, a frente da sublime causa da 

Caridade. 
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   No caso dessa nossa querida irmã, a sua possível ida para mundos 

intermediários já é dado por certo pelos seus Guias Espirituais, já que o seu 

gosto pelo luxo, pelas facilidades do Plano Material, e pelas cadeias 

alucinatórias do sexo sem responsabilidade e sem compromisso com a vida 

emocional dos sues irmãos de evolução, embora se utilizando infantilmente 

de determinados dispositivos psicológicos para tentar engambelar a própria 

consciência, e aos outros, exatamente como entrevisto pelo nosso estimado 

médium Vivaldo, que, apesar de lhe render formal respeito e carinho, sabe 

de antemão que a sua companheira é merecedora do destino traçado não 

somente pelas Altas Esferas do Mundo Superior como, também, e 

principalmente, por conta de sua própria teimosia em não repartir “com o 

outro”, seus companehiros de luta planetária,  aquilo que o Bom Deus tem 

lhe ofertado em forma de corforto, saúde, e relativa tranqüilidade material. 

   Neste caso, está ela muito longe de ser classificada como uma Mulher de 

Bem, segundo o pensamento Espírita-Evangélico. 

   Como vemos, apesar de o Mundo Intermediário, citado mais acima por 

André Luiz, não ser considerado uma zona purgatorial do Mundo Espiritual 

Inferior, pelo menos para alguns, trata-se verdadeiramente de uma Esfera 

Paralela que mais nos lembra os impressionantes épicos de Hollywood no 

que se refere aos Mundos Mitológicos da Grécia Antiga. 

    

   A ida para lá, pode não ser um prêmio, mas absolutamente não deixa 

de ser uma beção, pelo fato, mesmo, de se encontrar em faixas de vida 

espiritual de aspecto interessante ou poético, lírico ou surpreendente, 

obviamente dependendo do prisma de quem o observa (risos dos 

nossos Benfeitores Espirituais!). 
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   Exatamente como temos observado pelos nossos estudos, no decorrer de 

largos anos de mediunidade na Doutrina Espírita: A cada um será dado 

segundo a sua obra. 

 

Mitologia Grega: Cíclopes 

   Como pudemos observar, a partir das imagens clarividentes que nos 

foram patrocinadas por André, o mundo mitológico para onde será condizida 

essa nossa “teimosa” companheira de Espiritualismo, poderá mesmo ser um 

prêmio para ela que, embora estar seguindo por caminhos tão 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgr7ut8rXLAhUMF5AKHdxkC4oQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Feventosmitologiagrega.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fciclopes.html&psig=AFQjCNEqY8PmYPY4wPeETuYGY7PMPfcHxA&ust=1457690972599865
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estranhamente obscuros da vida emotiva e sentimental humana, fará parte 

de uma Equipe de Entidades Espirituais que formarão um novo núcleo de 

“ação” em benefício das diversas colônias humanas que se encontram nessa 

Específica Região Espacial da Terra, isto, em decorrência de apresentar em 

sua psicologia uma tenaz vontade de fazer o bem, embora esteja ainda 

se fazendo muito mal. 

 

   De qualquer maneira, A Vida Sempre Continua!... 

   Que o Mestre dos mestres lhe conceda, quanto a cada um de nós 

mesmos, a sabedoria necessária para seguirmos adiante com Ele. 
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A Cinza e o Incêndio - Uma Explicação 

Racional à Luz da Reencarnação! 

CAPÍTULO 62 

Pelo Espírito Veneranda 

 

   Meus amigos! trazemos hoje para a nossa palestra despretenciosa 

um quarto de boas maneiras, mais um terço de gentilezas, e, para 

concluir, meio pote de mel da nossa boa vontade...  

   Com estes ingredientes da Culinária Divina, asseguraremos a 

todos, sem qualquer dificuldade de entendimento, o modus operandi 

de realizarmos aquela boa faxina “intestinal”, tendo em vista 

estarmos juntos na mesma Empresa de Deus, um Hospital-Escola 

que consagra a cada um, sem discriminação, também a 

vassoura, o sabão, e o detergente adequado, para que todos nós 

possamos juntos, encarnados e desencarnados, empreender, em si e 

a partir de si mesmos, os alicerces seguros, quão inamovíveis, 

que haverão de sustentar todo o edifício das Revelações 

Divinas, pelas portas do coração generoso, do serviço 

solidário, e da impressindível Educação Evangélica. 

   É certo, de que a maioria de nós nada se interesse pelas 

advertências do Mundo Maior, principalmente quando deixa a 

descoberto as nossas ainda tão graves, quão grandes, tendências 

para o mau e para o descontrole de nossa própria índole pessoal, 

imensamente vinculada às delícias do luxo, da fartura, do egoísmo, e 

da insensata vaidade.  

   Mas, meus irmãos, se nos dispusermos a tentar compreender o 

porquê de tantas dores e tantos infortúnios no mundo, com certeza 

que nos depararemos com os imensos conflitos de ordem psicológica, 

emocional, e temperamental, que ainda trazemos dentro do próprio 

coração, que nos chumbam ao solo doentio e árido dos mundos 

atrazados e, lamentavelmente, nos impedem de observarmos a vida 

humana tal qual ela verdadeiramente é... Linda, cheia de encantos 

maravilhosos e atrativos surpreendentes!... 

   Ou haveria de ser diferente? 
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   Não podemos acreditar que Deus, o Nosso Pai Todo-Misericordioso, 

tão maravilhoso na sua perfeição, poderia nos legar somente a 

mundos terríveis, consagrados unicamente ao infortúnio, mesmo que 

à conta e ao preço de nossa redenção?!... 

   A realidade que temos à nossa frente favorece a cada um de nós, 

ou pelo menos deveria favorecer, dentro de nosso próprio interesse, 

uma perfeita parceria entre o Divino Poder e a Criatura Eterna, que 

somos todos nós, mediante o desejo ardente de crescermos e 

evoluirmos em virtudes, em alegria, e exaltação ao Universo, 

esta Casa acolhedora e misericordiosa com a qual, aprouve o Senhor 

Supremo, nos ofertar, como dádiva do Seu Santo Paternal Carinho, e 

estimulo generoso ao trabalho contínuo que cada um de nós 

deveremos executar, desde hoje, na realização do Reino do Senhor 

em nossas próprias almas, indiscutivelmente, sempre sequiosas 

daquele “quero mais”... por amor, misericordia, saúde e paz. 

   Nos mundos de sofrimento, imperam a angustia, a perfídia, e a 

loucura.  

   Não temos o que acrescentar a isso, meus amados irmãos de 

crança Evangélica.  

   É um fato incontestável, remanescente de todo o pensamento 

filosófico e religioso da Humanidade, porém não nos furtaremos em 

esclarecer que as cinzas da angustia, da perfídia e da loucura, se 

fazem presentes, unicamente, nestes locais de padecimento por 

desforço pessoal nosso, que, transferido de encarnação em 

encarnação, fazemo-nos queimar pelo incêndio que devora a alma e 

surpreende a consciência de todos aqueles que, indecisos diante do 

bem à praticar, vaidosos, e mal agradecidos, não obtiveram graça 

diante do Supremo Senhor para que pudessem habitar outras 

constelações de mundos transitórios, menos desesperadores e muito 

menos desarmonizados. 

   E como apagar esse fogo serpentino que tem corroído as nossas 

mais caras esperanças, diante do futuro que nos aguarda e que 

todos nós almejamos?!... 

   A Reencarnação, dentro desse contexto, se apresenta 

alvissareira, perfeitamente integrada nos preceitos da boa 

lógica e da perfeita matemática.  
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   Quanto a isto, nós espiritualistas, estamos a um passo à frente dos 

demais companheiros planetários.  

   No entanto, para dizer a verdade, não temos nos aproveitado o 

suficiente para que tal conhecimento, o da realidade das Vidas 

Sucessivas, pudesse nos beneficiar positivamente diante do grande 

sofisma da humanidade atual: “Se há vida após a morte, sejamos 

o primeiro a nos beneficiar dela, desde já”.  

   E assim, passam a se envolver em novos dramas, em novos 

conflitos, e em mais loucuras, como se não restasse mais nada para 

eles próprios, ou para nós mesmos, senão “curtir a vida a 

doidado”. 

   Voltemos agora a nossa atenção para as conquistas da Microfísica, 

da Eletrônica, e da Mediunidade, quando assim poderemos 

vislumbrar um sopro novo de esperança pelo Homem-moderno, na 

conquista de novos horizontes e mais atraentes estudos, para a 

compreensão definitiva da Lei da Reencarnação. 

   Melhor aparelhado pela Ciência material, e menos preconceituoso 

do que há cem anos, os irmãos do mundo carnal encontrarão na 

Mediunidade com Jesus Cristo a ferramenta que faltava para que 

possam, definitivamente, aportarem o Grande Oceano do 

Inconsciente Espiritual, onde trafegam almas boas e almas más, 

porém todas unidas pela Eternidade afora, entregues à perpétua 

paternidade de Deus, a consagrar, a uns e a outros, as mesmas 

oportunidades de crescimento, reajuste, e felicidade, fazendo-nos 

compreender que a tolerância e a paciência são obras à que todos 

cabe realizar intimamente, estejamos transitando pelo turbilhão 

de mundos planetários materiais ou, mesmo, pelas correntes 

de Vida Palpitante e Surpreendente dos Universos Espirituais. 

   Meus pupilos! procuremos surpreender as artimanhas das trevas, 

entre aqueles que nos tentam seduzir ao preço das quinquilharias do 

mundo material, mas adocicadas pelo mel transbordante e 

profundamente terrível da corrupção e das facilidades humanas, com 

o nosso corajoso esforço de jogar para lá, para bem longe de nós, 

a medonha preguiça... Esta chaga que atemoriza todos os corações, 

verdadeiramente, devotados ao serviço generoso, e sempre 

construtivo, de sublimação da própria alma!... 

(Salvador/BA, 25 de novembro de 2013, às 15hs20min) 
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O DOCE SABOR DA ESPIRITUALIDADE 

CAPÍTULO 63 

Pelo Espírito Emílio Ribas 

 

   Credenciando-me ao serviço de Evangelização das criaturas 

encarnadas na Terra, na condição do mais incompetente dos 

servidores da Causa Espírita-Cristã, venho, em meu nome e em nome 

de uma pleiade de numerosos Guardiões da Justiça Divina, convidar a 

todos os nossos amigos da vida planetária a curvarem-se diante do 

Divino Altar da Majedoura e, de todo o coração, rendermos graças 

aos Céus por ter, o Senhor de Nossas Vidas, permitido concluir mais 

este singelo trabalho que, em seu Santo Nome, dedicamos à todos 

os sinceros e devotados aprendises de Sua Pálavra pela mensagem 

imortal da Boa Nova Espírita, que buscam sob o solo da Terra, ou 

no Mais Além, as dádivas imorredouras e preciosas do seu Augusto 

Amor. 

   O mais humilhado dentre nós, será sempre aquele que, em 

realidade, tomará assento à Sua direita, logo após ter cumprido com 

as suas pequeninas tarefas do dia a dia por meio de obras, muitas 

vezes, obscurecidas pela visão turva da humanidade carnal, mas que, 

aos olhos de Deus, estarão sempre iluminadas pela sintese e pela 

excência do amor perfeito que espalhou e nutriu diante dos 

companheiros de caminhada, a envergar o cajado luminoso dos 

hérois e dos santos, a reprensetar em sua legitima intimidade, no 

culto sincero ao Senhor, o esforço e o sacrificio à frente das dores 

cruciantes que lhes rasgaram a própria alma destemida, corajosa e 

laboriosa, por onde tem passado e, de uma maneira geral, tem se 

defrontado a Humanidade inteira, em pleno despertar de uma Nova 

Manhã, que começa hoje, mas que não tem um fim determinado para 

que venha a se tornar uma realidade definitiva entre os povos e entre 

as civilizações do mundo, para o clareamento total das sociedades do 

vida transitória, e ainda muito material. 

   A nossa alegria em poder participar, como um dos mais 

imperfeitos, porém entusiasmadíssimo, colaboradores desta singela 

empresa cultural, religiosa, científica e folosófica, obra magnifica que 
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veio para dar um pouco mais de luz às sombras expessas da vida 

terrena, diante dos povos e das individualidades, contribuindo com os 

demais servidores da Mediunidade com Jesus Cristo, vindo de 

encontro às nossas mais intimas aspirações do Tabernaculo do 

Altíssimo que, em modestíssima representação, colocamos a nossa 

oferenda em forma de muito amor e de muita beleza para cada um e, 

em especial, para aquele ao qual dedicamos, verdadeiramente, este 

conjunto de monólogos e bate-papos, entre os Amigos do Céu e os 

vanguardeiros da Grande Luz da Terra: 

   Allan Kardec! O insuperável desbravador do Infinito. 

   Tivemos alguma experiência na esfera da dor e do infortúnio, ainda 

que no ambito do entendimento extremamente limitado de nossos 

contemporâneos, que, à epoca de nossa última encarnação sobre o 

solo do Planeta, não mediam esforços na intensão de abarcarem, de 

um só golpe, as moças dos cabarés de luxo ou as damas da 

sociedade, sempre indefezas e atrapalhadas pela neblina angustiante 

das badalações de sua época. 

   Mas voltando-nos para as realidades insofismaveis da Vida Mais 

Alta, relembramos aqui algo dos tempos alreos da medicina carnal, 

que já se perdem nos minutos e nas horas da vida que não pára, com 

a proposta amiga de trazer algo do nosso humilde, quão imperfeito, 

esforço de Serviço Evangelizador, pela palavra e pelo amor, aos 

nossos amigos encarnados, numa singela representação do Amor 

Divino em forma do socorro às doenças mentais e emocionais, 

no ambito das mazelas sociais humanas, que proliferam ainda, 

e contaminavam as vossas sociedades, tanto no seu aspecto 

material-fisiológico quanto no íntimo de suas almas, aliás, 

onde jaz realmente o bacilo causador dessa terrível 

epidemia... 

   Agora, na condição de Espírito liberto, ou mais ou menos liberto, 

procuramos incentivar o nosso médium no interesse de que ele, por 

sua vez, seja forte e corajoso, sabedor de que nenhum de nós 

encontrá sucesso algum sem aferirmos, em nossa intimidade, a 

rexistência pessoal necessária aos ignominiosos ataques da 

humilhação e do vilipendio, da maldade e da inveja, mesmo que 

seja no interesse sincero de nos alertar contra a nossa própria 

vaidade e o nosso próprio orgulho. 
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   Atendendo à gentileza e à caridade da atenção dos amigos leitores, 

gostaríamos muito de, aqui, dedicarmos algumas poucas palavras aos 

conceitos de Ciência da Espiritualidade, trazendo, à todos, algumas 

das fagulhas luminosas que temos percebido da Engenharia Genética 

dos Espíritos e a sua co-relação com as nossas vidas pretéritas e 

futuras, mediante a Lei de Causa e Efeito. 

   No entanto, neste momento santificado pela presença em Espírito 

do Divino Salvador, o nosso pobre coração nos recomenda que 

deixemos disso... e entregue-mo-nos de corpo e alma ao Natal, ao 

sabor de sua Divina Proteção. 

   Ops! Acabei de receber uma “piscadela” do nosso estimado André 

Luiz, nos solicitando a renovação de nosso pensamento inicial, no 

sentido de que encontrássemos alguma força emocial, pequena que 

seja, para que pudéssemos juntos, numa parceria amiga e 

fraternal, trazer alguma explicação acerca do que o querido 

Vivaldo Filho, o nosso médium amigo, vem observando pela sua 

clarividencia mediúnica, apenas com o único interesse de 

tentarmos passar para os amigos da Crosta da Terra, algo do 

surpreendente, quão maravilhoso, enigma da Criogenia das 

células humanas, pelos macanismos da transcendente Engenharia 

Bioquímica do nosso campo de ação. 

   Pois bem, como mais à frente o nosso medianeiro irá reportar 

algumas observações em torno da técnica especializada no 

gongelamento das celulas e orgãos do sistema humano, podemos 

assegurar que o caso por aqui, pelos menos no meio ambiente astral 

em que  me localizo atualmente (em desdobramento astral do 

corpo espiritual, já que me encontro reencarnado no solo do planeta 

material!), as cirurgias especiais são levadas à efeito por atuação 

não somente da mente e do desejo dos Trabalhadores da Luz, em 

suas respectivas áreas de atuação médica, técnica e de proteção 

ambiente, mas também em decorrência de uma imensa, quão 

intricada, parafernália de equipamento técnico relacionado com a 

saúde fisiologica, hormonal, dos tecidos e, naturalmente, de 

temperatura, já que, neste último caso, podemos entender que está 

a chave do enigma para que os Agentes Espirituais possam, de 

maneira surpreendente, mesmo para nós Espíritos um pouco mais 

condicionados às maravilhas do infinitencimal, efetuarem uma 

espécie de “baixa de temperatura” no equilibrio geral e/ou 
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especifico da Metereologia, esteja ela relacionada ao plano dos 

mortais, ou especificamente à esfera dos seres desencarnados. 

   Com a ajuda de um verdadeiro batalhão de seres Elementais do 

universo astral, a Equipe médica pode, com verdadeira precisão 

“cirurgica” (risos), manipular uma especie de controle das 

correntes atmosfericas do ambiente espiritual, etéreo e/ou fisico, 

na intenção de manter a temperatura ideal para a elaboração 

(síntese) de determinadas proteinas, forças neuroquímicas presentes 

não apenas no paciente (sujeito) como também na estrutura 

bioquímica dos próprios trabalhadores desencarnados, que unidos por 

uma só força de oração (mentalização) haverão de realizar o feito 

quase “sobrenatural”, ou seja, retirar, em estado natural, 

especificas moléculas da fisiologia neuronal propiciadoras do 

goso (esperma) no homem encarnado, ou não, e assim o 

transportando para outras regiões do espaço numa espécie de 

encubadeira luminosa, forjada pela poderosa concentração de 

imagens mentais prodizidas pelo poder criador dos Agentes 

Espirituais em atividade ali, ou mais distante.  

   Isto, porém, devemos levar em consideração o que meus irmãos 

tomarão ciência mais a frente, quando os Instrutores desencarnados, 

pelo nosso médium, trazem algumas impressionantes revelações 

acerca da divina concepção do Senhor, pelas vias da Maternidade 

Santificada de Nossa Senhora de Nazaré e, mais adiante, numa 

tentativa de explicar de forma racional o que veio a acontencer com 

Maria de Magdalena (A 13ª. Apóstola do Cristo), segundo a 

narrativa dos Evangelhos Gnósticos.  

   Neste caso, em particular, teremos como base, ou ponto de apoio, 

acontecimentos hiperfísicos visualidados, como experienciados, pela 

força mediúnica de nosso prórpio aparelho receptor, como se 

encontra registrado na primeira obra de sua lavra mediúnica 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS” (Relatos de um Médium 

Espírita), por nossa vez com a certeza de estarmos contribuindo com 

o pensamento Espirita atual, mais condizente com as novas 

descobertas da Microfísica e da Microbiologia, no entanto, sem 

desejarmos esgotar o assunto que, a nosso ver, é vasto e ainda 

requer uma variada gama de ajustes em torno das normas científicas 

universais, para que nem um lado (o espiritual) e nem o outro (o 

material) venham a se sentir “fora de contexto”, ou mesmo fora de 
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foco, mediante a, ainda, grande disparidade conceptual entre um e o 

outro campo de ação. 

   Compreendemos o quanto Allan Kardec fora o providencial 

clarividente dos Tempos Novos, ao afirmar que a Ciência da Terra 

irá chegar lá, se acaso andasse unida ao Espiritismo. 

   Mas como dizíamos a pouco, não bastaria apenas a concentração 

da força mental dos agentes desencarnados para que isso viesse a 

acontecer.  

   Na maioria das vezes, o equipamento utilizado constitui-se de 

material altamente eletrico, magnetico, e refrigerador.  

   Intrumentação de alta concentração nuclear. 

   E o ponto de apoio para a execução dessa sinergia perfeita, 

entre mentes desencarnadas e os equipamentos mecânico-

médicos de precisão, está exatamente na concentração de 

partículas de iodo no tálamo, a fomentar, para os seres 

espirituais da Medicina Biomolecular, uma interação e 

dinamização de forças superiores, por força mesmo da própria 

irradiação das particulas psi (hiper-particulas) do iodo. 

   Os médiuns de efeito-físico, com especialização em determinadas 

áreas dos centros de força perispírituais, e, por sua vez, do sistema 

endócrino humano, farão a diferença para que os irmãos da Terra 

venham, em breve, assegurar a realização adequada nos trabalhos 

da Criogenia Integral, sejam eles produzidos nos centros de 

pesquisas ou “ao ar livre”. 

  Continuemos Estudando e Trabalhando, Servindo e Amando, 

buscando sempre em primeiro lugar o Sagrado Reino de Deus: “e 

o mais nos será dado por acressimo de misericórdia”. 

   Deus seja louvado e sigamos adiante, fortalecidos na Sua perfeita 

Fé em nós, e por todos nós. 

   Fiquem todos com o abraço amoroso do eterno companheiro de 

estudos e aprendizados. 

(Salvador/BA, 27 de novembro de 2013, às 14h05min) 

   Nota do médium: Fica aqui evidente que até esta presente data, eu 

mesmo, sequer, cogitava que se tratava aqui de uma transmissão 
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psicográfica de meu próprio Espírito em desdobramento incosnciente, 

pois mais tarde tomamos conhecimento de termos sido a reencarnação de 

Emílio Ribas, como foi devidamente documentado na obra que se seguiu a 

esta: “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”. 

____________________ 

   

Temos acima uma foto do Dr. Emílio Ribas e outra do Dr. Inácio Ferreira. Duas “figuras” realmente 

inusitadas, isto para quem conhece algo da vida e da tragetória profissional dessas duas personalidades, 

embora Espíritos distintos, que se complementam pela alegria e pela espirituosidade, pela competência 

e pela lealdade aos princípios de solidariedade, fraternidade, justiça e caridade.  

(Espírito William Crookes/Vivaldo P. S. Filho) 

   “O século 20 começava e a medicina avançava a grandes passos – muitas vezes de modo 

pouco ortodoxo, é verdade. Vem dessa época o costume de usar jargões militares para a 

saúde, como “combate às doenças” e “campanha contra os transmissores”. O médico 

sanitarista Emílio Ribas, porém, foi mais longe nessa história. Ainda no começo da carreira, 

chegou a Jaú, no interior de São Paulo, para conter a febre amarela. De um lado, encontrou o 

cemitério praticamente sem vagas para mais vítimas da doença; de outro, a tenda de um 

curandeiro cheia de clientes “tratando” da febre. O inspetor sanitário fechou o lugar e 

mandou os enfermos ao Hospital do Isolamento, em São Paulo. Ficou sabendo depois que a 

população, indignada, pretendia trazer de volta os doentes. Ribas não teve dúvidas. Buscou 

apoio policial. O destacamento da cidade, porém, só oferecia dois soldados. Onde mais 

encontrar socorro? Restou a cadeia. O médico convenceu o delegado a liberar uns dez presos 

e, para completar, armá-los com fuzis. A inusitada tropa seguiu para a estrada que ligava Jaú 

à capital para deter quem tentasse voltar. Terminada a missão, o problema foi convencer os 

presos a assumir seusvelhos postos nas celas. Persuasivo, o sanitarista prometeu lutar pela 

redução das penas. E cumpriu.” (Natália Pesciotta) 

http://observatoriocomunitario.blogspot.com.br/2010_07_18_archive.html 

____________________ 

http://observatoriocomunitario.blogspot.com.br/2010_07_18_archive.html
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   Segundo o caro Espírito Dr. Inácio Ferreira, como acaba de 

assoprar ao nosso ouvido direito, isto em 25 de dezembro de 2015:  

   - “À esta época, a da ‘transmissão parcial’ da mensagem 

espiritual do Dr. Emílio Ribas, por seu próprio intermédio, 

configurando-se ai um caso muito sugestivo de “animismo” 

mediúnico, ‘você não tinha cabeça suficiente para saber tanto 

sobre você mesmo’, sobre o seu passado espiritual, enterrado, mas 

não morto.” 

   Nota biográfica:  

    

   Emílio Marcondes Ribas (Pindamonhangaba, 11 de abril de 1862 — São 

Paulo, 19 de fevereiro de 1925) foi um sanitarista brasileiro. Trabalhou no combate 

a epidemias e endemias, tendo criado o Instituto Butantan entre outros órgãos 

públicos de saúde pública.    

   Um dos bravos e incompreendidos sanitaristas brasileiros do fim do século XIX e 

início do século XX que, juntamente com Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz, Vital 

Brasil e Carlos Chagas, lutaram para livrar a cidade e os campos das epidemias e 

endemias que assolavam o país. Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro (1887). 

   Guiado apenas pela intuição, Emílio Ribas combateu a febre amarela, 

exterminando com êxito o mosquito transmissor da doença (hoje conhecido 

por Aedes aegyptii) nas cidades paulistas de São 

Caetano, Pirassununga, Pilar, Campinas e Jaú, o que lhe valeu a nomeação, 

em 1898, para diretor do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo. 

Fonte acessada pela Wikipédia: (Biografia de Emílio Ribas, Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas). 
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AOS EDITORES ESPÍRITAS! 

CAPÍTULO 64 

Pelo Espírito Veneranda 
 

“Que todos operem na difusão da verdade, quebrando a cadeia férrea dos 
formalismos impostos pelas pseudo-autoridades da cátedra ou do altar, amando 

a vida terrena com intensidade e devotamento, cooperando para que se 
ampliem as suas condições de perfectibilidade, convencendo-se de que as suas 

felicidades residem nas coisas mais simples”. 
 

(Emmanuel/Francisco Cândido Xavier, “EMMANUEL”, capítulo XXVIII, FEB) 

 
 
   Querido irmão! 

 

   Não posso de maneira alguma tentar converter, assim como o 

Cristo, água em vinho, escuridão em luz, porém com todo o carinho 

de meu humílimo coração, rogarei a sua atenção para o cap. 9, 

MEDIUNIDADE, da obra "No Mundo Maior" de André Luiz (Chico 

Xavier, FEB), na sincera esperança de que o companheiro entenda 

um pouco melhor sobre Mediunidade e, se possível, acatando não a 

minha, mas a palavra esclarecida do querido Benfeitor que nos traz 

valioso material de reflexão para que todos, principalmente os 

respeitáveis editores espíritas, possam contribuir DEFINITIVAMENTE 

com a causa do Consolador. 

    

   Não complicando, assim, ainda mais a vida dos médiuns que 

buscam, a todo o custo, servir a Jesus Cristo com o melhor que 

possuem. 

    

   Quanto a sua simplória opinião de que as Entidades Veneráveis 

"não se declinariam em atender aos médiuns "desconhecidos" por 

suas faculdades latentes" rogo-lhe, mais uma vez, e com maior 

atenção para a riqueza da vida gloriosa do próprio Messias de Nazaré, 

que veio pessoalmente em nosso auxilio, diretamente das esferas 

luminosas do Infinito, não medindo esforços e nem sacrifícios, 

sempre com o desejo ardente de “fazer a vontade do Pai”, quanto 

mais os demais Espíritos amigos e tutelares da Humanidade em 

sofrimento atroz, pela eloqüente confusão acarretada pelas correntes 
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do pensamento religioso ortodoxo, que, segundo eles mesmos, estão 

longe e muito longe de se considerarem "alguma coisa", colocando-

se cada um deles entre "os últimos dos servidores" da causa Cristã 

no Espiritismo. 

    

   Como querer, então, de uma hora para outra cercear o pensamento 

dos Espíritos esclarecidos, mediante a idéia insana de que estariam, 

esses abnegados prepostos do Senhor, distantes de nossa civilização 

encarnada e sem qualquer possibilidade, mesmo que atrevida, de se 

manifestar por esse ou outro medianeiro que se coloque na condição 

de singelo “carteiro” entre os Dois Planos da Vida?!... 

    

   Não desconhecemos as impressionantes aventuras a que muitos 

dos tarefeiros de escol empreendem na relação intermundos, no 

sentido de desfazer as lacunas, quase intransponíveis, entre as 

diversas regiões glorificadas do universo espiritual e a esfera sombria 

do solo planetário, no entanto, haveremos de convir que, ainda que 

transitando por esferas de tristeza profunda e grande sofrimento, 

nada poderá se comparar ao sacrifício do nosso Divino Salvador 

quando, por extrema misericórdia de seu incomparável amor, nos 

dedicou a sua atenção e a sua presença, na faixa de vida dos 

encarnados loucos e furibundos. 

    

   Rogamos-lhe, querido irmão, preste atenção em sua vida perecível, 

que se escoa minuto a minuto, e não deixe passar a grande 

oportunidade de servir a Jesus, amando aos mais pequeninos e, 

talvez, os mais necessitados de todos, não pela grandeza do trabalho 

em si, mas pela grave incumbência de fazer luzir na Terra as flores 

luminosas do Sem Fim, os próprios médiuns espíritas, havidos de 

trabalho, serviço e compreensão. 

    

   Ficamos por aqui, lhe desejando muitas felicidades, muita paz e 

grande sabedoria no seu esforço de contribuir, cada vez mais, com a 

divulgação do pensamento do Cristo em terras do Brasil. 

    

   Deus conosco. 

 

 (Salvador/BA, 26 de junho de 2013, às 13h30min) 
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   Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium 

em seu lar, como resposta da querida Benfeitora (Ministra da Cidade Nosso 

Lar) a uma série de argumentos por parte de determinado dirigente de 

conceituada Editora Espírita, com sede no Brasil. 

   De nossa parte, compreendendo a substancia moral da mensagem da 

grande Instrutora, sem desmerecimento particular contra qualquer um de 

nossos editores espiritualistas, destaco também a seguinte passagem da 

obra de Emmanuel, “EMMANUEL”, capítulo XXVIII, As Comunicações 

Espíritas (Chico Xavier, FEB): “Se é verdade que a tibieza de alguns 

trabalhadores, obcecados pelos preconceitos, tem entravado a marcha 

da doutrina consoladora, devemos reconhecer que muitas 

mentalidades, saturadas de suas claridades benditas, têm concorrido 

com os melhores esforços da sua existência em favor da propagação dos 

seus salutares princípios, desobrigando-se nobremente dos seus deveres 

para com a bondade divina”. (O destaque é meu). 

   E revivendo o pensamento destemido do Apóstolo Simão Pedro, como 

narrado na magnífica obra “LÁZARO REDIVIVO”, cap.28, Depois da 

ressurreição, Espírito Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier 

(FEB), trazemos aos nossos queridos companheiros e leitores, a mensagem 

da querida amiga espiritual Cárita (Santa Irene), que aprouve nos dedicar 

a sua ternura pela psicografia, neste último momento, em incentivo a todos 

os trabalhadores da seara mediúnica que tem unicamente se esforçado pelo 

bem de todos, na comunhão eterna com o Senhor:  

   - “E assim fassais vós, médiuns, com todos aqueles que vos venham 

pedir, desrespeitosos, provas de autenticidade dos vossos comunicados do 

Além-Túmulo. Corajosos e destemidos, afastem para longe de si a lepra da 

vaidade e da arrogância, metamorfoseadas na personalidade rastejante dos 

fariseus modernos e como o amoroso pescador galileu, voltem-se para o 

trabalho silencioso da caridade, envergando sobre os ombros cansados a 

vossa cruz, na alegria contagiante do bom cristão”. 

   Concluindo os nossos humildes apontamentos acerca da mensagem da 

querida Veneranda e, a nosso entender, para deixar os nossos confrades, 

“menos” afeitos as questões de ordem transcendente no âmbito da 

mediunidade, um tanto mais “seguros” em relação aos comunicados de 

Além-Túmulo, particularmente os de origem ou identidade espiritual 

elevada, vejamos o que nos leciona o nosso Emmanuel, na obra 

“EMMANUEL”, cap. XXIX, O PROCESSO DAS COMUNICAÇÕES (Chico 

Xavier, FEB): 

    - “Entidades sábias e benevolentes, que já se desvencilharam totalmente 

dos envoltórios terrenos, basta que o desejem, para que distâncias imensas 

sejam facilmente anuladas, a fim de que os seus elevados ensinamentos 
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sejam ministrados, desde que haja cérebro possuidor de capacidade 

receptiva e que lhes não ofereça obstáculos insuperáveis”. 

   Ainda, no esforço de corroborar a palavra da esclarecida Instrutora, 

vejamos a lição da grande médium Yvonne A. Pereira, em sua obra 

magnífica “Devassando o Invisível”, cap. Sutilezas da Mediunidade 

(FEB):  

   -...”Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos amigos mais 

íntimos, e temendo ver-se considerado ridículo ou pretensioso, guarda o 

médium o segredo das mais belas revelações que lhe são facultadas por 

vontade exclusiva dos mentores espirituais, ou por ação mecânica da 

própria faculdade, que naturalmente desencadeia os acontecimentos, 

mesmo à revelia do médium. Geralmente, perseguido, criticado sem 

piedade até dentro do próprio lar, e também pelos adeptos da própria 

Doutrina, enche-se ele de complexos e timidez, que tendem a perturbar, 

quando não impossibilitam, muitos fenômenos que poderiam realizar-se 

para edificação geral”. (O grifo é meu). 

   Vejamos bem que, segundo as informações de Veneranda quanto as de 

Emmanuel, a maioria das entidades que se comunicam na Terra é de 

condição pouco evoluída, no entanto os Espíritos Luminosos poderão vir ao 

nosso encontro, dos médiuns de uma maneira geral, tanto pessoalmente 

como mentalmente, variando obviamente a necessidade do momento e a 

capacidade do sujeito em lhes receber o pensamento magnânimo. E 

segundo a querida Yvonne Pereira, a falta de acolhimento por parte dos 

próprios adeptos do Espiritismo, tem causado imenso constrangimento aos 

médiuns e um lamentável desserviço à própria Doutrina. 

   Fica-nos claro de que o que realmente temos em nosso meio, é uma 

grande falta de informação por parte dos editores e revisores espiritualistas 

que, apesar do imenso arsenal de cultura cientifica na esfera da própria 

Doutrina Consoladora, fecham os seus olhos para uma realidade 

insofismável, a de que estamos todos integrados no conceito de 

universalidade e de interatividade, como muito bem apresentado por Allan 

Kardec, em “O Livro dos Espíritos”. 

   Os nossos Amigos Espirituais deixaram, para este momento final, 

antecedendo a de Veneranda, a palavra generosa do querido Espírito 

Timóteo, que ao lado de Erasto nos trouxe preciosas lições sobre 

mediunidade, na obra espírita incomparável e sem precedentes na história 

do psiquismo, “O Livro dos Médiuns”. Vejamos, então, o que nos leciona 

o querido Instrutor Espiritual, por nossa própria faculdade mediúnica:  

   - “Parece-nos que os amigos de Espiritismo levaram ao pé da letra, sem 

qualquer noção de bom senso, a advertência primorosa do nosso querido 

Erasto – “Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única 
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falsidade, uma só teoria errônea” -, acreditando vocês que poderiam 

interditar o mau, excluindo de vossas experiências todo o bem advindo de 

médiuns pouco conhecidos ou mesmo “iniciantes”, sem medir tamanha 

incoerência de suas próprias análises, em torno dos ensinos dos Espíritos 

Superiores.  

   Amigos! sejamos prudentes, mas também sejamos corajosos. 

Empurremos a nossa Doutrina de misericórdia para frente, na esperança de 

um dia vê-la no ápice da glória de Deus, ainda sobre o solo terrestre, pois 

foi para isso que ela veio, para promover nos corações das criaturas a 

reforma moral pela inteligência e pelo amor, na pratica constante da 

caridade desinteressada e sem máculas, assim como nos ensinou o Divino 

Mestre, através de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier.  

   Que Deus nos fortaleça os propósitos sinceros de construir a paz pela 

Cultura do Espiritismo.” 

   E para encerramos os nossos humildes apontamentos à luz da lógica e do 

bom senso, após termos sido informados por uma determinada editora 

espírita de que apesar do nosso material mediúnico, de especifico livro, ser 

de “incontestável valor” doutrinário, não poderia se “arriscar” a lançar o 

mesmo por estar sendo assinado por Entidades Espirituais já consagradas 

no seio da Doutrina Espírita.  

   E um tanto estarrecido com a argumentação insólita deles, obtive de 

nossa Veneranda a seguinte resposta:  

   - “O único nome verdadeiramente ‘consagrado’ na nossa santa 

Doutrina é o de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto aos demais, 

estamos todos necessitados de mais luz.” 

   Muitas felicidades a todos e fiquemos na paz do Senhor. 
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 “LEMBRANDO O CRUCIFICADO” 

CAPÍTULO 65 

Pelo Espírito Casimiro Cunha 
 
ALGUNS DIZEM: CHICO 

ÉS O MEU IDEAL!... 
OUTROS, NO ENTANTO, COMENTAM: DIVALDO  

É O MEU ABRAÇO. 
 

DE UM LADO OU DE OUTRO, 
TEMOS A CONFISSÃO DOS DEVOTOS 

QUE ÀS LOUCURAS DA PAIXÃO, 
ESQUECEM ELES DO GRANDE CRUCIFICADO 

QUE DEU A VIDA POR TODOS, 
SEM SEQUER SER AGRACIADO... 

 

LEMBRANDO A FORÇA E A PAIXÃO, 
DE UM KARDEC, UM LEÃO, 

SERIA UMA QUIMERA 
TRAZER A BAILA O PREÇO DE UMA BAGATELA... 

 
TAL QUAL UM ISRAEILITA, UM SEMITA 

OU MESMO UM ABOLUCIONISTA, 
SE NÃO TIVERMOS CORAÇÃO VIGOROSO 

MUITO PODEREMOS ATÉ FAZER, 
 

MAS COMO UM SÃO LUIS IX,  
À FRENTE DO ESPIRITISMO, JAMAIS PODEREMOS SER... 

 
AVE CRISTO! SIGAMOS PARA FRENTE, 

SOBRIOS E DESASSUSTADOS, 

CONVICTOS DE MESMO ENTRE GOSTOS 
DOCES E SALGADOS, 

 
NÃO PENSEMOS DUAS VEZES, 

JESUS CRISTO É O NOSSO MELHOR CAMINHO 
SEM CONTENDAS E SEM TRIBULAÇÕES, 

MAS ACIMA DE TUDO, 
COM AMOR EM NOSSOS CORAÇÕES! 
 
(Salvador/BA, 14 de maio de 2013, às 14h20min) 
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“O EMBAIXADOR SUPREMO DA CRUZ” 

CAPÍTULO 66 

Pelo Espírito Julio César 
 
 

Jesus Crsito! Como o Embaixador Supremo da Cruz, trouxe aos 

corações que gemem e que sofrem da Terra inteira, a luz pura do seu 

sublime Amor no Pai, perfazendo o caminho da dor, da angústia e do 
esquecimento que cada um de nós, sem pestanejar, haveremos de 

empreender, confundindo as trevas do mundo inferior com as nossas 
próprias energias morais, em ajuste perpetuo com a perfeita Lei do 

Amor, da Justiça e da Caridade. 
 

Obras que serão realizadas nos milênios vindouros, sobre as sombras 
do Mundo Material, ou por entre as fagulhas luminescentes dos 

corpos espirituais que vestiremos nos Planos da Imortalidade 
Perfeita. 

 
E assim como o Cristo, faremos a nossa trajetória pelo Gólgota, pela 

felicidade de entregarmos o corpo e a alma aos Desígnios do Criador 
do Universo. 

 
(Salvador/BA, 29 de novembro de 2013) 

 
 
   Nota do médium: Uma das características mais surpreendentes de 

nossa faculdade mediúnica, a nosso ver, logo depois da Clarividência e da 

Psicométria, seguramente é de podermos, em determinadas circunstâncias, 

conseguir devassar o passado biológico e fisiológico de pessoas que já 

viveram na Terra. Isto, de forma muito natual e espontânea, sem que 

façamos, de maneira antecipada, qualquer esforço para a obtenção de tal 

façanha espiritual. 

   Um exemplo muito marcante, fora quando um pouco antes da psicografia 

acima, talvez cerca de um ano, de forma muito espontânea fomos buscar 

no pretérito da personalidade carnal do imperador Júlio César, as condições 

digestivas em que se encontava, ele mesmo, há séculos passados, a partir 

da visualização, e do gosto nutricional (pelo nosso paladar), do alimento 

que houvera ingerido naquele específico dia do passado que se fora, mas 

que ficara registrado nas Telas Vivas do Psiquismo Astral da Terra. 
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Capítulo 67- Despedidas 

A PRESENÇA DIVINA 

   Ontem, 06 de junho de 2012, pela tarde em nossa residência, 

quando estávamos sendo assediados por Entidades perversas do 

mundo espiritual inferior, numa situação extremamente difícil para a 

nossa capacidade de resistência moral que, diga-se de passagem, 

“quase” nula, fomos surpreendidos com uma cena tão maravilhosa e 

que nos deixou tão emocionados que não tivemos, senão, outra 

reação que a de virarmos o nosso olhar e o nosso rosto para o lado 

oposto, como a nos perceber incapacitados de fixar aquela visão 

espiritual de profunda beleza, por nossa completa desvalia pessoal. 

   O nosso Divino Jesus de Nazaré, por um quadro que fica preso na 

parede de nosso quarto (o que seria um Portal Tetra-Dimensional), se 

apresentou a nossa visão mediúnica, praticamente semi-

materializado a nossa frente, por irradiações tão preciosas quão 

sublimes, e com um olhar extremamente poderoso e, ao mesmo 

tempo extremamente doce e terno como o “Brilho de Deus”, 

passando a projetar por seus olhos Magnânimos uma irradiação tão 

linda e tão misericordiosa que, com a potencia santificada por de seu  

Sublime Amor, fez com que todas as Entidades sombrias, ali 

presentes, se curvassem diante d´Ele, prostradas e completamente 

incapacitadas de darem continuidade aos seus propósitos infelizes. 

   Ficamos por muitos minutos em completo silêncio, sem que 

tivéssemos coragem de emitir qualquer palavra ou mesmo qualquer 

som, pensando apenas na magnanimidade de Sua Força e Presença 

Divina e o quanto tem Ele sido compreensivo com cada um de nós 

em particular, ao nos fazer lembrar sua promessa de Esperança 

Eterna:  

   - “Não vos deixarei órfãos”. 

   Deus seja louvado! 

Vivaldo P. S. Filho  

(Sob a orientação do Espírito Allan Kardec). 

Salvador/BA – 07 de junho de 2012, às 07h02min. 

(Dia de Corpus-Cristi – quinta-feira). 
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   Nota do médium: Em agosto de 2013, comprei o livro “Chico Xavier – 

Com Você”, de autoria do companheiro espírita Carlos A. Baccelli, Editora 

Vinha de Luz, 2013, quando graciosamente surpreso encontrei uma frase de 

nosso estimado Chico, a nosso modesto entender, dando substância a nossa 

experiência maravilhosa, como acima relatada.  

   Aqui, se apresenta o mais formal testemunho de Chico Xavier acerca de 

nosso encontro “diário” com o Cristo: - “E Jesus sempre esteve e está 

em minhas lembranças como um protetor poderoso e bom, não 

desaparecido, não longe, mas sempre perto, não indiferente aos 

nossos obstáculos humanos e sim cada vez mais atuante e mais 

vivo!”. (O grifo é nosso). 
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“A Mensageira da Esperança” 
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UMA LINDA HISTÓRIA DE AMOR! 
 

 
   

   A pedido das Entidades Chico Xavier e Dr. Bezerra de Menezes, 
recebemos a orientação do companheiro, e querido amigo espiritual, 

Prof. Dr. Hernani G. Andrade, para encerrarmos os nossos modestos 

e humílimos apontamentos mediúnicos, com uma “linda história 
de amor”, em forma de “singelas” mini-biografias e Revelações 

sobre algumas das principais e mais marcantes reencarnações de 
Elisabeth d´Espérance, a Amiga Espiritual que vem se dedicando a 

causa do Cristo por milênios incontáveis, e que para a nossa grata 
alegria e extrema felicidade vem nos dirigindo mediunicamente, 

acreditamos, desde a nossa juventude, quando ainda dávamos 
“cabeçadas” por uma ou outra estrada mais ou menos tortuosa de 

nossa atual existência na Terra, muito embora tenham-nos 

informado, os amorosos Instrutores da Vida Maior, que nossa ligação 
afetiva, também, remonta a longa data no seio do Amor que, ambos, 

dedicamos a Jesus de Nazaré.  
 

   Mas essa é outra história... 
 

   Vale ressaltar, aos queridos amigos e companheiros de ideal 
Cristão no Espiritismo, que se dignaram em ler e estudar o nosso 

presente trabalho, à luz das Esferas do Alto que, particularmente no 
empreendimento que se segue, só entrei com algumas adições e 

revisões dos textos biográficos das referidas personagens (originários 
de autores diversos, postados na Internet/ferramenta Google), assim 

também com as psicografias e informações adicionais que 
recebemos por via, sempre, da Mediunidade orientada em Jesus 

Cristo, Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. 

 
   Muita paz a todos e Deus sempre conosco! 

 

 

Vivaldo P. S. Filho 
 
(Salvador/BA, 10 de junho de 2012) 
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Elizabeth d'Espérance 

1855-1919 

 

   A famosa Médium Inglesa Elizabeth d'Espérance nasceu em 1855 e 

desencarnou em 1919. Foi médium de grande projeção, tendo 

servido de instrumento para as pesquisas encetadas por muitos 

sábios da época.  

   D’Espérance é o pseudônimo de uma das mais notáveis médiuns 

não profissionais, do século XIX e princípio do XX. O seu real nome 

de família é Hope, que em inglês também significa esperança.  

   Na sua primeira infância, d’Espérance viveu num velho casarão, 

situado na parte Leste de Londres. Segundo descrição da médium na 

sua autobiografia, a casa, então em péssimas condições, fora 

habitada pela família Crommwell e conservava, ainda, o seu aspecto 

de dignidade e superioridade, contrastando com as construções mais 

recentes da sua vizinhança.   

   Inúmeros quartos enormes achavam-se vazios, pois a família 

d’Espérance era pequena.   

   Desde os seus primeiros anos de vida, d’Espérance recordava-se de 

passar por experiências que ela própria considerava totalmente 

normais, e estranhava que as demais pessoas não as 

compreendessem.  

   Ela via os espíritos que circulavam pelo interior do casarão, como 

se fossem seus habitantes normais.  

   Entre os 13 e 14 anos de idade, d’Espérance passava por aguda 

crise no relacionamento com a sua mãe. A sua saúde achava-se 

abalada por isso. Devido à reação da genitora, relativamente às suas 

experiências, criou-se um clima intolerável para d’Espérance, no seu 

lar. A situação agravou-se ainda mais quando, ao ser examinada pelo 

médico da família, este a induziu a contar-lhe as suas experiências, 

fingindo-se seu aliado. D’Espérance, inocentemente, abriu-se com o 

pérfido doutor. Este, após ouvir as suas confidências, maldosamente 

disse à pobre garota que as pessoas que tinham visões semelhantes 

à dela eram candidatas seguras a findar os seus dias como loucas, 

metidas num hospício.  
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   Aos 19 anos, d’Espérance contraiu matrimônio com o Sr. Reed e 

foram morar em Newcastle-on-Tyne. A sua vida sofreu, então, uma 

brusca mudança. Passou de um convívio agitado no meio de quatro 

irmãos menores, dos quais ela era pajem, para a solidão de uma casa 

tranqüila e sem companhia a não ser o marido e uma ou outra visita. 

Os fantasmas que haviam desaparecido por um tempo voltaram, e 

com eles o temor de ficar louca.  

   Foi nesta ocasião que ela ouviu falar sobre o espiritismo e a mesas 

girantes. A sua repulsa inicial cedeu diante da insistência de um casal 

amigo. Com o tempo, d’Espérance familiarizou-se com a prática das 

mesas girantes.   

   Com seu trabalho no campo da caridade, com os seus estudos, com 

o aprimoramento das suas faculdades, Elizabeth d’Espérance ampliou 

suas esferas mediúnicas. Ela via e ouvia os Espíritos, bem como, 

desdobrava-se, penetrando no Mundo dos Espíritos. Além do mais, foi 

uma Excelente Médium de efeitos físicos. Por seu intermédio, os 

Espíritos se materializavam, valendo do ectoplasma que se 

desprendia do seu conjunto psicossomático.  

   As suas maravilhosas atividades espirituais atravessaram as 

fronteiras da sua Inglaterra e alcançaram diversos países do 

continente europeu. Elizabeth d’Esperance, ainda menina, teve os 

seus Dons Mediúnicos Naturais desenvolvidos sob orientação do 

Eminente Psiquista Mr. T. P. Barkas, na cidade de New Castle. Era, 

então, uma mocinha, de pouca idade, tímida e recatada e de 

excelente formação moral. Entretanto, quando em "semitranse 

mediúnico" demonstrava um grau de cultura bem superior aos seus 

conhecimentos que eram diminutos. Barkas, nas sessões que 

realizava com Elisabeth, tinha o cuidado de preparar uma lista 

extensa de perguntas que cobriam quase todos os setores da 

Ciência e as respostas eram escritas pela Médium, geralmente, em 

inglês, mas por vezes em alemão ou mesmo em latim, línguas estas 

que não eram do conhecimento da Médium.  

   Mr. Barkas, referindo-se às sessões realizadas com ela, disse: - 

"Deve ser geralmente admitido que ninguém pode, por um esforço 

normal, responder com detalhes, a perguntas críticas obscuras em 

muitos setores difíceis da ciência com que não se é familiarizado. 

Além disso, deve-se admitir-se que ninguém pode ver normalmente e 

desenhar com minuciosa precisão em completa obscuridade; que 

ninguém pode, por meios normais de visão, ler o conteúdo de uma 
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carta fechada, no escuro; que ninguém, que ignore a língua 

alemã, possa escrever com rapidez e exatidão longas 

comunicações em alemão. Entretanto, todos esses fenômenos 

foram verificados com essa médium e são tão acreditados quanto as 

ocorrências normais da vida diária."  

   d’Espérance publicou um livro intitulado "Shadow Land", traduzido 

para o português com o nome "No País das Sombras" (Edição da 

Federação Espírita Brasileira), através do qual relata seus dons 

mediúnicos. Diz ela que, na sua infância, brincava com Espíritos de 

crianças, como se estes fossem crianças reais. Mais tarde lhe foi 

acrescentada a faculdade de materialização, pois ela fornecia, em 

abundância, o fluido chamado "ectoplasma" (termo esse cunhado 

pelo eminente médico Charles Richet, Premio Nobel de Fisiologia, 

para designar o fluido vital que exala em abundância pelos médiuns 

de efeitos físicos), que serve para a produção desse fenômeno.  

   Um de seus guias espirituais era uma bela moça árabe, que dava o 

nome de Yolanda. Esse Espírito se materializava constantemente, 

dada a perfeita afinidade que tinha com a médium. Ela podia ver a 

forma materializada, conforme descreve em seu livro No País das 

Sombras.  

   Muitos outros casos de materialização de objetos foram 

constatados, entre eles o caso de vinte e sete rosas, descrito por Mr. 

William Oxley, editor da obra "Angelic Revelation", e mais uma planta 

rara (lírio dourado), em flor. Disse ele sobre o fato:  

   - "Eu tinha fotografado a planta - Ixora Crocata - na manhã 

seguinte, depois do que trouxe para casa e a coloquei na minha 

estufa, aos cuidados do jardineiro. Ela viveu três meses, depois 

murchou".  

   Foram também obtidos, graças à preciosa faculdade dessa médium, 

moldagens em parafina, de mãos e de pés, com punhos e tornozelos 

que, dada a estreiteza dessas partes, não podiam permitir a saída 

dos membros, a não ser por sua desmaterialização. 

   Um dos casos mais impressionantes dessa grande médium fora o 

de uma desmaterialização “parcial” de seu corpo, pesquisado 

pelo eminente Alexander Aksakof, Conselheiro do Kzar da Rússia e 

redator chefe da revista Psychische Studien (Leipizig), como 

registrado no livro “Um Caso de Desmaterialização” (Edição da 

Federação Espírita Brasileira).  



 

 
441 

441 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

   Como a maioria dos médiuns de prova, Mme d’Espérance também 

sofreu muito durante o cumprimento de sua espinhosa missão.  

   Em um dos trabalhos de materialização realizado na Escandinávia, 

o Espírito Yolanda foi agarrado por um pesquisador menos avisado, 

com o intuito de desmascaramento, tendo a médium sofrido grande 

choque traumático que lhe produziu sério desequilíbrio orgânico, 

prostrando-a de cama.  

   E, para encerrar, citemos um trecho do último capítulo do seu livro, 

que diz:  

   - "Os que vierem depois de mim talvez venham a sofrer 

quanto eu tenho sofrido pela ignorância das leis de Deus. 

Quando o mundo for mais sábio do que no passado, é possível 

que os que tomarem as tarefas na nova geração não tenham 

que lutar, como lutei, contra o fanatismo estreito e os 

julgamentos duros dos adversários."  

   Elizabeth d’Espérance, (Mrs. Hope), desencarnou em 1919, na 

Alemanha.  

   Passou pela existência terrena, com a mansidão dos Puros, fez da 

Bondade o seu título de glória e cumpriu fielmente sua missão 

mediúnica. Nunca esmoreceu, apesar, das pedras que lançaram em 

seu caminho. Morreu pobre, mas com Educação e Dignidade.  

   Meus amigos, ao encerrar o seu livro: "SHADOW LAND", deixa-

nos uma mensagem comovedora:  

   - “Agora que afinal encontrei o que buscava durante tão 

longos anos, anos de estudos ingratos, misto de raios de sol e 

tempestades, posso bradar bem alto e com alegria a todos os 

que quiserem escutar-me: Encontrei a verdade! Ela será 

também a vossa grande recompensa, se a buscardes com 

perseverança, humildade e seriedade". 
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Uma das reencarnações passadas de d´Espérance (Angélica 

Santa Teresa de Ávila ou Teresa de Jesus (Gotarrendura, 28 de 

março de 1515 — Alba de Tormes, 4 de outubro de 1582), foi 

uma religiosa e escritora espanhola, famosa pela reforma que realizou 

na Ordem dos Carmelitas e pelas suas obras místicas. Foi 

proclamada Doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gotarrendura
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1515
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alba_de_Tormes
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1582
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Carmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor_da_Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Paulo_VI
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“Só o amor dá valor a todas as 

coisas. E o mais necessário é que 

seja grande o bastante para que 

nenhuma coisa o estorve.” 

 

 

— Teresa 

de Ávila 

 

 

Santa Teresa de Ávila (de Jesus) 

 

 

 

Fontes de consulta/Origem do texto biográfico de Elizabeth d´Espérance: 

ABC do Espiritismo, de Victor Ribas Carneiro. No País das Sombras, de Elizabeth 

d'Espérance. Jornal Verdade e Luz: Nº 173 de Junho/2000. Revista de Espiritismo nr. 

40, Julho/Setembro/1998. 

Revisto e ampliado: por Vivaldo P. S. Filho (em 2012 
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INFORMAÇÕES ESPIRITUAIS 
 

Médium: Vivaldo P. S. Filho 

Revelação: 

Espírito de Francisco Cândido Xavier 

Espírito de Adolfo Bezerra de Menezes 
Espírito de Hernani G. Andrade 

Espírito de Veneranda 

 

 

Reencarnação: 

   Elizabeth de Espérance foi a reencarnação das personalidades 

Rute e Rainha Ester da Pérsia no “Antigo Testamento” e Maria de 
Magdala (Madalena) no “Novo Testamento”, além de Santa 

Teresa de Ávila. O que vem a confirmar vários fatos históricos 
quanto a datas, além da personalidade marcante na trajetória da 

vida missionária desse grande Espírito. 

 

   Uma Prece, um Anjo Celestial, e um Homem 

“Solitário” em Crise! 

Por Vivaldo P. S. Filho 

   Um dia após os fatos acima, quando estávamos deitados em nossa 

cama, mas acordado-lúcido, já pela madrugada fomos tomados de 

surpresa quando percebemos a presença de nossa mentora Elizabeth 

d´Espérance por detrás de nós e, à nossa visão mediúnica, dar início 

a uma intrigante quão  maravilhosa “transfiguração” e ainda a uma 

“redução” (Restringimento: segundo já revelado pela médium 

Heigorina Cunha, com Chico Xavier, Espíritos André Luiz e Lucius, no 

livro “IMAGENS DO ALÉM”, Ed. IDE, nos parece ser o termo mais 

adequado) de seu corpo espiritual passando ela, D´Espérance, de 

uma forma humana a uma forma esférica, sendo que essa mesma 

esfera translúcida nos parecera de constituição vítreo-plastica 

luminosa, ainda como se a mesma mantivesse nossa Benfeitora 
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dentro de seu conteúdo quadridimensional, mesmo porque 

pudemos vê-la nitidamente por dentro da “bolha", como dissemos, 

com uma constituição estruturada em material variável entre o vidro 

e o plástico, como a se movimentar em alguma outra parte do nosso 

Universo hiperdimensional, classificado pelas escolas psicológicas 

como o “psiquismo de profundidade”.  

   O quadro fora realmente maravilhoso. 

   Segundo os Amigos Espirituais, tal esfera (com aprox. 5 cm de 

diâmetro) nada mais era que outra “dimensão”, na qual já estava 

em curso o trabalho de estruturação dentro de uma “outra” 

dimensão-esfera que fazia parte de nossa própria constituição 

perispiritual, já que vimos, verdadeiramente abismados, a querida 

mentora literalmente introduzir-se (a si mesma!), por força de sua 

mente poderosa e de seu coração vigorosamente generoso, por 

dentro de nossa aura, ou uma determinada aura de nossa 

constituição elétrico-magnética perispíritual. 

 

   Aos estudiosos, recomendamos darem uma olhadinha no excelente 

filme e ganhador de dois Oscar em 1966, “Viagem Fantástica”, 

dirigido por Richard Fleischer, e que provavelmente tomarão como 

uma excelente analogia.  
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   E lembramos uma das grandes profecias do Espírito André Luiz (por 

Chico Xavier):  

   - “A ficção cientifica nada mais é que a antecipação do 

futuro.” 

 

   Valendo a observação de que as ocorrências da minha vida 

mediúnica, patrocinadas pelos meus amorosos Benfeitores 

Espirituais, tem se circunscrito a uma variada gama de 

efeitos físicos e intelectuais organizados por eles e 

apresentados à nossa insignificante pessoa, de acordo um projeto 

antecipadamente arquitetado antes de nossa atual reencarnação... O 

que nos tem possibilitado entrever, tais particularidades do Mundo 

Parafísico, sem grandes conflitos de ordem psicológica e sem mais 

graves impedimentos de nossa parte, apesar de nossa própria 

condição moral se apresentar ainda bastante deficitária. 

   E, graças ao Bom Deus, desde que iniciei a minha tarefa na 

Mediunidade com Jesus Cristo, num determinado centro espírita 

de minha cidade natal, em Salvador, na Bahia, jamais me dei por 

satisfeito em relação ao estudo e à pesquisa dos variados fatos 

psíquicos que, invariavelmente, se manifestavam por meu 

intermédio, sempre buscando não somente observar os efeitos gerais 

em mim mesmo, quanto nas demais pessoas, e no ambiente ao meu 

redor, quando também, sempre que me era possível ir buscar ajuda 
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dentro da literatura espírita e espiritualista, particularmente nas de 

Allan Kardec e Chico Xavier, embora numca eu tenha deixado passar 

despercebido outras fontes de consulta doutrinária, e mesmo 

científica. 

   Por outro lado, sempre me moveu o desejo sincero, e ardente, 

de fazer de minhas faculdades mediúnicas um móvel de 

Caridade, sem qualquer desejo que fosse de auferir lucros, seja 

financeiros, sociais, ou mesmo doutrinários. 

 

As passagens da Bíblia são riquíssimas desses fatos impressionantes da vida 

do povo de Deus. Embora os Livros Sagrados das diversas religiões do mundo 

também nos ofereçam deslumbrantes “imagens” da vida dos seus santos e 

dos seus profetas, cada um, evidentemente, cultuando o Deus Único, de todos 

nós, à sua própria maneira, e segundo o seu entendimento cultural e religioso. 

   O nosso espanto só não fora maior, dado que o mais 

surpreendente ainda estava por vir...  
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   Estruturada por suas mãos habilidosas, vimos a Angelical 

Benfeitora não apenas construir/estruturar duas asas 

gigantescas como acoplá-las às minhas costas com o 

extremo cuidado e carinho que somente uma figura 

venerável das Esferas Luminosas poderia deter, por meio 

de um processo extremamente complexo da Engenharia, da 

Genética e da Tecnologia Aerodinâmica-Espiritual Superior.   

 

Mais me paraecia um Anjo Formoso bem a minha frente. 

   Uma operação minuciosa realizada pelas mãos de uma 

verdadeira santa, ou uma verdadeira mártir do Mundo 

Espiritual Superior, pois, mesmo depois de um longo tempo 

após as ocorrências acima, fica-nos a curiosidade de como 

poderia, aquela mulher-espiritual, doce e meiga, embora de 

natureza muito segura e disciplinada, sozinha ter realizado 

tal façanha científica e magnética dos Mundos Divinos?!                      

   A resposta que encontramos é quase que obvia: Sua 

alma, positivamente, já está habituada a estas façanhas 

técnicas, por ser ela indiscutivelmente uma Alma sublime, 

num corpo imperfeito de mulher! – isto, estamos afirmando 

por já termos conhecimento que atualmente D´Espérance 

se encontra reencarnada num corpo físico feminino, o de 

uma bela mulher já com a idade de 48 anos, numa bem 

sucedida Reencarnação Programada & “Múltipla”. 
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A Escada de Jacó 

   Gênesis 28 - 10: "E Jacó seguiu o caminho desde Bersba e dirigiu-se a 

Harã". Gênesis 11: "Com o tempo atingiu certo lugar e se preparou para ali 

pernoitar , visto que o Sol já se tinha posto. Tomou, pois, uma das pedras 

do lugar e a pôs como apoio para a sua cabeça e deitou-se naquele 

lugar ". Gênesis 12: "E começou a sonhar, e eis que havia uma escada 

posta da terra e seu topo tocava nos céus; e eis que anjos de Deus 

subiam e desciam por ela". Gênesis 17: "Jacó acordou do sono e disse 

"Verdadeiramente, Jeová está neste lugar e eu mesmo não o sabia"“. 

Gênesis 18: "E ficou temeroso e acrescentou; "Quão aterrorizante é este 

lugar" Não é senão a casa de Deus e este é seu portão de entrada. " " 
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   Logo após ter nos dado tempo para a assimilação e ideação do feito 

maravilhoso, passou a esconder/camuflar tal ferramenta de 

trabalho (“as asas”) que, segundo ela mesma me informou durante 

o fenômeno, seriam para projeções astrais e manobras 

estratégicas em determinadas zonas espirituais que se encontram 

ainda em completo desconhecimento por parte dos companheiros 

espíritas, e muito provavelmente dos colegas das diversas escolas 

esotéricas da Terra.  

   Tal fenômeno, que em nossa dimensão não durou mais que alguns 

minutos, acreditamos que tenha se processado a longa e 

estafante duração de tempo para esta querida Mentora 

desencarnada.  

   E da mesma forma com que entrou na “cápsula dimensional”, após 

sua redução, ela assim também saiu.  

   E como curioso que sou, ao término do fenômeno impressionante, 

quão surpreendente, aproveitei para dar uma “averiguadinha” nas 

“minhas” asas, e começando a mexer nas minhas costas 

observei que, ao pressioná-las para dentro e para fora, elas, 

como que, se soltavam e se “abriam”, impressionantemente: ágeis, 

grandes, suaves, embora firmes, e encantadoramente luminosas.  

   Entendendo-me a curiosidade sadia, a amorosa Mentora 

D´Esperance voltou a escondê-las, deixando-me perceber que os 

nossos “calcanhares” exerciam importante influência em tais feitos 

da vida transcendetal.    

   E como relatamos acima, tudo observado e analisado por mim 

mesmo em completo estado de vigília e em plena consciência, 

sem sequer pregarmos os olhos! 

   E outro fato extremamente curioso, é que a amiguinha espiritual 
Miriam (citada um pouco acima) havia nos dito também que ela havia 

sido, muito tempo antes do nascimento de Jesus, uma jovem 
hebréia. Ficamos como que ruminando o fato na mente e então 

resolvemos partir para a internet no sentido de saber se o seu 
“nome” (Miriam) teria alguma relação com o querido e venerado povo 

Judeu. E a nossa surpresa não foi outra que a de tomarmos 

conhecimento de que a origem do seu nome era de fato hebraica.  

   Encontramos a seguinte referência na internet/Google: 
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Significado do nome Miriam 

Origem do Nome Miriam 

- Qual a origem do nome Miriam: HEBRAICO 

Significado de Miriam 

- Qual o significado do nome Miriam: MANEIRA DE ESCREVER 

MARIA. 

   Nota do médium: Outro fato extremamente curioso, digno de 

análise e interesse de um Dr. Hernani Guimarães Andrade, é que a 

revisão final dessa modesta mini biografia de d´Espérance se deu 
pela madrugada de hoje, dia 09/06/2012, sendo que por volta das 

08h00min lembramos que poderíamos encontrar alguma referência 

biográfica de sua existência como Maria Madalena (Magdala).  

   E para nosso extraordinário encantamento, encontramos no site da 

Livraria Saraiva uma propaganda informando sobre o lançamento no 
mês 07/2012 do DVD “SEGREDOS DE MARIA MADALENA”, da 

Europa Filmes, porém o mais surpreendente é que “JULHO” (7) é 

exatamente o mês de nosso aniversário.  

   E aos espíritas sinceros, mas que lidam ainda com pouca intimidade 
com as questões da “numerologia” em relação à mística do número 

“sete, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do 
Cristianismo (extrato da pergunta na obra de Emmanuel), pedimos 

licença para transcrevermos uma pequena passagem de “O 
CONSOLADOR” (EMMANUEL/Chico Xavier, FEB), itens/perguntas 

140, 141 e, em particular a 142, quando responde o querido 

Benfeitor Espiritual de Chico Xavier:  

   - “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos 
domínios da numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações 

espirituais.”  

   E continua:  

   - ”Os números, como as vibrações, possuem a sua mística 

natural” (grifo nosso), mas, em face de nossos imperativos de 
educação, temos de convir que todos os números, como todas as 

vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos 
santificado o coração para Deus (os grifo novamente são meus), 

sendo justo, nesse particular, copiarmos a antiga observação do 
Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos 

para os homens, porem, os homens não foram criados para os 

números.” 
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   O que nos deixa claro, com tal resposta do luminoso Instrutor, não 
é exatamente o fato de o processo de evolução dos seres seja 

“moral”, que segundo o próprio Emmanuel se realizará em 

definitivo quando houvermos santificado o coração para Deus, 
e até que isso aconteça, com toda a certeza, ainda faremos parte 

desse grande e maravilho turbilhão de forças magnéticas e elétrico-
eletrônicas do cosmo físico e espiritual infinito, já que a questão da 

moralidade é ponto pacifico para nós adeptos da Terceira Revelação, 
mas, sim, as condições de transcendência ora acarretadas por essas 

“supostas” coincidências numerológicas, que vez por outra se 

apresentam no cotidiano de nossas existências. 

   Será de extrema conveniência que os estudiosos da Reencarnação 

Programada, ou seja, aquelas seguindo princípios de origem Superior 

atentem para a importância do extrato que retiramos da obra “Chico 
Xavier: encontros no tempo”, pelo confrade Hércio Marcos C. 

Arantes (Cap. 1, item 16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 - 
Araras/SP), que nos traz mais uma verdadeira perola de Emmanuel 

(por Chico Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 
apontamentos à luz da Espiritualidade Superior que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que o 
extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do texto 

acima: P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 
influência dos números na vida das pessoas, ou da comunidade. A 

Bíblia contém citação freqüente de certos números, por exemplo: a 
criação do mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras 

e 7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o Apocalipse 
cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que ponto se pode crer na 

presença dos números em nossas vidas?  

   R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto de 

significações, que demanda estudos adequados com a 
supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 
autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso 
renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem a influência dos números de que 
estejamos necessitados para que a vida nos conceda o melhor 

que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até que 

possamos conquistar a numerologia como ciência para o 

domínio de nossos conhecimentos. 

   Segundo o Dr. Hernani tem nos instruído, quando naturalmente 

haverão de alguns companheiros, assim como ele mesmo 
provavelmente o faria quando encarnado e que estudam os processos 

e ascendentes que facultam os diversificados processos paligenesicos, 
questionarem quanto à possível reencarnação de Rute e Ester, logo a 
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seguir como a prostituta Maria Madalena, valendo-se esses mesmos 
companheiros das orientações dos Instrutores de Allan Kardec na 

Introdução de “O Livro dos Espíritos” (“As diferentes existências do 

Espírito são sempre progressivas e nunca regressivas; mas a rapidez 
do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à 

perfeição”), ao afirmarem que o Espírito não retrogradaria 

moralmente.  

   No entanto, o Amigo Espiritual nos explica que em se tratando 

especificamente desse caso não houve necessariamente um 
retrocesso e nem tão pouco um aviltamento das Leis Divinas, mas, 

sim, um completo desprendimento dessa grande figura feminina das 
narrativas bíblicas no sentido de completa paixão e entrega ao 

Senhor, em fazer cumprirem-se os desígnios de Deus, tomando ela a 

roupagem “fugaz” de uma simples mulher que àquele tempo já era 
por demais humilhada e completamente despida de seus mais 

comezinhos direitos e valores espirituais, que como uma verdadeira 
missionária das Esferas da Luz “cairia”, sim, em decorrência do 

faceamento das condições morais próprias da época 
(propositadamente?!), para logo após ressurgir com todo o seu 

esplendor na figura enigmática de Madalena, a frente do Mestre e 
tornar-se para todo o sempre a “preferida de Jesus”, aquela que seria 

conhecida por toda a cristandade futura como a “Convertida de 

Magdala”.  

   E ainda, segundo Dr. Hernani:  

   - “Quem deseje aferir tais disposições, que poderiam 
precipitadamente ser classificadas de “absurdas” pelos espiritistas 

mais ortodoxos, recomendo que busquemos na História recente ou 
remota da Humanidade quantas não foram as mulheres e mesmo, e 

em maior expressão, os homens que como verdadeiros heróis do 
mundo não se “ultrajaram” em funções valorosas de policiais ou 

agentes de investigações de Serviços Secretos dos governos da vida 
transitória, a beneficio da sociedade e de seus respectivos governos e 

organizações particulares?! Ou será, que os Agentes da Luz, 

partidários do Cristo, não haveriam de suportar alguns 
“instantes” de dor e sacrifícios em nome desse Amor que tudo 

nos dá e nada tem recebido da maioria de nós, a não ser 

incompreensões e pedradas de toda a sorte?!”  

   E o companheiro espiritual acrescenta, ainda, que quanto à “mística 

dos números”, segundo seus acanhados conhecimentos, porém 
alicersados em porfiados estudos junto aos Arquivos Sagrados da 

Espiritualidade Maior, onde reside na atual condição de pobre espírito 
desencarnado e desvalido até mesmo de “um segundo par de 

sapatos”, nada mais é que a “Matemática Divina”, exatamente onde 

Einstein encontrou a razão do Universo, ou melhor, a profunda 



 

 
454 

454 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

presença de Deus na estrutura matematicamente perfeita do 

Cosmos infinito.  

   E para deixarmos os nossos intrigantes estudos ainda mais 
interessantes, saiba o querido leitor que no dia 13/07/2012 (sexta-

feira – às 08h33min) veio à nossa mente as seguintes significativas 
frases: “A Vida Viaja na Luz” (Inácio Ferreira/Carlos A. Baccelli) e 

“A Vida é mais importante que a Verdade” (Chico Xavier) e logo 
após abrirmos a magnífica obra “No País das Sombras”, de Elisabeth 

d´Espérance (FEB), para tirar uma pequena dúvida sobre uma 
imagem psicometrada que havíamos recebido mediunicamente por 

intermédio do poder mental sugestivo e indutor de nossa atual 
Diretora Espiritual, a Ministra Veneranda (de “Nosso Lar”), 

exatamente na pág. 246 que apresenta uma foto na qual aparece a 

querida d´Espérance ao lado de um lírio “materializado” por força de 
sua excelente faculdade de efeitos físicos, quando ao olhar 

detidamente em seus olhos (no globo ocular – através da fotografia 
citada) vimos poderosas forças sexuais de transcendente beleza, em 

tonalidade “azulínea suave-cristal”, em sua estrutura/personalidade 
espiritual, que mais nos parecera uma fonte pulsante de 

energias sublimes. Pensei atônito, diante do inusitado: “Deus 
meu! fazemos sexo o “tempo todo”. Acho que, salvo engano, 

“temos filhos” (ou criamos vida!) a todo o momento e 

instantes de nossa existência.” 

   

   Porém, no dia seguinte (sábado, 14 de julho de 2012 às 
16h57min), já pela tarde, sem maiores pretensões, terminávamos de 

assistir ao documentário DVD – “Segredos de Maria Madalena” 
(Europa Filmes, produção de 2006 e lançado no Brasil em junho de 

2012 antecipando seu lançamento oficial em aproximadamente 30 

dias, que seria em Julho) baseado no best-seller de Dan Burstein e 
Arne de Keijzer, que, “curiosamente”, faz um estudo sobre a 

importância de Maria Madalena e dando uma compreensão melhor do 
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modelo feminino e sua sexualidade/erotismo no aspecto Divino 

do Cristianismo, isto desde os seus primórdios.  

   Alguns teóricos, ainda fazem especulações em relação a sua ida 
para o sul França, após o episodio dantesco do Gólgota, e a respeito 

da “suposta” relação intima entre Madalena e o próprio Cristo.  

   Sem a intenção de desmerecer tais estudiosos do Cristianismo 
primitivo, embora tais especulações se baseiem em narrativas 

lendárias do romântico povo francês, recebemos nesse mesmo dia a 

informação pela querida Mentora Veneranda de que, apesar de tal 
conclusão muito satisfatótia por parte desses mesmos teóricos e 

pesquisadores da Terra, alguns pontos estariam em erro, com relação 
a alguns específicos fatos e a personalidade daquela que foi uma das 

principais personagens dos Evangelhos (principalmente o de João):  

   - ”No conjunto das informações histórico-poéticas, em sua 
intimidade não está completamente descaracterizada a procedência 

transcendental dos fatos.  

   Confirma-nos a Benfeitora:  

   - “Sim, Maria Madalena engravidara no Plano físico e teve 

realmente uma linda filhinha do Cristo, Sara, e segundo a tradição 
histórica francesa a pequena criança fora levada para a França 

exatamente aos 12 anos de idade (mais uma vez o “número” mais 
citado tanto no Antigo, como no Novo Testamento), lembrando ainda 

que na personalidade anterior de Ruth, Madalena fora a responsável 

pela genealogia de Davi, com destino ao nascimento de Jesus e 
alguns dos fatos narrados pelos pesquisadores, autores e estudiosos 

no documentário, encontram-se de acordo com a realidade dos 
Mecanismos Reencarnatórios da Vida do Mais Além, caso os nossos 

cientistas da Arqueologia incorporar às suas investigações o conceito 
de Imortalidade à Luz dos Postulados Espíritas, mesmo assim, ainda 

pouco ou quase nada conhecidos no mundo transitório pelos 
espiritualistas e dos devotados espiritistas, em particular. Mesmo 

porque, afirma-nos ela nesse momento, o próprio Evangelho cita 
tal possibilidade como uma verdade inconteste no caso de 

“Maria” a Santa Mãe de Jesus de Nazaré. Portanto, para nós 
cristãos, o fato, além de não caracterizar-se pela novidade, é 

possível sim. Bastemos despirmos a nossa mente acanhada e 
retrograda e carregada de uma pseudo-religiosidade ortodoxa 

e analisarmos os fatos mediúnicos, ou transcendentes, com a 

mesma clareza “destemida” de um Allan Kardec, de Ernesto 

Bozzano, ou de um Gabriel Delanne.” 

   E acrescenta a Amiga Espiritual:  
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   - “A única incorreção, em relação aos estudiosos do Plano 
físico, que nos caberia mencionar, seria o fato de Nosso 

Senhor ter “coabitado” com a querida companheira de 

Magdala. Com relação a este fato específico, os “Evangelhos 
gnósticos” nada afirmam de forma categórica, talhando, eles, 

apenas “suposições” ou meras “especulações”, assim sendo, 
acreditamos sinceramente que o texto a seguir psicografado 

pelo nosso querido médium e assinado por Amigos da Vida 
Maior, reconhecidamente sérios e estudiosos das Leis do 

Espírito, poderão acrescentar grande valor ao que temos 
transmitido humildemente aos nossos irmãos da Terra nesse 

pequeno apêndice. 

   Outra informação que cremos de real valor para os que se 

debruçam de coração às narrativas bíblicas, no contexto das 
revelações divinas, é bom que se frise que em momento algum 

fica claro que a situação do sexo seja algo de imoral ou 
pervertido, senão quando consumado pela baixeza de 

sentimentos animaliazados e pervertidos do homem bruto e 
depravado, além do que quando temos a possibilidade de 

verificar que a vida familiar e digna, em bases de amor e 
devotamento, sempre será o começo, o meio, e o fim, mais 

seguro de fazer qualquer sociedade avançar para o seio 

generoso e sempre acolhedor do Criador. 

   Com isto, desejamos afirmar que o Senhor por ter dado um 
filho legitimo a Maria de Magdala, em nada teria derrogado as 

Leis do Amor e da Afetividade no santuário sagrado da 
Reencarnação aos moldes da vida humana, pelo contrário, 

“veio fazer cumpri-las”, embora por condições excepcionais, 
ou seja, por uma ação sexual puramente movida pela sua 

energia mental coabitiva, que, por si só, já seria suficiente 

para gerar mundos infinitos ao redor de nossa casa terrena. 

   Agora, quanto ao fato de os cátaros terem sido tomados 

como ereges pelos cristãos antigos, nada mais fora que uma 

terrível incapacidade do homem atrazado daquele tempo 
compreender as minúcias da vida intima, ou oculta, de cada 

criatura encarnada no planeta, ainda levando em consideração 
de que, positivamente, uma protoforma fisilógica-astral do 

Senhor seguiu viagem na companhia de Maria Madalena logo 
após a crucificação (levando em consideração o tempo natural 

de permanência da santa de Magdala nas regiões insalubres 
da palestina, como narrada em síntese poética pelos 

evangelistas), não na condição de esposo, mas na condição de 
seu Mestre, Senhor, e Amigo, que haveria de lhe assegurar a 

tranqüilidade mental, e mesmo física, diante das enormes 
trevas que se produziram ao seu redor, formadas por legiões 
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de Entidades verdadeiramente diabólicas do plano espiritual 
inferior, que já sabiam o que estava por vir: que era a 

continuidade da Genealogia do Cristo a partir de sua filha 

Sara, que comporia em terras de França o novo DNA que 
formaria a dinastia dos futuros reis e rainhas do sagrado 

terreno das Gálias.” 

 

Vercingétorix (72 a.C. - 46 a.C.), foi o chefe arveriano do centro de França, que liderou 
a grande revolta gaulesa contra os romanos em 53-52 a.C. (Fonte: Wikipédia).  

   Nota do médium: Segundo Emmanuel, por minha própria faculdade 
mediúnica: “No futuro, as catacumbas e os cofres-mausoleus do oriente e 
da Europa haverão de se abrir apresentando ao mundo material, por meio 

de documentação sigilosa e esquecida, junto aos Espíritos dos mortos, a 
veracidade dos fatos ora levados à conta de ficção e pura lenda cultural do 

povo francês.”  

* * * 

“EU NÃO VIM DESRUIR A LEI” 

   Hoje, 22 de abril de 2012 (às 15h59min), assistindo ao DVD – 

Palestra “A Vida e Obra de Jesus” (TV – A Caminho da Luz/Angra, 
2011) pelo companheiro Dirceu Abdala, chegamos à conclusão de 

como, realmente, poderia ter se dado a encarnação do nosso Divino 
Salvador sobre a face do orbe terrestre, quando pela união entre as 

almas luminosas de José e Maria de Nazaré. 
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   Nossos companheiros espíritas têm se apegado mais à “letra” do 
que ao “espírito” do Antigo quanto do Novo Testamento. E, por este 

motivo, finalmente, os nossos Amigos Espirituais, de maneira mais 

objetiva e elucidativa, e muito menos formal que de costume em 
nosso meio doutrinário, nos esclarece quanto aos fatos originais da 

Vida de Jesus Cristo, pelo menos ao que corresponde ao seu 
nascimento e a sua relação mais intima com Maria de Madalena, já 

que a interpretação eminentemente “religiosa” e “filosófica” dos fatos 
está correta e de acordo os Estatutos da Vida Superior, entretanto, 

agora melhor explicada e esclarecida à Luz da Ciência dos Imortais. 

   No parecer do Dr. Dirceu Abdala, em sua palestra, o processo 
reencarnatório na Terra estaria ligado à Justiça Divina, em função dos 

nossos objetivos que “nascer de mulher ainda é para nós o 

principio sério da Justiça que se opera segundo a vontade de 

Deus”. 

   Segundo as Escrituras Sagradas, em particular em o “Evangelho de 

Jesus”, ou o Novo Testamento, José seguiria a genealogia de Davi, e 
que a este último caberia transferir sua descendência ao Messias 

prometido, no entanto, a “coabitação” entre Maria e seu esposo José 
transferiu-se logo para o jogo das incertezas e “profanações” da 

mente popular ou sacerdotal, mas acreditamos que a questão/tabu se 
esclareça (como diria o nosso André Luiz: Um tanto mais...) com o 

exemplo simgelo de algumas de nossas vivencias mediúnicas, numa 

generalização dos ensinos dos Espíritos e que acreditamos seja a 
vontade de outros muitos e muitos medianeiros que, 

lamentavelmente, por não encontrarem amparo no seio de seus 
grupos de trabalho acabam por omitirem, ou não darem publicidade 

às suas experiências pessoais, o que noa nossa apreciação é de 
profundo pesar para a continuidade e o êxito do pensamento espírita, 

segundo o parecer de Allan Kardec em “A Gênese”, de o Espiritismo 

ser uma Ciência evolucionista. 

   Solicitamos aos companheiros de doutrina que recorram aos 

apontamentos dos Espíritos Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier e Adolfo Bezerra de Menezes, no primeiro livro de nossa 
acanhada lavra mediúnica, “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, 

cap. 14, Amor, Sexo e os Variados Aspectos Multidimensionais 
no Processo de Cura, dando o exemplo de quan do os Amigos 

Espirituais nos permitiram visualizar a “desmaterialização” de nosso 
próprio “esperma/semem” antes, durante e mesmo após o ato 

sexual, em diversas oportunidades com nossa ex-esposa Maria 

Francisca e, mesmo, após a conclusão do trabalho citado, quando 
tivemos a felicidade de “visualizar” (em completo estado de vigíliae 

lucidez mediúnica) tanto a projeção como a introdução no corpo 
físico de nossa ex-companheira as minhas próprias forças/energias 
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sexuais (esperma astral) parcialmente materializadas (num 
estado tão próximo do sólido que quase pudemos tocá-las), e isto se 

deu sem qualquer contato físico/carnal com ela.  

   À época, ficara-nos a interrogação: “Qual seria a utilidade deste 

“esperma humano” para os Espíritos?!...” 

   Acreditamos, agora, que os nossos Instrutores desencarnados nos 
preparavam para que chegássemos ao fechamento da questão que 

agora nos debruçamos, no sentido meramente técnico e 

especulativo, mas sempre no interesse sincero e real de enfatizar a 
doçura da Divida procedência de Jesus, e a condição de verdadeiras 

Entidades de Luz da Vida Superior nas presenças físicas de Maria e 

José.  

   Entretanto, não poderíamos deixar de trazer ao nosso leitor, 

sempre curioso por novos apontamentos referentes à Vida Espiritual, 
o excelente extrato da magnífica obra “Ação e Reação” do Espírito 

André Luiz, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, 
no cap. 15, Anotações Oportunas, à pag. 219 (2ª. edição especial – 

FEB).  

   Com a palavra o Assistente Silas:  

   – “Criação, vida e sexo são temas que se identificam 

essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio 
da Sabedoria Divina... Examinado como força atuante da vida, 

à face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em 

tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração 
dos astros, porque, então, expressará força de amor, gerada 

pelo amor infinito de Deus... E a própria influência do Cristo, 
que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus 

tutelados na Terra para “fecundar de luz a nossa mente” (o 
grifo é nosso), com vistas à ressurreição, não será, na essência, 

esse mesmo principio, estampado no mais alto teor de 
sublimação? O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino 

espiritual que nos é conhecido, por ser de substância mental; 
determinando mentalmente as formas em que se expressa.” 

(...) 

   Segundo os verdadeiros autores desse artigo, a estrutura 

psicológica de vibrações incompreensíveis e inimagináveis presentes 
em Nosso Senhor, mesmo compartilhadas por duas personalidades 

santificadas como as de José e Maria, não suportaria o “ato sexual” 
no nível das vibrações de ordem humanas, o que provavelmente viria 

a acarretar um aborto “inconcebível” e extremamente “negativo” para 
a missão Salvadora do Messias, ou ainda, na melhor das hipóteses, 

um sério risco para a sua constituição genética elaborada por 
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milênios antes de sua chegada em definitivo ao solo da Terra, que já 

pranteava em extrema necessidade por Sua Luz. 

   Segundo tais afirmativas, os Construtores e Geneticistas Siderais, 
salvaguardando a saúde da Criança-Cristo, resolveram 

“desmaterializar” (assim como ocorrera, de maneira muito 
insignificante, comigo mesmo!) o esperma de José e, logo em 

seguida, por mecanismos que transcendem a compreensão da Ciência 
terrena, introduzi-lo no canal vaginal de Maria, dando assim 

prosseguimento ao processo de “encarnação” de Jesus, tal como 
reconhecemos nos mecanismos reencarnatórios naturais em cada um 

de nós que transitamos pelo solo terreno. 

   Concluindo o exposto, no interesse sempre maior de salvaguardar a 

Verdade, alertamos aos menos afeitos aos estudos da Ciência, em 
particular no Espiritismo, a necessidade imperiosa de examinarem 

acuradamente a obra “Um Caso de Desmaterialização Parcial do 
Corpo de uma Médium” (5ª. Edição, FEB), trabalho esse de 

extremo rigor investigativo do eminente professor Alexander Aksacof, 
quando de suas experiências com a médium Elizabeth d´Espérance, 

no final do século XIX. 

   E com as palavras sempre sábias do Espírito de Chico Xavier, que 

vêm nos conduzindo as atividades espirituais, entregamos aos 

leitores amigos este pequeno óbolo de seu amor carinhoso:  

   - “Na questão que envolve o conhecimento mais profundo do 

Corpo Espiritual, a função precípua do Espiritismo é a de 
lançar a semente. E a colheita pertencerá a Deus sobre a face 

da Terra por intermédio da “Ciência” santificada em Jesus 

Cristo”. 

   Oxalá seja louvado! 

Assistência dos Espíritos: 

 André Luiz, William Crookes e Inácio Ferreira 

* * * 

   E quando os estudiosos mais atentos também tiverem assistindo ao 

excelente documentário/DVD: “Segredos de Maria Madalena”, 
haverão de reconhecer que grande parte de nossos estudos estão em 

perfeita conexão com os manuscritos dos Evangelhos gnósticos, 
dentre os quais está o “Evangelho Segundo Maria Madalena”, que foi 

recentemente descoberto em escavações arqueológicas no Egito, 
sendo os Evangelhos Gnósticos considerados uma das mais 
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importantes descobertas bíblicas do século XX, já que fazemos 
questão de observar, pelo menos aos mais interessados nestes 

estudos, que as nossas novas inserções de texto/revelações (acima) 

têm data de 14 de julho de 2012, dia em que a França comemora 
a queda da Monarquia e início da Republica, “coincidentemente” o 

exato país para o qual se dirigiu Maria Madalena após a ressurreição 

de Jesus, segundo as lendárias histórias francesas. 

   Mas para dar mais substância às Revelações de nossos 

Instrutores, transcrevemos mais algumas anotações que 
fizemos a partir de observações clarividentes e audientes, sob 

a orientação espiritual do Dr. Hernani Guimarães Andrade, 
dessa feita com o auxílio de Entidades espirituais 

especialistas, segundo ele, em Engenharia Genética, Biológica, 

e ainda em Física-Eletrônica. Só pedimos perdão, por não 
pinçarmos dos compêndios científicos terminologias mais 

específicas, haja vista o presente trabalho ser constituído de 
total desprendimento pomposo, no intuito, segundo 

orientação dos autores espirituais, deverem os mesmos ser 
destinados à cultura e à compreensão popular, no máximo 

possível, mesmo porque reconhecemos a nossa própria 
deficiência sobre o assunto e a nossa completa desvalia em 

Cultura Acadêmica.  

   Vejamos: 

MODELO ORGANIZADOR “FISIOLOGICO” 

   Numa determinada madrugada do primeiro semestre do ano de 
2012, quando nos encontrávamos em nosso leito e orando, como de 

costume, na minha intenção e na dos nossos demais irmãos 
encarnados e desencarnados, passamos a observar, num fenômeno 

clarividente (espontâneo) e de extrema beleza, que irradiações 
espirituais quase “sólidas”, palpáveis mesmo aos nossos 

sentidos físicos, numa substância luminosa em tom de maravilhoso 

rosa-carmim sublime e sintilante, de constituição fluídico-pastosa, 
passavam a se desprender (porjetar-se) do nosso tórax, 

chegando a deixar, fixar, o seu indescritível “aroma” no nosso 
olfato, e o seu delicioso “sabor” no nosso paladar: de PURO 

“LEITE MATERNO”, e de qualidade incomparável. 

   Acredite quem puder, e quem o desejar! 

   Jamais houvera surpreendido em mim mesmo, ou em qualquer 

outra pessoa (mesmo desencarnada) uma ocorrência mediúnica 

com tamanha delicadeza, embora a condição profundamente 
arrojada (a palavra correta é esta mesma!) em seu aspecto 
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extensivo, quanto ostensivo, pois, à nossa visão completamente 

deslumbrada, tudo se movimentou como se a nossa própria 
aura magnética tivesse se projetado por sobre toda a 

vida planetária, como num carinhoso gesto de Bondade do Criador 

à nossa própria alma enferma, que, invariavelemente, tem lutado 

para servir ao máximo de nossas forças, independente de nossa 

condição espiritual ainda muito atrazada.   

   De repente, fora como se toda a nossa estrutura espiritual 
(corpo físico e astral) estivesse não apenas manipulando e 

produzindo o generoso alimento maternal, mas jorrando-o, a 
partir de nosso próprio centro perispiritual cardíaco, em 

quantidade tão intensa que eu mesmo não saberia precisar, 

para diversificadas partes do planeta, como se de repente fosse-
nos possível abarcar a imensidão do mundo inteiro pelas minhas 

emanações fluidicas de teor maternal (ou hormônios 

específicos da área cardíaco-espiritual), onde se encontravam, 

dentro de nosso modesto entendimento do fenômeno miraculoso em 

observação, milhões e milhões de homens e mulheres (encarnados e 
desencarnados) necessitados de tais irradiações fluídico-

magneticas, e “alimentares” do Puro Amor de Mãe.  

   E em segundos, vimos outros tipos de irradiações saírem, como 

que “da profunda intimidade das células” do nosso corpo físiológico, 
num fenômeno tão sutil e intrincado como maravilhosamente 

surpreendente!  

   

O gênio do Prof. Dr. Hernani G. Andrade, foi resposável pela produção de 
inúmeros estudos científicos em torno na reencarnação e da 

comunicabilidade Entre os Dois Planos da Vida. 
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   Passado alguns instantes, fui agraciado pela visita muito 
interessante (esse foi o seu primeiro contato ostensivo comigo!) do 
Espírito Hernani G. Andrade, que a parir daí passou a nos 

ministrar algumas informações da área de Medicina (embora ele 

tenha sido, quando encarnado entre nós, um engenheiro e 
competente cientista no campo investigativo da valiosa 

parapsicologia) e da Ciência Transcendental que, de mim mesmo, em 
particular, conhecia de maneira muito limitada e restrita sobre o 

assunto.  

   O Instrutor Andrade nos explicava que naquele instante o nosso 

corpo físico fora envolvido por uma tunica “única” formada por 
outras três camadas (áuras) fluídicas, interpostas uma por entre as 

outras, respectivamente (incorporação áurica), produzidas à base de 
adrenalina e nora adrenalina, em cintilações luminosas branco-

prateadas e com irradiações a partir da estrutura física do meu 
“corpo encarnado” (esse fora exatamente o termo utilizado pelo 

amigo espiritual: “Corpo encarnado”) – são, a rigor, substâncias 

psi, embora de natureza ainda materiais, não necessariamente 

elementos constituintes do corpo etérico, ou duplo-etérico, já que 

este, no caso em observação, por força da sua própria condição 
dinâmica, ou hiperativa, se encontrava praticamente 

desmaterializado –, como vimos: o centro cardíaco do corpo 
astral, correspondido no plano fisico pelo coração, tendo como a 

principal sede de tais irradiações a nossa própria “glândula pineal”, 

e deixando bastante claro por nossa audiência mediúnica:  

   - A melatonina também fazia parte do processo em 
andamento, no conjunto das três áuras distintas, como que 

entranhadas uma nas outras (embora as três telas áuricas 
tivessem sido formadas a partir de uma única personalidade 

encarnada), nos seus constituintes fisioquímicos da dimensão 
da Crosta, que, mais a frente, seriam utilizados como base na 

estruturação de um novo corpo “psico-bio-somatico” em 
arquitetura argamaçada em modelos mais sutis, em vibrações 

mais aceleradas ou desmaterializadas, que seriam 
aproveitadas seja em suas reencarnações ainda no solo futuro 

da Terra ou em outras dimensões futuristas do Universo 
“físico” ou “espiritual”. E a ação benfeitora do medianeiro fora 

o clichê mental, como num gesto de bondade de sua alma 
amiga e afetuosa, capaz de nos proprocionar os elementos 

psíquicos necessários para a produção do fenômeno extra, o 

da modelagem do seu duplo físico-astral futurista. 

   Como vemos, o corpo físico atual haverá de nos ser muito útil em 
futuras encarnações (risos). Portanto, nada disso de que: “a carne 

morre” e somente o espírito vivifica. Pelo que foi exposto, o corpo 
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carnal atual também será de suma importância para a nossa futura 
experiência material e mesmo espiritual, já que, a partir dele, são 

prduzidos os proto-corpos que haverão de nos sustentar a vida 

psíquica no futuro, que ainda nos é indevassável, das reencarnações 

ilimitadas de nossas almas. 

   O querido Dr. Hernani ainda me deixou informado (interessante é 

que ele só se fez presente da “cintura para baixo”, embora eu o 
visualizasse e o ouvisse “nitidamente” e com extrema “lucidez”), 

de que por essa ser a melhor fase de nossa atual 
encarnação/existência sobre a face da Terra optaram, os Engenheiros 

da Espiritualidade Superior, por talhar-nos o próprio modelo 
fisiológico do “futuro”, já que antes não houve condições psíquicas 

e, para depois, existiria a possibilidade de uma nossa queda moral 

em virtude dos nossos compromissos, tanto espirituais junto aos 
Benfeitores da Vida Maior quanto de nossas próprias deficiências 

intimas (a relatividade futura das ocorrências de minha vida passional 
não poderia servir de referendo para o adiamento do serviço técnico 

de urgência que acabávamos de observar). E ainda, segundo ele, os 
Espíritos Amigos não nos poderiam garantir êxito na missão modesta 

que ora realizamos, deixando-nos apenas com o alerta da imperiosa 

necessidade de serviço valoroso e humilde dentro da Seara de Jesus. 

   Em virtude dos acontecimentos acima, ficamos naquela mesma 

noite-madrugada pensando como se daria o encaminhamento das 

atividades da Engenharia Médica Espiritual e de que forma eles 
manteriam o meu “corpo futuro” em atividade físico-biológica, sem 

que o meu espírito, ou alma, estivesse ligado a ele em processo de 
“conclusão” e “ligação” reencarnatória, já que estávamos por demais 

instruídos pela nossa doutrina consoladora acerca de determinadas 
reencarnações, como a que foi brilhantemente relatada por André 

Luiz na obra “Missionários da Luz” (Chico Xavier/FEB)?!  

   Em segundos, acreditamos que emitido pelo próprio Dr. Hernani, 
ouvimos como que ecoar, ou ressonar, em nossa intimidade mental a 

palavra: Criogenia. (Sim, o nosso futuro Modelo Organizador 

Fisiologico seria congelado e ficaria aguardando pela sua utilização). 

   Apenas para efeito de estudo, pedimos que os amigos leitores, caso 
estejam interessados em maiores esclarecimentos sobre o assunto, o 

da Criogenia, à luz do Espiritismo, que recorram aos esclarecimentos 
elucidativos de Chico Xavier nas gravações das entrevistas do 

programa “Pinga Fogo”, produzidas pela extinta TV Tupi de São 

Paulo, no ano de 1971 (DVD, disco 2, Versátil Home Vídeo). 

   Valendo lembrar que, em nosso modesto apontamento, o estimado 
Dr. Hernani nos traz a informação de que mesmo antes de nosso 

desencarne na atual encarnação, os futuros corpos já podem ser 
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providenciados pelos Amigos Espirituais, com base em nossos 
registros psicobiológicos ainda nesta atual existência, sendo que as 

variantes das neurotransmissões ficarão subordinadas a uma 

série de analises psicométricas e psicoscópicas de nossa 

intimidade moral atual por parte dos Benfeitores da Vida Maior. 

* * * 

   E concluindo o presente trabalho, que, em realidade, pertence a 

esses queridos salvaguardas de nossas existências, os Espíritos 

Amigos, é com grande alegria que declaramos aos nossos leitores que 
não temos sombra de dúvidas que este digno Espírito de Luz, seja na 

roupagem carnal como Rute, Ester, Santa Madalena, Teresa de 
Ávila ou d´Espérance, fez sua trajetória pela nossa tão querida 

Terra de forma reta para Deus, já que por suas reencarnações, aqui 
apresentadas, nos dá condições de concluir que Elizabeth 

d´Espérance não foi um Espírito, vamos dizer, “comum”, mas uma 
verdadeira Estrela Divina, como exatamente coube ser identificada 

pela História dos mártires judeus.  

   Uma trabalhadora incansável e sempre fiel à Jesus Cristo, que, 

apesar de sua resistência pessoal à realização do presente trabalho 
de Revelação Reencarnatória de suas Vidas Sucessivas, soube ser, 

mais uma vez, a serva humilde e zeloza, reconhecendo no carinho 
extremoso dos Amigos da Vida Maior: o verdadeiro mérito das 

palavras e opiniões que, segundo ela mesma: são imerecidas!... 

   E seguindo as elucidações de ordem superior, chegamos à 
conclusão de que a sua atual programação reencanatória, que já está 

prestes a se realizar nos próximos 4 meses (ou 12 meses que sairia 
circunstancialmente da pré-programação estabelecida nas 

Profecias),  e que culminará com o início de seu mandato mediúnico 

aos “12” de idade, e se tudo correr a contento, no ano de 2024, 
seguirá a Programação Superior já pré-estabelecida desde as 

Profecias Sagradas: Apocalipse (22:2): No meio da praça, de um 
lado e do outro do rio, existem árvores da vida que frutificam 12 

vezes, dando fruto a cada mês; e suas folhas servem para curar 
as nações (ela será uma excelente médium de cura!). Apocalipse 

(12:1): Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de 
sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na 

cabeça. (Os grifos são meus). 

   E para concluirmos o exposto, hoje (03/07/2012), ao darmos 

continuidade aos estudos que ora realizávamos da magnífica obra 
“Sementeira de Luz”, pelo Espírito Neio Lúcio/Francisco Cândido 

Xavier (Ed. Vinha de Luz), cap. Não Conhece o espírito e, 
conseqüentemente..., encontramos de maneira surpreedente o 

seguinte extrato:  
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   - “Finalizando, peço a vocês dois um culto intimo. Diante de 
nós, a Bíblia. Neste instante, não abriremos ao acaso. Abrirei o 

livro de mão firme. É o livro de Ruth, Capitulo 1-16: “Porque 

para onde tu fores, irei também eu e onde quer que 
morares, morarei também eu.” “O teu povo será o meu 

povo, e o teu Deus, o meu Deus.”” 

 

   Contudo, vejamos o que nos disse a esse respeito o Espírito 

Allan Kardec, no dia 14 de março de 2014, o da coabitação 

mental (magnética) por parte do Nosso Meigo Rabi em Maria de 

Madalena, como lecionado um pouco mais acima, isto, por nossa 

própria faculdade: 

   - Seria, a nosso ver, um absurdo acreditar que o Nosso 

Senhor Jesus Cristo pudesse ter vindo ao mundo dos 

homens materiais e, por sua vez, tivesse ficado sem 
cumprir um só mandamento, que seja, do Pai Celestial, 

inclusive, e muito especialmente, o do “Crescei e 
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multiplicai-vos”, como encontraremos nas narrativas 

sagradas do povo cristão, particularmente em Gênesis 

1:28. 

   É muito compreencível mesmo que alguns, ou mesmo vários, 
companheiros de nossa Doutrina venham rebater o pensamento 

acima do nosso querido Mestre de Lyon (quando psicografado 

por um médium “desconhecido” e desfavorecido pela ponpa 

da vida religiosa do mundo passageiro!), entretanto, faz-se 

necessário entender que o amado Benfeitor Espiritual articula seu 
pensamento, segundo podemos entender, de uma maneira geral, 

possibilitando a que todos nós possamos fazer as nossas próprias 
reflexões em torno dos casos da heterosexualidade, 

homosexualidade, bisexualidade, celibato, etc., imbuindo os 
espíritas modernos, ou contemporâneos, de um acerto de 

contas entre o rigor da letra e a simplicidade do espírito 

que sempre vivifica.  

   Mas, de qualquer modo, vejamos que o assunto requer muito 

estudo, reflexão, e muita cultura evangélica, pela força da tolerância 
e da humildade, da compaixão e da caridade, para entendermos 

definitivamente que todos nós, “sem exceções”, independente de 

nossos gostos pessoais e/ou tendências exclusivistas, viemos ao 

mundo das forças físicas, e mesmo espirituais, para 

crescermos e multiplicar-nos, segundo a profecia bíblica. 

   Despedimo-nos de todos com o nosso afetuoso abraço e com o 
coração repleto de alegria, na lembrança das palavras de Vida Eterna 

de Nosso querido e amado Jesus de Nazaré, que acreditamos sirvam 
fielmente aos nossos propósitos de agora, o de nos alertar e o de nos 

esclarecer, já nesse momento final de trabalho:  

 “Tu és um escândalo para mim, porque não 
compreende as coisas de Deus, mas as dos 

homens.” 

(Mateus 16:23; Mc 8:31-33; Lc 9:22-27 – “O Novo Testamento”, pela Trad. do 
poriginal grego, Haroldo Dutra Dias, Editora CEI, 1ª. Edição – 2010). 

   Diante do que pudemos ver neste pequenino estudo bíblico acima, 
as reencarnações providenciadas para os Espíritos Superiores, seja no 

solo da Terra material ou em outras dimensões, ou sub-dimensões, 

da nossa vida planetária, são montadas de maneira tão 
diversa e intricada, com tamanho número de enigmas 

matemáticos e genéticos, que seria mesmo, praticamente, 
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impossível tertarmos desvendar, com a exatidão desejada, tomando 
como base, e em muitos casos, as Reencarnações Múltiplas, como 

já foi objeto da nossa atenção inicial na nossa obra “MENSAGENS 

DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, quantas vidas eles 
estariam realmente a viver numa única “descida” ao mundo 

dos mortais. 
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SEGUNDA PARTE  

Biografia de Ruth 

Nota do médium em 28/12/2013: 

   Recebemos no dia de hoje, por volta das 10hs, a visita 
espiritual da atriz israelense Elana Eden, observando ainda aos 
amigos leitores que ela, Elana, se encontra atualmente 
reencarnada na Terra.  

   Para a nossa feliz surpresa, ela se apresentou tal qual a sua 
personagem de Ruth, no filme que ela realizou para a 
Twentieth Century Fox, em 1960 (“A História de Ruth”, DVD 
Twentieth Centry Fox, 2010), quando, ao lado de Stuarth 
Whitman, deixou para as gerações futuras aquilo que 
particularmente consideramos “a narrativa mais fiel dos dois 
personagens bíblicos” (Ruth e Boaz). Inclusive, como eu pude 
observar pela minha clarividência mediúnica, ambos com os 
seus traços fisionômicos quase que “em perfeito sincronismo” 
com os adjetivos corporais dos personagens originais do Antigo 
Testamento que, segundo a benfeitora Veneranda: “Foram 
pinçados da Vida Maior para o Plano da Terra, com o 
propósito quase exclusivo de realizarem esta obra prima do 
cinema épico de Hollywood”. 

O Livro de Rute 

Origem da gravura: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 
 

Julius Schnorr von Carolsfeld: Rute e Boaz, 1828 

   O livro de Rute, na Bíblia Grega e Latina, é um dos livros 
históricos do antigo testamento da Bíblia vem depois do Livro dos 

Juízes e antes de I Samuel.[1][2], enquanto que na Bíblia Hebraica se 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Julius_Schnorr_von_Carolsfeld
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_dos_Ju%C3%ADzes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_dos_Ju%C3%ADzes
http://pt.wikipedia.org/wiki/I_Samuel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Rute#cite_note-echegary-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Rute#cite_note-pearlman-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Julius_Schnorr_von_Carolsfeld-_Ruth_im_Feld_des_Boaz.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Julius_Schnorr_von_Carolsfeld-_Ruth_im_Feld_des_Boaz.jpg
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situa entre os "Ketubim" ou Escritos[3]. Possui 4 capítulos onde é 
narrada uma história situada no período dos Juízes de Israel. O 

momento histórico exato não se conhece; todavia, Josefo, historiador 

judeu, opina que Rute é do tempo do sacerdote Eli (Antig. 5,9,1). 

   Este livro da Bíblia deriva seu nome de um dos seus personagens 
principais, Rute (cujo nome significa "amizade"), a moabita. A 

narrativa mostra como Rute se tornou uma ancestral de Davi 
por meio do casamento de cunhado com Boaz, em favor de sua 

sogra, Noemi. O apreço, a lealdade e a confiança em YHVH que 
Boaz, Noemi e Rute demonstraram permeiam o relato. — Rute 1:8, 

9, 16, 17; 2:4, 10-13, 19, 20; 3:9-13; 4:10. 

   Excetuando-se a lista genealógica (Rute 4:18-22), os eventos 

relatados no livro de Rute abrangem um período de cerca de 11 anos 
no tempo dos juízes, embora não se declare exatamente quando 

ocorreram. — Rute 1:1, 4, 22; 2:23; 4:13. 

   A tradição judaica atribui a Samuel a escrita deste livro, e isto não 
discordaria da evidência interna. O fato de que o relato conclui com a 

genealogia de Davi sugere que o escritor estava a par do propósito de 

Deus com respeito a Davi. Isto se ajustaria a Samuel, pois foi ele 
quem ungiu a Davi para ser rei. Por isso, teria sido também 

apropriado que Samuel fizesse um registro dos ancestrais de Davi (I 

Samuel 16:1, 13). 

   Por outro lado a Edição Pastoral da Bíblia indica que o livro foi 

escrito em Judá, depois do Exílio na Babilônia, na metade do séc. V 

AC[4]. 

   A historicidade do livro de Rute fica confirmada pela genealogia de 
Jesus Cristo, apresentada por Mateus, a qual alista Boaz, Booz pai de 

Rute , Rute e Obed na linhagem de ascendentes. (Evangelho segundo 
Mateus 1:5; compare com Ru 4:18-22; II Crônicas 2:5, 9-15.) 

Ademais, é inconcebível que um escritor hebreu tivesse inventado 
deliberadamente um ancestral materno estrangeiro para Davi, o 

primeiro rei da linhagem real de Judá. 

   O registro histórico fornece matéria de fundo que ilustra e esclarece 

outras partes da Bíblia. Apresenta-se de forma vívida a aplicação das 
leis referentes a respiga (Levítico 19:9, 10; Deuteronômio 24:19-22; 

Rute 2:1, 3, 7, 15-17, 23) e ao casamento de cunhado. (De 25:5-10; 
Ru 3:7-13; 4:1-13) Há evidência da orientação de Jeová na 

preservação da linhagem que levava ao Messias, bem como na 
escolha dos indivíduos para essa linhagem. Às mulheres 

israelitas casadas com um homem da tribo de Judá apresentava-se a 
possível perspectiva de contribuir para a linhagem terrestre do 

Messias (Gênesis 49:10). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kethuvim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Rute#cite_note-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_dos_Ju%C3%ADzes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Josefo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eli
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moabe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Davi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boaz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noemi
http://pt.wikipedia.org/wiki/YHVH
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tradi%C3%A7%C3%A3o_judaica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/I_Samuel
http://pt.wikipedia.org/wiki/I_Samuel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edi%C3%A7%C3%A3o_Pastoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jud%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%ADlio_na_Babil%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Rute#cite_note-pastoral-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mateus_Evangelista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obed
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Mateus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Mateus
http://pt.wikipedia.org/wiki/II_Cr%C3%B4nicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebreu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deuteron%C3%B4mio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Messias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnesis
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   Também merece destaque o fato da protagonista do livro ser uma 
estrangeira, e isso mostra que a salvação não tem fronteiras, e que 

o amor de Deus não é nacionalista, nem exclusivista[4]. 

Origem do texto: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Fonte de pesquisa na Internet: Wikipédia. 

Revisão do texto: Vivaldo P. S. Filho (2012) 
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TERCEIRA PARTE (Biografia de Ester) 
 

ESTER – Rainha da Pérsia 

   Além do livro de Ester conter uma história sensacional mostra que 

DEUS age mesmo quando não é percebido. Este foi o objetivo do 

NOME INEFÁVEL (impronunciável) DE DEUS não aparecer em Ester 

que significa Estrela, nome cuja referência revela também a 

presença de CRISTO à estrela de Davi, o Leão da tribo de Judá. Nos 

dez capítulos do livro apesar do nome não aparecer pela razão que 

explicada acima encontraremos DEUS vivo em cada pedacinho da 

história. 

 

   O livro de Ester é único entre todos os livros da Bíblia, porque em 
nenhum dos seus dez capítulos é mencionado o nome de Deus. Tal 

fato tem levado alguns estudiosos a concluírem que ele não possui 
caráter canônico. Certa vez, Martim Lutero chegou a dizer que 

gostaria que ele nem tivesse existido. Mas quanto mais você lê 
esse livro relativamente pequeno, mais reconhece a 

providência divina. Essa providência não é revelada de nenhuma 
forma miraculosa; antes, podemos observar que ela acontece de 

forma muito natural, à medida que contemplamos o desfecho de 
circunstâncias que culminam com a ascensão dos judeus, 

contrariando dessa forma a sua tão cuidadosamente planejada 

aniquilação. 

   “Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a 
Etiópia, sobre cento e vinte e sete províncias, naqueles dias, 

assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na 
cidadela de Susã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a 
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todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol 
da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam 

perante ele” (Ester 1.1-3). 

O último pedido da rainha Ester 

   Ester arriscou sua vida: “Falou mais Ester perante o rei e se lhe 

lançou aos pés; e, com lágrimas lhe implorou que revogasse a 
maldade de Hamã, o agagita, e a trama que havia empreendido 

contra os judeus” (Ester 8.3). Novamente, “estendeu o rei para Ester 

o cetro de ouro...” (Ester 8.4). Esse era o sinal da graça, e agora ela 
poderia novamente apresentar seu caso em favor do seu povo: “... 

escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Hamã, filho 
de Hamedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os 

judeus que há em todas as províncias do rei” (Ester 8.5). Mas havia 
um problema: o rei não poderia conceder esse último desejo à rainha 

Ester. A lei daquela terra era irrevogável. Uma vez que o rei havia 
autorizado e selado referida lei com seu anel, ela não poderia ser 

revertida, “... porque os decretos feitos em nome do rei e que com o 
seu anel se selam não se podem 

revogar” (Ester 8.8). 

   A rainha Ester arriscou sua 

vida. Ela estava disposta a 
sacrificar-se por seu povo e 

passou a ser a principal 
personagem envolvida na 

salvação física da raça 
judaica. Seu primo Mordecai foi 

elevado à realeza: “Então, 
Mordecai saiu da presença do 

rei com veste real azul-celeste e branco, como também com grande 
coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura; e a cidade de Susã 

exultou e se alegrou” (Ester 8.15). É importante observar o resultado 
dessa elevação de Mordecai: “Sucedeu isto no dia treze do mês de 

adar; no dia catorze, descansaram e o fizeram dia de banquetes e de 

alegria” (Ester 9.17). É assim que o Senhor trabalha. Em meio à 
fraqueza, Ele demonstra Sua força; em meio ao desespero, Ele 

dá eterna segurança. E através da morte, Ele traz a vida 
eterna. Nenhuma campanha, protesto organizado ou resistência teria 

ajudado os judeus durante o reinado de Assuero. Apenas a resolução 

firme da rainha Ester em arriscar a sua vida fez a diferença. 

   Quando o Evangelho é pregado em verdade, como foi o caso da 

igreja primitiva em Jerusalém, o Senhor age. Lemos em Atos 
2.42-43,46-47: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na 

comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia 

temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos 

 

O livro de Ester. 
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apóstolos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam 
pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e 

singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de 

todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os 

que iam sendo salvos”. 

   Na igreja primitiva eles “perseveravam na doutrina dos 

apóstolos”. Novamente, não lemos nada sobre qualquer tipo de 
marchas de protesto, oposição contra o governo, ou de luta contra 

todos os tipos de maldade social. Porém, a verdadeira dedicação dos 
crentes ao Evangelho fez com que tivessem o favor do povo. Eles 

não eram respeitados por sua posição social, mas por causa 
da sua simples fé, obedecendo ao que o Senhor havia ordenado 

pregando o Evangelho a todas as pessoas em todo lugar. 

   No desenvolvimento da igreja primitiva, nada lemos sobre cruzadas 

especiais ou grandes eventos ecumênicos, mas sim sobre a adesão à 
doutrina dos apóstolos. A última frase diz: “...acrescentava-lhes o 

Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos”. Essa é a chave para a 
evangelização nos últimos dias. É de suma importância fazermos a 

vontade de Deus. Quando formos obedientes a Deus e nos 
dispusermos a nos sacrificar pela causa do Evangelho, 

verdadeiramente o Senhor acrescentará à Igreja diariamente os que 

forem salvos. 

Publicado anteriormente na revista Notícias de Israel, 

abril de 2006. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

http://www.chamada.com.br/revistas
http://www.chamada.com.br/revistas
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QUARTA PARTE  
Biografia de Maria de Mgdala ou Madalena 

Matéria publicada no Jornal Mundo Espírita - dezembro/2003 (Federação 
Espírita do Paraná) 

   Ninguém lhe conhecia a origem. Ela aparecera em Magdala, numa 

ocasião em que a cidade transbordava de estrangeiros, vindos das 

festas de Jerusalém e de caravanas carregadas de especiarias do 

Egito. 

   A cidade, também denominada de Migdol Nunaya no Talmude, era 

uma aldeia de pescadores, na beira ocidental do lago de Genesaré. 
Os palácios se erguem, ao longo da praia, entre os leques das 

palmeiras e a sombra dos jardins. 

   Nas ruas calçadas, trafegam os mercadores, soldados de escudo e 

lança, publicanos, o povo. Pelas mãos circulam dracmas, sestércios, 
denários e papiros cambiais aos sons do hebraico, aramaico, grego e 

latim. 

   Ela chegara e logo adquirira fama: Maria. Logo se lhe acrescentara 
à denominação, o nome da cidade: de Magdala. Era uma mulher de 

grandes olhos nostálgicos e de longos cabelos caídos sobre as 

espáduas, como onda escura de ouro.  

   Seu palácio era procurado pelos príncipes das sinagogas, ricos 
negociantes, opulentos senhores de terras e de escravos, funcionários 

de alta categoria da administração herodiana, que lhe depositavam 
no regaço moedas de ouro, jóias, dracmas de prata, perfumes raros, 

presentes exóticos. 

   Ela se dava ao luxo de escolher quem lhe aprouvesse e se tornou 

detentora dos segredos dos fariseus, aqueles que baixavam a cabeça 
na rua, com ares pudicos, mas que a buscavam, embuçados em 

mantos negros, a horas mortas. 

   Maria, de Magdala ou Madalena, contudo, não era feliz. Surda 
tristeza a minava, entregando-se, por vezes, dias seguidos, à 

profunda amargura. Espíritos infelizes a tomavam, em noites 
variadas, deixando-a alheada, olhos perdidos no mistério de 

insondáveis distâncias. 

   Nessas horas, as servas despediam do átrio, todos os que a 

buscassem. Alguns homens, sentindo-se preteridos, dobravam as 

ofertas pelas horas de prazer que anteviam. Tudo em vão. 
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   "Numa noite de perfumes primaveris, instada por uma serva de 
confiança, dedicada e fiel, permitiu um diálogo" (1) sobre o Rabi que 

andava pelas estradas da Galileia e da Judéia. 

   Sentiu a esperança renascer, ante a informação de que aquele 

Rabi convivia com os pecadores, os excluídos. Ele viera para 

encontrar o que estava perdido.  

   Numa noite que "balouçava luzes miúdas no firmamento escuro" 

(1), servindo-se de uma embarcação, atravessou o lago e foi ter com 

Ele, em Cafarnaum. 

   Quando Ele veio a Magdala, ela tomou de um vaso de alabastro que 
continha o perfume do lótus. Custara-lhe o preço de um campo. Era 

seu presente ao Amigo. 

   Sabendo-O em casa de Simão, para lá se dirigiu. Como bom 

fariseu, Simão experimentava um gozo particular em ostentar 
virtudes e recepcionar amigos, apresentando, em seu palácio, 

personalidades que, por qualquer motivo, se tornaram famosas. 

   Durante meses, após um banquete, os comentários persistiam na 

cidade, acerca dos personagens que sua casa acolhera. 

   Com Jesus não fora diferente. Ele e dois de seus discípulos haviam 

"merecido" a distinção de um banquete na rica vivenda de Simão.  

   Quase ao seu final, ouviram-se gritos e altercações. Depois, 

rompendo a segurança, Madalena irrompe na sala. 

   Tudo se deu tão rápido! Ela se arroja aos pés do Rabi que 

permanece impassível, na posição em que se encontrava. 

   Surdos cochichos perpassam pelo ambiente. Simão se enche de 
cólera, ante o epílogo desastroso do seu jantar. Teme mandar 

expulsá-la, porque sabe da sua coragem e ousadia. Ela o conhece 
muito bem, bem como a tantos outros que ali se apresentam como 

homens de honra. 

   Jesus serve-se do momento para lecionar o Amor, exaltando o 

gesto daquela mulher que ajoelhada a seus pés, rega-os com suas 
lágrimas, enxuga-os com seus cabelos e os unge com o excelso 

perfume que impregna todo o ambiente, concluindo: "Por isso te 
digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque 

muito amou; mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco 

ama." (Lucas, VII, 47). 

   Ergue-se a voz de Jesus com infinita majestade: 
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   "Mulher, a tua fé te salvou; vai-te em paz.” (Lucas, VII, 48) 

   "Na manhã seguinte Magdala soube, pasmada, a notícia da 

conversão da pecadora. Distribuíra tudo quanto possuía e, 

com o estritamente necessário, iniciara nova vida." (1) 

   As vozes da desonra e do despeito sussurravam que ela voltaria às 

noites de prazer, que enlouquecera, que sempre fora louca. 

   Ela se juntou aos que seguiam o Mestre. Discreta, mais de uma 

vez, recebeu a bofetada da desconfiança. Sabia que não confiavam 
em sua renovação, nem se davam conta de quantas tentações ela 

estava procurando sublimar. 

   Chegados os dias da denúncia de Judas, a prisão de Jesus, o 
julgamento arbitrário, ei-la, caminhando para o Gólgota, 

acompanhando-O. 

   Permaneceu ao pé da cruz, junto a Maria e o discípulo João. 

"Quando a cabeça D'Ele pendeu, desejou cingir-lhe outra vez os pés e 

osculá-los com ternura, mas se sentiu imobilizada." (1) 

   No domingo, indo ao túmulo com Joana de Cusa, Maria, a mãe de 

Marcos e outras mulheres, encontrou a pedra do sepulcro removida, 

dobrados os lençóis que lhe haviam envolvido o corpo. 

   Ela temeu que os judeus houvessem roubado o seu corpo. 
Enquanto as demais mulheres retornaram a Jerusalém a informar o 

ocorrido, ela permaneceu no jardim, a chorar. 

   A saudade feita de dor lhe estrangulava o peito, quando ouviu a 

voz d'Ele, chamando-a pelo nome. O Mestre estava ali, vivo, radioso 

como a madrugada recém-nascida. 

   Foi anunciar o fato aos discípulos, que não creram. Por que haveria 

Jesus de aparecer a ela, logo para ela? Somente Maria, a mãe d'Ele a 

abraçou e lhe pediu detalhes. 

   Os dias que se seguiram foram de saudades e recordações. As 
notícias lhe chegavam doces. O encontro com os jornaleiros dos 

caminhos de Emaús. A pesca incomparável. A jornada a Betânia. 

   Após 40 dias, no Monte das Oliveiras, junto aos quinhentos 
discípulos, O viu ascender lentamente, as mãos voltadas para eles, 

como num gesto de afago, as vestes luminosas, desaparecendo ante 

seus olhos. 
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   Desejou então seguir com os novos disseminadores da Boa Nova. 
Temeram que sua presença pudesse ser perniciosa, semeando 

desconfiança, naqueles dias incipientes das luzes do novo Reino. 

   Ela experimentou soledade e abandono e, para arrefecer a imensa 

saudade do Rabi passou a andar pelas longas praias que tanto O 

recordavam. 

   Numa dessas tardes, encontrou leprosos que vinham de muito 

longe buscar o socorro da cura. 

   Ela os abraçou, dizendo-lhes que Jesus já partira. Deteve-se por 

horas a falar, saudosa, do que aprendera com quem era o Caminho, 

a Verdade e a Vida. 

   Depois, seguiu com eles ao vale dos imundos. 

   Sentindo que a seiva da vida diminuía em suas veias, desejou rever 
a doce Mãe de Jesus, aquela que tanto a afagara em suas amarguras, 

e foi a Éfeso, morrendo às portas da cidade, sendo brandamente 

recolhida nos braços do Amor não Amado. 
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06.______. Maria de Magdala. Op. cit. cap. 20 

    
   Nota explicativa do médium/Espírito: Segundo a Amada Instrutora 
Veneranda, algumas de nossas informações poderão contradizer tanto 
passagens do Novo Testamento quanto o de algumas narrativas de 

determinados autores espirituais renomados.  
    

   Sem desejar criar maiores atritos e debates improdutivos no seio de 
nossa Santa Doutrina, a grande Benfeitora no recorda que além de os 
Evangelhos, isso já estabelecido pelos investigadores e estudiosos das 

Escrituras Sagradas, conterem certas contradições de “superfície” (o que fez 
o próprio Codificador, na elaboração de O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

se ater principalmente nos ensinos da Moral de Jesus) e ainda, mesmo 
dentro do próprio Espiritualismo Moderno, em seu nascedouro, muitas das 
Revelações positivas dos Instrutores da Vida Maior, terem sido 

providencialmente “camufladas”, ou mesmo outras, de cunho, 
aparentemente, “duvidoso” terem sido “validadas”, mesmo que 
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temporariamente, no intuito de primeiramente preparar as mentalidades 

humanas para as realidades de ordem mais transcendentes, como foi no 
caso específico da Reencarnação pelas paragens dos Estados Unidos da 

America do Norte.   
 

 
 

Natural de Mágdala, na Galileia, Maria Madalena foi contemporânea de 
Jesus Cristo, tendo vivido no Século I. O testemunho de Maria Madalena é 

encontrado nos quatro Evangelhos. 

 
http://www.fabricadeimagemsjt.com.br/tag/virgem-maria/ 

http://www.fabricadeimagemsjt.com.br/tag/virgem-maria/
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   Portanto, nos esclarece a Ministra:  

 
   - Não nos tornemos peças de tropeço para o avanço inadiável da 

Verdade, que vem na atualidade de nossas “Esperanças” com a força de um 
poder maior que o maior dos mais poderosos centros atômicos que se tenha 

notícia sobre a face da Terra bendita: O AMOR DE DEUS! 
   
    E acrescenta a nobre Santa Isabel de Aragão (Veneranda):  

 
   - A pedido de nosso estimado Benfeitor Emmanuel, ficou acertado que a 

querida Entidade Humberto de Campos prepararia um texto fundindo 
informações do Novo Testamento com outras elaboradas de forma “fictícia”, 
a partir das próprias reminiscências da venerável Maria de Madalena a dar 

condições de montar uma idéia central (ficção) de seu desencarne a época 
do Senhor, já que nada poderia ser dito à época pelo trabalho mediúnico do 

amoroso Chico Xavier (“Boa Nova”, FEB, 1941), que apesar de possuir 
todos os requisitos, morais e mediúnicos, para uma investigação mais 
próxima da realidade, não haveria condições tanto no ambiente espírita 

quanto no religioso, em geral, para o feito. 
    

   Sendo assim, aprouve os Mensageiros Divinos somente agora trazer, em 
detalhes, o processo final da vida da grande Mensageira e sua real condição 
de progenitora de uma criança nascida do Cristo de Deus, como exposto 

momentos acima. 
    

   E, antes que tomemos por encerrada a presente exposição, singela, em 
torno da memória desse prestimoso Espírito Maria Madalena, deixamos aos 
nossos irmãos a interessante informação de que a querida Missionária, ao 

tempo do Senhor, havia sido do signo de “Libra” com o ascendente em 
“Capricórnio”. 

    
   No mais, o futuro nos dará novas evidências de sua fabulosa 

personalidade, e nas diferentes expressões psicológicas com as quais se 
prestou em servir ao Cristo, com o mais profundo de seu amor. 
 

   Na condição de simples estudante bisonho, achamos por bem trazer ao 
nosso leitor algumas das palavras do Divino Messias pelas mãos 

abençoadas de Chico Xavier, constantes também no livro “Boa Nova”, cap. 
14, pelo Espírito Humberto de Campos:  
 

   - Ante as elucidações do Mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. 
Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Tiago, então, aproximou-

se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação 
do dia seguinte. O Mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou: - 
Será que não compreendeste? Pois, se um doutor da lei saiu daqui sem que 

eu lhe pudesse explicar toda a Verdade, como queres que proceda de modo 
contrário, para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém 

constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei 
mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. 
(Os grifos são meus). 
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   Agora, como adeptos e sinceros estudantes da Terceira Revelação, cabe-

nos estudar e dilatarmos o conhecimento transcendental que vaza dos 

Planos Superiores para o Mundo carnal, por intermédio de todos aqueles 

que se dedicam santamente à Mediunidade com o Nosso Cristo e Senhor. 
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QUINTAPARTE  
Biografia de Teresa de Ávila 

 
Revelação: 

Espírito de Elizabeth d´Espérance 

Espírito de Veneranda (Rainha Santa Isabel de Aragão) 

 
Nota do médium em 24 de setembro de 2012, às 22h18mins: 

 
   Hoje pela manhã, tive a misericórdia de poder ouvir e ver a palavra 

do Divino Messias a me afirmar que a nossa ex-companheira, a 
querida F., voltaria para o convívio de nosso Lar, isso após termos 

tido outras informações espirituais das Entidades Chico Xavier, 
Elisabeth d´Espérance e Santa Isabel de Aragão (Veneranda) do 

mesmo teor, mas agora com a chancela pessoal do próprio “Cristo”, 
que nos apareceu projetado de sua própria imagem em um quadro 

que temos na sala de nossa humilde residência, que num gesto de 
extrema significação apontava para o seu doce “Coração em Chagas”, 

e a nos afirmar categoricamente: “Ela vai voltar. E quem lhe diz 

isso Sou Eu”. 

 

   Impressionantemente, é que ao nos encontrarmos num 
determinado Shopping Center da cidade de Salvador, fui defrontado 

com uma jovem e “linda” mulher, de seus aproximados 30 anos, loira 
e de olhos verdes extremamente “lindos”, quase a brilhar de uma 

forma “vítrea”!... Curiosamente, a jovem garota sentou-se bem a 
nossa frente, vindo de... não saberia dizer ao certo, tal a sutileza de 

seus passos, como se repentinamente houvesse aparecido 
caminhando do “nada”... Então, percebí que ela (estranhamente, ou 

propositadamente, ou ainda: insistentemente!) fazia de tudo para 
chamar a minha atenção, já que nos encontrávamos extremamente 

sensível e melancólico com a minha situação de “solidão” com a qual 
nos debatíamos naqueles dias difíceis de separação conjugal, longe 

de minha esposa e filha, ou seja, daquilo que sempre prezei em 

minha existencia: A Família. 

 

   Mas algo me fazia recuar, ou não atender ao seu “chamado” 
encantador e, ao mesmo tempo, profundamente “sinistro”. Sentia-me 

algo desconfortável ao lhe olhar, como se a mesma me passasse algo 
“desconcertante”, apesar de sua, também, extrema e “encantadora” 

beleza. 

 

   Já de volta ao lar, fui folhear, despretensiosamente, um livro de 
Medicina Espiritual que nos traz relatos e fotos de Espíritos Médicos 

materializados, inclusive com passagens do Dr. Bezerra de Menezes, 
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quando tomamos conhecimento que Santa Teresa de Ávila havia sido 
a reencarnação de Maria Madalena. E como temos afirmado, Elizabeth 

d´Espérance foi, também, uma das reencarnações de Maria de 

Magdala e, sendo assim, agora como consta de relato psicográfico, 
em vida, de Francisco Cândido Xavier, de que Santa Teresa teria, 

sim, sido Santa Maria de Madalena, não temos mais qualquer dúvida 
de também, esta, ter sido uma das reencarnações de Mme. 

d´Espérance. Aliás, como ficou-nos claro não só pelas confirmações 
das Mentoras Amigas como do próprio conteúdo de sua biografia, 

como seguirá abaixo: com datas especificas em conexões simétricas 
entre ambas as personalidades analisadas e vividas em épocas 

distintas, ainda com as minhas próprias. Mais um detalhe técnico 
da Cronologia ou Mecânica dos Números, assim como haveremos 

de encontrar tanto no Antigo como no Novo Testamento. 

 

   O mais intrigante, em relação à garota no shopping Center, 

deixamos a explicação para agora, para o final...  

 

   Fiquei espantado, e quase aterrorizado, ao nos ser revelado pelos 
Amigos Espirituais de que aquela jovem, e “sinistramente” bela 

garota da tarde, fora, nada mais nada menos, que um sinistro 
agênere das sombras, que a todo o custo estava a nos tentar 

seduzir e retira-nos do caminho traçado por Jesus Cristo nesta 
mesma manhã quando, Ele, O Grande Pastor do Mundo, havia nos 

prometido a volta de F. ao convívio de nosso modesto Lar...  

 

   E a revelação veio com a imagem clarividente, em “retrocognição”, 
de sua figura física “fictícia”, criada mentalmente por agentes 

sombrios e com sua intimidade, ou interior, “sem alma”, 
apresentando apenas um vazio profundo e com ramificações 

energéticas de teor altamente aterrorizante, profundamente 
enegrecido, num vácuo escuro e “profundo”, ligando o seu corpo 

agênere a determinadas zonas (dimensões) espirituais altamente 

perigosas, do submundo astral. 

 

   Só lembrando, é que ao ler essa biografia de Santa Teresa de Ávila, 
hoje, pela primeira vez, tomamos conhecimento de que ela trata-se 

da Padroeira dos “Professores”, e gostaríamos de informar que a 
nossa querida F. é uma Pedagoga com vasta experiência e grande 

dedicação no ensino privado e publico de Salvador. 

 

   Mas quanto à volta de nossa ex-companheira ao lar atual, 
podemos entender apenas como uma promessa para o futuro, que 

só a Deus, e ao próprio Senhor pertence, já que, explicando-nos o 
teor oculto da Promessa de Jesus a nós mesmos, os Amigos 

Espirituais afirmam-nos que a querida F., caso não retorne aos 
compromissos assumidos, ao nosso lado, antes do termino da atual 
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reencarnação, haverá de voltar, sim, ao solo do planeta, se tudo 
correr a contento, mas como a nossa neta, que ainda haverá de 

nascer de uma filha “do coração”, a qual haverei de receber pelos 

laços do sentimento espiritual, pela via da adoção moral ou, mesmo, 
pelos compromissos da consangüinidade, o que também irá 

depender, em muito, de diversos fatores ciscunstanciais em 

nossa reencarnação atual.  

 

   Entretanto, não podemos nos esquecer que a própria vida passional 

da antiga esposa e companheira, a frente de seus compromissos de 
ordem profissional, familiar, afetivo e moral, será fator preponderante 

para que consiga realmente empreender um novo retorno aos fluidos 
densos da vida material, já que sem o seu esforço pessoal, de nada 

valerá, ou pelo menos, em quase nada valerá, o desforço das 
Entidades Superiores, na intenção de que consiga a benção da futura  

reencarnação no solo Terra. 

 

   O que nos faz refletir na seriedade com que devemos encarar os 

nossos compromissos espirituais, dando ênfase para condição de que 
as rédeas de nossas reencarnações estão em nossas próprias mãos, 

enquanto o Cristo está no leme. Porém deixando-nos, Ele, transpor o 
grande mar da vida, mais ou menos livres, segundo os nossos 

interesses e a nossa compreensão diante das verdades imorredouras 

do Eterno Bem. 

 

   Um relato bastante impressionante, embora modesto, mas 

profundamente verdadeiro e repleto de formosas alegrias e perpétuas 

esperanças no Mestre Amado. 

    

(Texto revisto e ampliado em 23 de abril de 2015). 

 

 

Santa Teresa de Ávila (Elizabeth d´Espérance) 
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Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

(Na Internet em 10/02/2014) 

 

Santa Teresa de Ávila, O.C.D. 

 

Santa Teresa de Ávila por Rubens 

Freira Carmelita e Doutora da Igreja 

Nascimento 28 de março de 1515 em Ávila 

Morte 
4 de outubro de 1582 em Alba de 

Tormes 

Veneração 

por 

Igreja Católica  

Canonização 

1622, Roma por: Papa Alexandre 

VII 

Festa 

litúrgica 

15 de Outubro  

Padroeira  Professores [1] 

 Portal dos Santos 

 

   Santa Teresa de Ávila ou Teresa de Jesus (Gotarrendura, 28 de 

março de 1515 — Alba de Tormes, 4 de outubro de 1582) foi 

uma religiosa e escritora espanhola, famosa pela reforma que 

realizou na Ordem dos Carmelitas e pelas suas obras místicas. Foi 

proclamada Doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI. 
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Infância 

   Teresa de Cepeda e Ahumada nasceu na província de Ávila, 

Espanha, numa família da baixa nobreza. Seus pais chamavam-se 

Alonso Sánchez de Cepeda e Beatriz Dávila e Ahumada. Teresa 
refere-se a eles com muito carinho. Alonso teve três filhos de seu 

primeiro casamento. Beatriz deu-lhe outros nove. 

   Aos sete anos, gostava muito de ler histórias dos santos. Seu irmão 
Rodrigo tinha quase a sua idade, por isto costumavam brincar juntos. 

As duas crianças viviam pensando na eternidade, admiravam a 

coragem dos santos na conquista da glória eterna. Achavam que os 
mártires tinham alcançado a glória muito facilmente e decidiram 

partir para o país dos mouros com a esperança de morrer pela fé. 
Assim sendo, fugiram de casa, pedindo a Deus que lhes permitisse 

dar a vida por Cristo. Em Adaja encontraram um dos tios que os 
devolveu aos braços da aflita mãe. Quando esta os repreendeu, 

Rodrigo colocou toda a culpa na irmã. Com o fracasso de seus planos, 
Teresa e Rodrigo decidiram viver como ermitães na própria casa e 

construíram uma cela no jardim, sem nunca conseguir terminá-la. 

Desde então, Teresa amava a solidão. 

Juventude 

   A mãe de Teresa faleceu quando esta tinha quatorze anos: 

"Quando me dei conta da perda que sofrera, comecei a entristecer-

me. Então me dirigi a uma imagem de Nossa Senhora e supliquei 
com muitas lágrimas que me tomasse como sua filha". Quando 

completou quinze anos, o pai levou-a a estudar no Convento das 

Agostinianas de Ávila, para onde iam as jovens de sua classe social. 

   Um ano e meio mais tarde, Teresa adoeceu e seu pai a levou para 

casa. A jovem começou a pensar seriamente na vida religiosa que a 

atraía por um lado e a repugnava por outro. O que a ajudou na 
decisão foi a leitura das "Cartas" de São Jerônimo, cujo fervoroso 

realismo encontrou eco na alma de Teresa. A jovem comunica ao pai 
que desejava tornar-se religiosa, mas este pediu-lhe para esperar 

que ele morresse para ingressar no convento. No entanto, em uma 
madrugada, com 20 anos, a santa fugiu para o Convento Carmelita 

de Encarnación, em Ávila, com a intenção de não voltar para casa. 

Vida religiosa 

   Teresa ficou no Convento da Encarnação. Tinha 20 anos. Seu pai, 

ao vê-la tão decidida, deixou de opor-se à sua vocação. Um ano 
depois fez a profissão dos votos. Pouco depois, piorou de uma 

enfermidade que começara a molestá-la antes de professar. Seu pai a 
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retirou do convento. A irmã Joana Suárez acompanhou Teresa para 
ajudá-la. Os médicos, apesar de todos os tratamentos, deram-se por 

vencidos e a enfermidade, provavelmente impaludismo (malária), se 

agravou. Teresa conseguiu suportar aquele sofrimento, graças a um 
livrinho que lhe fora dado de presente por seu tio Pedro: "O terceiro 

alfabeto espiritual", do Padre Francisco de Osuna. Teresa seguiu as 
instruções da pequena obra e começou a praticar a oração mental. 

Finalmente, após três anos, ela recuperou a saúde e retornou ao 

Carmelo. 

Reformadora e fundadora 

   Já que esta situação era aceite como normal, as religiosas não se 

davam conta de que o seu modo de vida estava muito distante do 

espírito de seus fundadores. Assim, quando uma sobrinha de Santa 
Teresa, também religiosa no Convento da Encarnação, lhe deu a ideia 

de fundar uma comunidade reduzida, a santa, que já estava há 25 

anos naquele convento, resolveu colocar em prática o plano. 

   São Pedro de Alcântara, São Luís Beltrán e o bispo de Ávila 

aprovaram o projeto. O provincial dos Carmelitas, Pe. Gregório 
Fernández, autorizou Teresa a colocar seu plano em prática. Contudo, 

a execução do projeto causou muitos comentários e o provincial 
retirou a permissão. Santa Teresa foi criticada pelos nobres, pelos 

magistrados, pelo povo e até por suas próprias irmãs. Apesar disso 

tudo, o dominicano Pe. Ibañez incentivou Teresa a prosseguir seu 

projeto. 

   São Pedro de Alcântara, Dom Francisco de Salcedo e o Pe. Gaspar 

Daza conseguiram que o bispo tomasse a causa da fundação do novo 
convento para si. Eis que chega de Roma a autorização para se criar 

a nova casa religiosa, o que ocorreu no dia de São Bartolomeu, em 
1562. Durante a missa receberam o véu a sobrinha da santa e outras 

três noviças. 

    A inauguração causou grande rebuliço em Ávila. Nesta mesma 

tarde, a superiora do Convento da Encarnação mandou chamar 
Teresa e a santa a procurou com certo temor, pensando que iam 

encarcerá-la. Teve que explicar sua conduta à superiora e ao Pe. 
Angel de Salazar, provincial da Ordem. A Santa reconhece que não 

faltava razão a seus superiores por estarem desgostosos. Mesmo 
assim, o Pe. Salazar lhe prometeu que ela poderia retornar ao 

Convento de São José logo que se acalmassem os ânimos da 

população. 

   A fundação não era bem vista em Ávila, porque as pessoas 
desconfiavam das novidades e temiam que um convento sem 

recursos se transformasse em um peso para a cidade. O prefeito e os 
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magistrados teriam mandado demolir o convento, se não tivessem 
sido dissuadidos pelo dominicano Bañez. Santa Teresa não perdeu a 

paz em meio às perseguições e prosseguiu colocando a obra nas 

mãos de Deus. 

   Francisco de Salcedo e outros partidários da fundação enviaram à 
corte um sacerdote que defendesse a causa diante do rei. Os dois 

dominicanos Báñez e Ibáñez acalmaram o bispo e o provincial. Pouco 
a pouco a tempestade foi-se acalmando. Quatro meses depois, o Pe. 

Salazar permitiu que Santa Teresa e suas quatro religiosas 

retornassem ao Convento de São José. 

   Teresa estabeleceu em seu convento a mais estrita clausura e o 
silêncio quase perpétuo. A comunidade vivia na maior pobreza. As 

religiosas vestiam hábitos toscos, usavam sandálias em vez de 
sapatos (por isso foram chamadas "descalças") e eram obrigadas a 

abstinência perpétua de carne. A fundadora, a princípio, não aceitou 
comunidades com mais de treze religiosas. Mais tarde, nos conventos 

que possuiam alguma renda, aceitou que residissem vinte monjas. 

   A grande mística Teresa não descuidava das coisas práticas. Sabia 

utilizar as coisas materiais para o serviço de Deus. Certa ocasião 
disse: "Teresa sem a graça de Deus é uma pobre mulher; com a 

graça de Deus, uma fortaleza; com a graça de Deus e muito dinheiro, 

uma potência". 

   Encontrou certo dia em Medina del Campo dois frades carmelitas 

que estavam dispostos a abraçar a Reforma: Antonio de Jesús de 
Heredia, superior, e Juan de Yepes, que seria o futuro São João da 

Cruz. 

   Aproveitando a primeira oportunidade, ela fundou um conventinho 

de frades em Duruelo em 1568. Em 1569 fundou o de Pastrana. Em 
ambos reinava a maior pobreza e austeridade. Santa Teresa deixou o 

resto das fundações de conventos de frades a cargo de São João da 
Cruz. Depois de muitas lutas, incompreensões e perseguições, obteve 

de Roma uma ordem que eximia os Carmelitas Descalços da 

jurisdição do Provincial dos Calçados. 

   Em 1580, quando estabeleceu-se a separação entre os dois ramos 
da Ordem do Carmo, Santa Teresa de Ávila tinha 65 anos e sua 

saúde estava muito debilitada. Nos últimos anos de sua vida fundou 
outros dois conventos. As fundações da Santa não eram 

simplesmente um refúgio das almas contemplativas, mas também 
uma espécie de reparação pelos destroços causados nos mosteiros 

pelo protestantismo, principalmente na Inglaterra e na Alemanha. 
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A morte 

   Na fundação do convento de Burgos, que foi a última, as 

dificuldades não diminuiram. Em julho de 1582, quando o convento já 
ia com suas obras adiantadas, Santa Teresa tinha intenção de 

retornar a Ávila, mas viu-se forçada a mudar seus planos para ir a 
Alba de Tormes visitar a duquesa Maria Henríquez. A Beata Ana de 

São Bartolomeu afirmou que a viagem não estava bem programada e 
que a Santa estava tão fraca que desmaiou no caminho. Certa noite 

só puderam comer alguns figos. Chegando a Alba, Teresa teve que 
deitar-se imediatamente. Três dias depois, disse à Beata Ana de São 

Bartolomeu: "Finalmente, minha filha, chegou a hora de minha 
morte". O Pe. Antonio de Heredia ministrou-lhe os últimos 

sacramentos. Quando o mesmo padre levou-lhe o viático, a Santa 
conseguiu erguer-se do leito e exclamou: "Oh, Senhor, por fim 

chegou a hora de nos vermos face a face!" Ela morreu às 9 horas da 
noite de 4 de outubro de 1582. Exatamente no dia seguinte efetuou-

se a Mudança para o calendário gregoriano, que suprimiu dez dias, de 

modo que a festa da santa foi fixada, mais tarde, para o dia 15 de 
outubro. Foi sepultada em Alba de Tormes, onde repousam suas 

relíquias. 

   Teresa é uma das maiores personalidades da mística católica de 
todos os tempos. Suas obras, especialmente as mais conhecidas 

(Livro da Vida, Caminho de Perfeição, Moradas e Fundações), contém 
uma doutrina que abraça toda a vida da alma, desde os primeiros 

passos até à intimidade com Deus no centro do Castelo Interior. Suas 
cartas no-la mostram absorvida com os problemas mais triviais. Sua 

doutrina sobre a união da alma com Deus é bem firmada na trilha da 

espiritualidade carmelita, que ela tão notavelmente soube enriquecer 
e transmitir, não apenas a seus irmãos, filhos e filhas espirituais, mas 

à toda Igreja, à qual serviu fiel e generosamente. Ao morrer sua 

alegria foi poder afirmar: "Morro como filha da Igreja". 

   Foi canonizada em 1622. No dia 27 de setembro de 1970, o Papa 

Paulo VI conferiu-lhe o título de Doutora da Igreja. 

   Santa Teresa de Ávila é considerada um dos maiores gênios que a 

humanidade já produziu. Mesmo ateus e livres-pensadores são 
obrigados a enaltecer sua viva e arguta inteligência, a força 

persuasiva de seus argumentos, seu estilo vivo e atraente e seu 
profundo bom senso. O grande Doutor da Igreja, Santo Afonso Maria 

de Ligório, a tinha em tão alta estima que a escolheu como patrona, 
e a ela consagrou-se como filho espiritual, enaltecendo-a em muitos 

de seus escritos. 

   Sua festa é comemorada no dia 15 de outubro. 
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“Teresa de Ávila” 

   Pedindo licença aos queridos companheiros da venerável União 

Espírita Mineira, trancrevemos abaixo um pequeno extrato da 
preciosa narrativa sobre a grande benfeitora cristã, Teresa de Jesus, 

relatada ao Sr. Geraldo Lemos Neto pelo inesquecível médium 

mineiro, Francisco Cândido Xavier, como inserido originalmente na 
obra “Chico Xavier – Mandato de Amor”, 6ª. Edição, Geraldo L. 

Neto, Editora da UEM, 2010): 

   Filha de pais abastados, crescendo entre numerosos irmãos, entrou 
para o Convento Carmelita da Encarnação, em Ávila, aos 21 anos de 

idade. Passando a chamar a si mesma Teresa de Jesus, a partir de 
1562, a grande mística assumiu uma atitude combativa em favor dos 

semelhantes. O circulo teresiano, composto de heróicos 
representantes do Cristianismo, disse um “não” resoluto a qulquer 

corrupção e a toda dissolução aclesiástica em voga. Exigia-se-lhe 

despojamento total. 

   Com seu inaudito sacrifício de si mesma, Teresa exerceu, 

consequentemente, uma poderosa infuência. 

   Como a população masculina decrescera, vitimada pelos combates 

ao redor do mundo, deixando para trás famílias inteiras órfãs ou 

abandonadas, Teresa resolveu encetar uma série de viagens, 
tomando a si a incumbência de fundar abrigos e lares de exílio aos 

desvalidos por toda a Espanha. Empreendeu viagens de fundação 
dessas casas de socorro, que passariam à História como conventos 

ou mosteiros, utilizando rústicas carruagens, montando mulas ou 

mesmo a pé. 

   No decorrer dos anos, atravessou toda a Espanha, de norte a sul, 

de leste a oeste, viajando de maneira incômoda milhares de 
quilômetros, numa verdadeira façanha em prol da caridade cristã. Os 

caminhos eram acidentados. Um calor causticante maltratou-a no 

verão. No inverno expôs-se a ventos gelados. Perdeu-se em regiões 
desconhecidas, atravessou rios e, vezes sem conta, atolou-se em 

pantanais. A valorosa obreira não recuava diante das dificuldades 
mais acerbas. Suas viagens representavam fadigas inimagináveis, 

durante as quais era acometida por febres intermitentes, angina e 
doenças que lhe causavam não poucos sofrimentos. Privava-se do 

necessário, pernoitando em albergues imundos. Contudo, mantinha 

acesa a chama da fé e do bom ânimo. 

   Desde San José de Vila Del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, 

Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovía, Beas de Segura, 

Sevilla, Caravaca, Villanueva de Ia Jara, Valencia, Soria, Burgos, e 
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até Granada, Teresa travava pertinazes negociações com senhores 
bispos e coom fazendeiros abastados, a fim de angariar autorização e 

fundos para as construções dos abrigos. 

   Certa vez, buscando a colaboração de um senhor de terras muito 

rico, que lhe havia prometido auxílio, Teresa de Ávila, seguindo a pé 
pelos caminhos do campo, viu que uma tempestade se anunciava. 

Nuvens carregadas se aproximavam ameaçadoras. 

   Apressou o passo, então, a chuva desabou, impiedosa. Teresa não 

se intimidou e, atingindo a margem do rio, procurou passar pelo vau, 
a fim de cumprir a travessia com segurança, pela parte mais rasa. A 

força da enxurrada, no entanto, foi maior e, num passo em falso, 

Teresa afundou em meio ao aguaceiro. 

   A força de sua extrema confiança em Jesus, Nosso Senhor, não lhe 

faltou. Extremamente concentrada, rogou auxílio de Mais Alto. 

   Na luta deserperadora para vencer as águas e sobreviver, 

vislumbrou a presença excelsa de Jesus. 

   O Mestre Divino ofereceu-lhe o apoio de seus braços fortes, 

agarrando-a pela mão. 

   Teresa salvou-se. Profundamente agradecida pelo amparo celeste, 

exclamou: 

   - Ah, Senhor! Graças a sua misericórdia, estou viva! Estou a salvo 

do perigo! Com o seu auxílio bondoso, venci a travessia do vau! 

   E Jesus compassivo, retrucou-lhe: 

   - “Você está vendo, Teresa? É assim, em meio aos perigos da 

estrada, que eu trato os meus discípulos e os meus amigos queridos”. 

   Teresa de Ávila ouviu muito atentamente o Senhor. Logo após 
meditar um pouco, redargüiu ao Mestre, em tom curioso, revelando 

um lúcido senso de humor: 

   - Oh, Senhor, compreendo! É por isso que os tendes tão poucos!!! 
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Algumas Palavras de:  

Paramahansa Yogananda 
 

 
 

Entrevistador Espiritual 

Dr. Elias Barbosa 

 
Médium 

Vivaldo P. S. Filho 
 

Entrevista realizada entre os dias 24 e 29 de dezembro de 2013 
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Uma Nota Biográfica 
 

Paramahansa Yogananda (5 de janeiro de 1893 a 7 de 

março de 1952), foi um iogue e guru indiano. É considerado um dos 
maiores emissários da antiga filosofia da Índia para o Ocidente. 

Através da Self-Realization Fellowship (SRF), a organização que 
fundou ao chegar aos Estados Unidos, foi pioneiro ao promover a 

prática da meditação por meio das lições que os estudantes recebiam 
em casa, pelo correio, para cumprir a sua missão mundial de difundir 

as técnicas de Kriya Yoga. Paramahansa Yogananda teve sua singular 
história de vida imortalizada no best-seller Autobiografia de um 

Iogue. 
 

(Fonte: Wikipédia. Em 25 de dezembro de 2013) 

 

 

 

 
 
 

DR. ELIAS BARBOSA (ESPÍRITO) EM ENTREVISTA COM 

PARAMAHANSA YOGANANDA (ESPÍRITO) 

 

O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER 
 

1) Querido mestre Yogananda! A satisfação em poder lhe 
presenciar a aura sublime, só não é maior que a alegria de 

receber no centro de meu pobre coração a força do seu amor e 

do seu profundo respeito pelas almas humildes e desvalidas, 
com as quais me encontro irmanado por força de minha própria 

desvalia pessoal. 
 

E para logo darmos inicio a este nosso encontro tão auspicioso 
para a minha acanhada alma, e creio, tanto quanto para a do 

próprio médium, que, de uma maneira ou de outra, vem lhe 

http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1893
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1952
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iogue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guru
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Self-Realization_Fellowship
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kriya_Yoga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autobiografia_de_um_Iogue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autobiografia_de_um_Iogue
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percebendo a presença amiga e generosa pela própria 
irradiação poderosa que já vem recebendo na intimidade de seu 

coração, inclusive não sabendo, ou mesmo sequer tendo a 

certeza, de que poderia realizar esse trabalho de recepção de 
sua Personalidade Elevada, quando lhe perguntamos...  

 
Seria possível, a qualquer outro médium lhe receber os eflúvios 

vitais, ou espirituais, de seu Espírito, independente de seu grau 
de elevação moral? 

 
Bem, deixe-me fazer uma ressalva.  

 
Isto, levando em consideração de, mais ou menos, o 

medianeiro estar em sintonia com o trabalho do Cristo de Deus, 
sem que venha a se caracterizar por uma condição muito 

elevada, moralmente falando. 
 

R- Meu querido mestre e Doutor Elias Barbosa, as suas 

palavras realmente me elevam o ser que, apesar de grande 
conhecedor das riquezas do intelecto e da sabedoria milenar 

dos antigos Iogues orientais, tenho ainda muito o que percorrer 
pelas estradas da evolução para, mesmo que singelamente, 

trazer no próprio peito a centelha do amor vivo de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

 
É certo que qualquer tarefeiro da mediunidade, mais ou menos 

adestrado nos condicionamentos da mecânica mental, poderá, 
com certa relatividade, esmiuçar o pensamento dos demais 

seres espirituais, encarnados ou não, porém, para que possa 
assegurar uma assistência perfeita e duradoura entre ele 

mesmo e as Entidades das Esferas Superiores, é de todo certo 

que este mesmo trabalhador haverá de se enquadrar às normas 
de “sintonia” entre os Planos da Luz e as Esferas espirituais 

inferiores, ou antes, as dimensões da mente encarnada no solo 
planetário. 

 
Mas, respondendo com maior precisão a sua pergunta... sim, 

qualquer amigo do Planeta Material que esteja interessado em 
perseverar no serviço de realçar a luz solar do Cristo sobre as 

sombras tenebrosas das regiões materiais, poderá receber o 
nosso pensamento, entretanto, valendo apenas a nota 

explicativa de que nada somos, senão uma pequena lesma a se 
rastejar de um lado para o outro da vida, na intenção de 

fomentar a paz e a bondade, pela dádiva única de servir sem 
recompensa alguma. 
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NÃO PODEREIS SERVIR A DOIS SENHORES 
 

2) Seria possível, o querido benfeitor nos dar uma idéia de como 

anda o sentimento da Espiritualidade Maior, acerca do destino 
do Espiritismo para as futuras gerações? Particularmente, no 

que diz respeito ao movimento “surreal” de retirar o Cristo das 
cogitações filosóficas da Terceira Revelação. 

 

R- Para nós que transitamos em outros Mundos mais felizes e 

menos degradados moralmente que a vossa Terra, fica um 

tanto difícil aquilatar, de um só golpe de vista, tudo o que vem 
acontecendo dentro do seio doutrinário na Santa Doutrina do 

Senhor, no entanto, podemos afirmar que as Altas Autoridades 
do Orbe Planetário se encontram, ao mesmo tempo que muito 

preocupadas, muito atentas ao movimento que vem sendo 
sorrateiramente empreendido por facções da maldade que se 

imiscuíram dentro da Terceira Revelação e que, 
lamentavelmente, vem ganhando terreno entre os desavisados, 

em verdade, todos não passando de pura folha dispersa em 
meio ao vendaval, que poderíamos denominar de: A Vontade 

de Deus. 
 

Não é muito de nosso gosto, dar “pitaco” em campo, ou 
terreno, alheio, apimentando ainda mais este prato tão 

saboreadamente apetitoso aos sedentos de sangue e carne, 
como se não tivessem outra coisa a fazer senão se 

locupletarem com a carnificina geral.  

 
Mas, de certa forma, tudo está dentro do eixo previsto pelos 

Agentes da Vida Maior, haja vista que desde o século XIX, ao 
tempo mesmo de Allan Kardec, já encontrávamos sujeitos 

interessados em tomar de assalto um movimento tão puro, tão 
belo. e tão pacificador.  

 
Teremos ainda muita luta.  

 
As trevas não se rendem com muita facilidade, e os seus 

agentes encarnados dentro do vosso movimento Cristão, estão 
com os dentes afiados e as garras pontiagudas, apenas 

aguardando que um ou outro medianeiro, um ou outro 
dirigente, ou qualquer dos trabalhadores humildes que 

superlotam os centros e outros veículos de divulgação 

doutrinária, abaixem a sua guarda, para que, de um só golpe, 
possam fazer de suas prezas, escravos perpétuos da corrupção, 

da lascívia, e da vida fácil. 
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Entretanto, não nos esmoreçamos...  
 

Vocês daí, das regiões fronteiriças do Planeta, e mesmo os que 

se encontram encarnados no orbe, e nós outros daqui, seremos 
todos requisitados ao serviço regenerador do Cristianismo, 

lembrando apenas aos nossos leitores que, tanto estejamos 
transitando pelo Hinduísmo, Islamismo, Bramanismo, 

Catolicismo, Protestantismo, pela generosa Umbanda, ou pelo 
Candomblé, invariavelmente somos todos filhos do Altíssimo, e 

postulantes a uma feição nova do Humanismo, a de Servidores 
de Jesus Cristo no Mundo. 

 
Somos todos irmãos e nascemos de um só Pai. 

 
E quanto à situação vexatória de tentarem retirar o Mestre dos 

mestres das cogitações morais do Espiritismo, isso é um caso 
para a Psiquiatria, mesmo.  

 

Pois nem mesmo nos Mundos Superiores do Universo, onde já 
transitam muitas almas que viveram experiências dolorosas na 

Terra, assim como eu mesmo, sequer podemos imaginar 
vivermos sem a presença do Cristo de Deus em nossos 

corações. 
 

O Senhor Supremo é cogitação natural, e quase espontânea, 
nas almas elevadas, sejam elas residentes nos Planos 

Espirituais da Terra, ou em outros sistemas de Mundos ainda 
inabordáveis pela palheta cientifica do mundo dos mortais. 

 
3) Parece que pegamos o nosso médium de surpresa (risos), já 

que para ele não seria abordado esse tema, por si só já tão 
espinhoso para qualquer um que se atreva a colocar em cheque 

as “altas autoridades do clero espírita”!... Já que todos, por 

intuição talvez, já percebam a quanto anda os “movimentos” do 
movimento doutrinário do Espiritismo. 

 

R- Meu caro Dr. Elias! Para dizer a verdade, até eu mesmo me 

senti surpreendido pela pergunta, vamos dizer, “atrevida” e 
inusitada, já que pela sua “fixa de serviços” que pude 

compulsar, antes deste nosso encontro prazeroso, o senhor o 
encarava como uma “peça” quase incólume do formalismo 

doutrinário e religioso.  
 

E agora, o amigo me sai com uma pergunta dessa?!... (Farta 
gargalhada de Yogananda). 
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Mas a vida é assim mesmo, sempre nos pregando uma peça ou 
outra.  

 

O importante mesmo é que não vacilemos diante do 
“inesperado”.  

 
E pela graça de Deus, vamos seguindo... 

 

O PROFETA DIVINO 
 

4) Amigo querido! sempre que chegamos nessa época de 

comemorações do Natal de Jesus Cristo, temos procurado 
meditar na sua vida de extrema renuncia e profundo sacrifício 

para com todos nós que, desde eras recuadas nos milênios, 
temos sido filhos ingratos do Pai, a pressagiarmos, pela nossa 

própria conduta diante da Lei compulsória de Justiça Equânime, 

cada uma das existências futuras que haveremos de transitar, 
como se estivéssemos, quase que a pressagiar, em cada uma 

dessas fases reencarnatorias, o futuro que estamos construindo 
para cada um de nós mesmos. 

 
É muito certo que os Espíritos Amigos vêm sempre nos 

ministrando, invariavelmente, lições preciosas de otimismo e 
esperança, no entanto, parece-nos que a tão almejada evolução 

das espécies só ficou mesmo nos sonhos maravilhosos de 
Darwin, como uma “promessa para o futuro” que só mesmo 

Deus sabe lá quando vai se dá. 
 

O irmão pode nos tecer algum comentário acerca deste assunto 
e, muito particularmente, acerca da Vida Sublimada do 

Emissário Divino de Nazaré? 

 

R- Querido Dr. Elias Barbosa, realmente o momento não 

poderia ser dos melhores para que pudéssemos abordar, com a 
veneração desejada e merecida, algo da vida perfeita do 

Sublime Rabone.  
 

Sim, é mesmo de nos deixar extremamente lamentosos a 
grande desvalia em que se encontram as Sociedades do 

Planeta.  
 

É obvio que seria muito confortável para mim, servo 
insignificante do Senhor Supremo, tecer estiletes de amargura 

e de reprovação na direção das almas imperfeitas, que 

transitam sobre o vosso plano de dores e muitas provações 
coletivas, mas o desejo de ser verdadeiro para com aqueles que 

realmente querem se instruir pelo Consolador Prometido, 
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podemos assegurar, pelo menos até onde sabemos, que a 
Humanidade terrestre está retrocedendo em seu aspecto 

evolutivo. 

 
E que não se surpreendam os “aficionados” pela letra de “O 

Livro dos Espíritos”, estes que estão esquecidos dos ensinos do 
Mestre Galileu de que, antes de tudo, procurássemos entender 

o “espírito” de suas palavras profundas. 
 

Assim como o Mestre procurou se utilizar de conceitos e 
instruções que se adequassem ao entendimento dos seus 

ouvintes, há mais de dois mil anos, desejou também, o Espírito 
da Verdade, trazer aos palcos do mundo material do século XIX 

apenas, e tão somente, algumas poucas luzes em torno da Vida 
nos Planos do Espírito Invisível.  

 
E dentro desse esquema de possibilidades, entregou aos 

espíritas de então uma proposta mais emocional que, mesmo, 

racional, sobre a sua condição futura, levando inclusive os 
Espíritos Superiores, por intermédio do querido Allan Kardec, a 

“assegurar” que depois de cem anos a Humanidade estaria bem 
melhor...  

 
Como podemos testemunhar nos dias atuais, só se for, mesmo, 

a menor parcela da humanidade terrestre, porque em sua 
maioria, como dizem por ai: “o bicho está feio”. 

 
E em assim sendo, como podemos verificar a olhos nus, os 

seres humanos estão muito piores do que estavam ao tempo do 
Senhor.  

 
Se ao tempo dEle, se matava uma meia dúzia de pessoas a 

apunhalada, hoje vocês estão exterminando “uns aos outros” 

através do narcotráfico, da corrupção que deixa milhares, e 
talvez milhões de pessoas, ao desabrigo do posto de saúde, e, 

diga-se de passagem, a contaminarem-se, sem dó e sem pena, 
pelas formas mentais altamente destruidoras que vertem do 

sensualismo aterrorizante (via veículos de comunicação de 
massa, seja por televisão, imprensa escrita, ou internet), dos 

bacanais da embriaguês e, muito lamentavelmente, pelos 
tóxicos destruidores das famílias e dos lares: O egoísmo.  

 
Este último, facultando a cada um dos integrantes da “família” 

humana (esposas, esposos, filhos, etc.), só pensarem em si 
mesmos, antes de apreciarem com carinho na necessidade dos 

demais. 
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Agora me digam vocês... Se naquele tempo, há dois ou quatro 
mil anos passados, já existia tudo isso (e muito mais!), 

imaginemos agora nos dias de hoje, com o avanço das 

tecnologias da comunicação e do movimento?! 
 

A resposta poderá ser averiguada por cada um dos irmãos e 
amigos leitores, pela própria imprensa do mundo, quando 

vemos, entristecidos, a situação real da vida planetária, 
com suas conseqüentes catástrofes “Naturais”, vitimando 

milhões de criaturas todos os dias, como se estivesse, a própria 
Natureza, pedindo contas de tantos desmandos. 

 
E com relação ao nosso Meigo Rabi, podemos assegurar que Ele 

mesmo não poderia ter se segurado no corpo físico por mais 
tempo.  

 

A Sua estrutura celular já estava em processo avançado de 
desintegração.  
 

A febre da maldade dos homens de então, pela luxuria e pela 
depravação, já estava fazendo o seu serviço aterrorizante, ou 

seja, o de expulsar o Glorioso Espírito do Salvador para fora de 

seu corpo material, ou antes, da vida material. 
 

No entanto, lembremo-nos que a proposta deste serviço é de 
“OTIMISMO”. E quando tudo estiver parecendo que está se 

ruindo, tenhamos certeza de que a Mão de Deus não nos 
desamparará jamais. 

 
Mas para que os nossos leitores não fiquem como mariposas a 

frente de uma claridade que possa vir a lhes ofuscar, sem 
grande proveito para o entendimento mais objetivo, citaremos 

como exemplo, para que possamos nos posicionar de maneira 
mais condizente com os estudos já apresentados pela 

mediunidade do maior médium de todos, Chico Xavier, 
tomemos como o fato mesmo de, em “O Livro dos Espíritos”, 

as Entidades Veneráveis terem afirmado à Allan Kardec que os 

Espíritos evoluídos não poderiam voltar a habitar corpos de 
animais. 

 
Pois bem, como ficaria então a condição de um individuo que já 

tenha alcançado um patamar de evolução adequado para que 
não mais retorne ao Planeta Terra e que, por determinação do 

Alto, ou preferência pessoal, venha a encarnar num corpo 
material em uma das dimensões espirituais do Planeta 

Saturno?!  
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Neste caso, todo particular, poderemos verificar que os 
habitantes “evoluídos em moral e inteligência” que 

partissem do solo terreno para habitarem uma das 

maravilhosas estâncias de paz, encantamento e ventura de 
Saturno, “estranhamente” haveriam de habitarem novos corpos 

carnais na condição de verdadeiras monstruosidades, com suas 
organizações animalescas.  

 
Isto, segundo a fonte segura de Francisco Cândido Xavier, na 

obra “CARTAS DE UMA MORTA” (Espírito Maria João de 
Deus/Editora Lake). 

 
Um exemplo marcante, vivido pelo nosso médium Vivaldo, fora 

quando, ainda no primeiro semestre desse ano de 2013, ele, ao 
visualizar sua amada mentora Veneranda, viu-lhe transfigurar-

se da condição de uma divina madona da Vida Maior, numa 
verdadeira obra de arte dos filmes de ficção-científica, dando a 

impressão de estar ele próprio defronte de uma figura 

horripilante de um dos filmes do Conde Drácula, enchendo-lhe 
o coração de pavor e a mente, sempre questionadora, com 

imagens e cogitações metafísicas, como a lhe convidar para 
novos estudos em torno da Vida para além de nossa região 

universal. 
 

A grande benfeitora, não se fazendo de rogada, lhe informou 
que essa era apenas uma das vestimentas carnais que se 

utilizava em determinada esfera de vida, numa região distante 
de nossa via láctea. 

 

Lembremos da afirmativa do Profeta dos profetas: “Há muitas 
moradas na casa de meu Pai”. 
 

Desse modo, vemos maravilhados que muito ainda temos de 
estudar, compreender e, particularmente, desenvolver os 

Ensinos da Codificação Espírita, isso sem cometer qualquer 
pecadilho para com o Codificador. 

 

E isto, em relação aos seres superiores. 
 

E quanto aos seres inferiores, os animais, propriamente dito?  
 

Será, mesmo, impossível uma reencarnação, mesmo que 
compulsória, dos homens da Terra em corpos de animais, neste 

caso, quando se encontrem irremediavelmente em deploráveis 
quedas vibratórias, por sua teimosia em continuarem no mau 

moral?! 
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Parece-nos que a relação existente entre um e ouro caso, entre 
uma e outra experiência, se torna naturalmente e 

extremamente semelhante. 

 
De uma maneira ou de outra, vejamos que o mais prudente, 

quanto o mais acertado, é continuarmos atentos às novas 
revelações do Mundo Espiritual, sem desconsideramos, em 

hipótese alguma, as incríveis narrativas “ficcionistas” de 
Hollywood, haja vista estarem estas últimas, aparentemente, 

em maior sintonia com as Poderosas Mentes do Universo. 
 

Como costumava dizer um de seus mais renomados estudiosos 
espíritas, o prezado escritor, médium, e pesquisador Dr. Carlos 

Bernardo Loureiro, hoje renovado pelas claridades da Vida 

Imortal: “Se os espíritas não se cuidarem, vão acabar 
ficando para traz”.  
 

E isto, salvo engano, não somente na sua reforma moral, mas 
na sua condição naturalíssima de vanguardeiros da Ciência dos 

Imortais. 
 

 

5) Então, segundo podemos deduzir, seria este um sinal para 
futura revisão de O Livro dos Espíritos? 

 

R- Em hipótese alguma.  

 
Apenas uma proposta de “desenvolvimento” dos livros básicos 

da Codificação.  
 

Aliás, como já o fez os Espíritos de André Luiz e Emmanuel, por 
intermédio das faculdades poderosas de Francisco Cândido 

Xavier. 
 

Neste caso, muito particular, vemos que nem estamos 

incorrendo em pecado para com a Codificação Espírita, e nem 
tão pouco deveremos imaginar que o Codificador mereça uma 

“revisão”.  
 

Sim, sabemos, como bem afirmou Allan Kardec, que o Espírito 
não retrograda, pelo menos, não em essência, já que todo o 

seu conjunto de conhecimentos e de idiossincrasias ficam 
arquivados em seu super-consciente.   

 
Porem, por outro lado, as suas “novas” tendências passam a se 

manifestar, na atual experiência reencarnatória, como a lhe 
requisitar a alma, ou as almas, para o que poderíamos 
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classificar de personalidade superficial, quando veremos, em 
luta ferrenha, o bem e o mal a se debaterem pela primazia do 

Espírito, que, em verdade, está vivendo nas profundezas do 

psiquismo, dando-lhe origem e vitalidade. 
 

Quando a personalidade atual vence, a alma vencida passa a 
vivenciar uma “queda” espiritual que, apesar de parecer-nos 

um qualificativo um tanto metafísico, ela (a queda) realmente 
existe, aliás, como poderá ser testemunhada por qualquer 

médium de qualidades clarividentes e psicométricas mais 
sensíveis. 

 
E dessa forma, encontraremos a solução para o grande enigma 

que se formou em vista da condição de animalidade (material) 
a que se arrojam uma imensa variedade de homens e 

mulheres, após a morte corporal. 
 

Porém, o próprio tempo, com o desabrochar de boas faculdades 

mediúnicas, por intermédio de excelentes médiuns, estes 
comprometidos apenas com a Caridade, se encarregará de nos 

trazer novas ofertas de luz divina sobre o pensamento 
Espiritual. 

 

A EQUIPE DA VERDADE 
 

6) O nosso médium acaba de receber a informação, pela querida 

Veneranda, que o senhor fez parte da Equipe de Espíritos 
Superiores que, ao tempo de Allan Kardec, se incumbiram de 

enviar as mensagens espirituais para compor o chamado 
Pentateuco Kardequiano. 

 

Quem teria sido o senhor, ou antes, como teria assinado suas 
mensagens espirituais? 

 

R- “JOSÉ, ESPÍRITO PROTETOR” (Bordéus, 1862) no item 

11, A fé, mãe da esperança e da caridade, no capítulo XIX, A 
FÉ TRANSPORTA MONTANHAS, de “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”. 
 

7) Querido Sri Yogananda, É bem provável que alguns 
companheiros, um tanto desprevenidos, venham a tomar as 

suas palavras, pelo nosso singelo aparelho mediúnico, a conta 
de mistificação, já que ao mesmo tempo em que o amigo 

espiritual tece os maiores elogios à Allan Kardec e, mesmo, 

confirmando publicamente ter sido o Espírito José, um dos 
integrantes da Falange do Espírito de Verdade, deixa 

claramente expresso, um pouco mais acima, não ser “ainda” 
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espírita?!... Como poderemos entender isso, meu irmão 
querido? 

 

R- Muito bem lembrado. 

  

Apesar de não me considerar um espírita professo, pelo menos 
não de acordo o entendimento da maioria de vocês, meus 

queridos devotos da causa Cristã sobre aface do mundo 
terráqueo, posso lhes assegurar que sou tão discípulo da 

Verdade quanto cada um dos milhões de adeptos da Terceira 
Revelação Divina. 

 
A primeira vista, esta situação pode parecer conflitante, mas 

não é.  
 

Para nós, Espíritos já sem o corpo de matéria carnal, pelo 

menos os de minha condição espiritual (muito insignificante 
ainda!), o Espiritismo nada mais é que o Pensamento Divino, 

expresso pelas Vozes do Grande Além.  
 

Por este prisma intrínseco, vemos e sentimos a Doutrina dos 
Imortais como “Um Sopro de Deus” sobre as mentes das 

Humanidades Universais, estejam elas a transitarem pelas 
faixas de existências mais materiais ou menos materiais.  

 
Ou seja, tudo é ESPÍRITO no Universo.  

 
Deus, o nosso Pai Supremo, é o Perfeito Espírito, O Criador. 

 
Em assim sendo, não vemos como possa haver conflitos de 

natureza psicológica ou de entendimento, em torno de nossas 

palavras despretensiosas.  
 

A verdade absoluta pertence unicamente ao Criador, e a nós 
cabe buscá-la mediante a nossa compreensão e o nosso 

entendimento, independente de que nomes (rótulos) tenhamos 
dado aos ritos, às formulas, ou mesmo aos sistemas codificados 

da Ciência, da Filosofia, ou das Religiões do mundo passageiro 
das formas humanas. 

 
PODERES MEDIÚNICOS 
 

8) Uma das características que me chamava mais a atenção em 
sua faculdade mediúnica versátil e extremamente pungente, tal 

qual a do seu mestre querido, Sri Yukteswar, era a condição de 
pressentir os acontecimentos futuros, particularmente nos 

casos de curas espirituais à distancia, como que antecipando as 
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ocorrências de origem deletéria no corpo fisiológico dos 
pacientes. 

 

O senhor poderia nos declinar alguns detalhes a esse respeito e 
fazer um paralelo em relação ao nosso pupilo Vivaldo, tendo em 

vista que ele vem desenvolvendo as condições parafísicas de 
seus próprios Guias, de quando estes estavam ainda 

reencarnados no solo do Planeta? 
 

R- A versatilidade com a qual se manifestava os meus pobres 

poderes supernormais, nada mais eram que a influencia 

indireta, e mesmo direta, de meus Guias Espirituais, muito 
particularmente o amoroso Sri Yukteswar, mesmo estando ele 

encarnado. E, diga-se de passagem, este fora um dos fatores 
principais para que eu pudesse ter tido um desenvolvimento 

mediúnico de melhor precisão, já que pelo fato mesmo de ele 

estar no mesmo campo de ação que o meu, na mesma faixa de 
existência dimensional, deu-nos não somente referência 

espacial como também uma forte carga de magnetismo direto, 
bem no centro de nosso coração, sem que houvesse barreiras 

entre nós, de uma dimensão para a outra. 
 

Isso, então, vem ocorrendo com o nosso estimado Vivaldo e os 
seus Mentores Espirituais que, mesmo ainda na condição de 

desencarnados, lhe influenciam os centros do córtex cerebral, 
na intenção de lhe precipitar as faculdades mediúnicas que 

eles, os seus devotados Guias e Mentores, possuíam quando 
estavam encarnados sobre o solo planetário, possibilitando que 

o querido medianeiro possa se beneficiar, de algum modo, das 
semelhanças entre umas e outras faculdades, dando assim, aos 

pesquisadores do mundo material, condições de lhe aferir não 

somente a capacidade psíquica positiva, quanto de lhe 
evidenciar a idoneidade dos Agentes Espirituais, encarnados em 

desdobramento e os desencarnados que lhe cercam os passos 
(todos, uns pelos outros, atuando sobre as zonas corticais de 

cada um), neste caso, dando um paralelo referencial entre as 
suas possibilidades mediúnicas e às daqueles que ele próprio 

diz ser o intermediário mediúnico. 
 

Com a análise dos casos, tanto do passado como do presente, 
de uns e de outros, fácil será chegar à conclusão que realmente 

existe por detrás dele, uma assembléia de antigos servidores 
da causa do Cristo sobre a face do mundo.  

 
Obviamente, levando-se em consideração, mesmo, a prova 

principal, ou a evidencia dos fatos, além do “conteúdo todo 
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moral de seu serviço sacrificial na caridade completamente 
desinteressada”. 

 

Ah! e como um exemplo muito bom de Ressonância Mediúnica, 
podemos citar, entre tantos outros exemplos corriqueiros da 

vida mental entre nosso Vivaldo, em sintonia fina e saudável, e 
seus Guias e Mentores, podemos trazer a baila um caso muito 

oportuno, por está ocorrendo algo de “surpreendente” com uma 
pequenina criança, de poucos meses de idade, filha de pessoas 

próximas ao médium.  
 

Podemos dizer, a pequenina garota praticamente não se 
alimenta de substâncias materiais, mesmo as de origem 

mamária, e por este motivo todos os componentes da sua 
família se sentem apreensivos quanto a sua saúde física, 

particularmente a sua mãezinha e seu genitor, este, médium 
com compromissos assumidos na Vida Maior, mas até então 

sem qualquer interesse mais relevante de lhes transpor os 

postais gloriosos da Missão Santificante. 
 

Pois bem, muito naturalmente, por conta mesmo de a sua 
pediatra encarnada não lhe ter identificado qualquer sintoma 

alarmante de falta de nutrientes na sua constituição fisiológica, 
os Benfeitores Espirituais acharam por bem fazer o querido 

médium desfrutar do deleite de visualizar, pela sua 
clarividência, a condição excepcional de saúde espiritual da 

pequenina criaturinha.  
 

Naquele instante, fora como se o Espírito, na criança 
encarnada, lhe saltasse à condição parafísica (bem a sua 

frente) pelo seu próprio globo ocular (o da criança), ou seja, a 
alma reencarnada da criancinha lhe sinalizava, de dentro para 

fora, (fisicamente!) do próprio corpo, literalmente se 

arremessando em corpo astral sobre o médium Vivaldo, que 
rapidamente lhe observou que necessitava de auxílio, sim, mas 

de outra condição.  
 

Agora, vendo ele a necessidade de ministrar aos seus paizinhos 
“a necessidade de lhe acolher não somente o corpo indefeso, 

mas, principalmente, o Espírito, urgentemente necessitado de 
boa orientação e luz para a sua vida moral, mental, e 

mediúnica.” 
 

Numa situação muito semelhante, o nosso caro amigo Vivaldo, 
vez por outra, tem observado o “alimento espiritual” (semi-

materializado) ser introduzido, pelos seus Amigos Espirituais, 

diretamente em seu estomago físico, sem qualquer 
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necessidade de alimento material, propriamente 

compreendido.  

 

Nestes casos, não somente sente a solidez dos produtos da 
nutrição espiritual, como lhes percebe os “sabores” das 
substancias e os “aromas” deliciosos da sua constituição 
bioquímica. 
 

Obviamente, que isso se deve a sua faculdade excepcional de 
efeitos físicos, patrocinada pelos Agentes Espirituais que lhe 

acompanham, desde séculos passados, agora facultando ao seu 
pupilo, encarnado no cárcere da matéria carnal, sob o guante 

da dor e do sofrimento, da solidão e, muitas vezes, da 

humilhação, a prestimosa interação entre ele mesmo e as 
faculdades santificadas de grandes avatares do mundo religioso 

do passado, e mesmo do presente (em estado de 
desdobramento temporáreo). 
 

 
 

Vivaldo Filho com sua mãezinha Maria Isaura 

(no ano de 2015) 

 

Ao nosso amigo encarnado, em muito lhe desagrada a 
divulgação (sistemática) de sua vida pessoal, particularmente a 

caracterizada com os feitos de sua personalidade mediúnica, no 

entanto, como tem aprendido com os seus Guias queridos, tem 
ele se esmerado para cumprir a sua missão de verdadeira 

“cobaia espiritual” dos Agentes da Luz, segundo ele 

mesmo: independentemente da sua humilde condição de 



 

 
507 

507 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

companheiro das atividades santificadas do Cristo de Deus, sob 
os auspícios da Terceira Revelação.  

 

 
 

Siri Yogananda 
 

Nota do médium: É verdadeiramente impressionante a forma pela qual 
se manisfestava os incríveis poderes mediúnicos de Yogananda. Para a 
minha acanhada visão psíquica, posso garantir a cada um dos nossos 

queridos leitores, que chega a ser “aterrorizante” a visualisação de seus 
fluidos mediúnicos. Obviamente, que não por conta de algum 

magnetismo sombrio, mas, positivamente, pela elevadíssima condição 
de sua Alma Sublime, como se estivéssemos à frente de um Imenso 

Mundo – Parafísico – Desconhecido! 
 

Acho que agora posso compreender o que ocorreu com Paulo de Tarso 
às portas de Damasco. Ele simplesmente “tremeu” diante do Senhor, 

como se a sua natureza sombria o seu lado sombra) regeitasse a pureza 

do Amor Perfeito do Cristo Amado. E, naturalmente, fora 

“fulminado” pelo Seu incomparável poder de irradiação, muito mais 
intenso do que as irradiações da nossa limitada estrela solar. 
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Por outro lado, normalmente vemos os nossos Mentores como 

os seres “desencarnados”, no entanto, há a necessidade de que 

eles baixem ao campo vibracional da Terra, em reencarnações 
muito bem programadas, para acompanhar de perto os seus 

pupilos, não somente para lhes ministrar o carinho e o afeto 
pela palavra e pela instrução, mas positivamente no interesse 

de efetuarem-lhe uma verdadeira “chuva de magnetismo 
animal” sobre os seus agentes fisiológicos-carnais, e 

perispirituais, a partir do epicentro dimensional, ou seja, a 
própria dimensão dos encarnados, mesmo que eles, sequer, 

venham a se encontrar pessoalmente na encarnação que se 
segue para ambas as figuras, mentor e pupilo. 

 
Com isso, passamos a sentir não só o calor dos corpos 

pungentes de nossos mestres, como ainda somos alvos 
perfeitos das irradiações magnéticas de suas orações e de suas 

emanações fluídicas, facilitando a cobertura por parte dos 

demais Guias que ficaram no Espaço. 
 

No que toca ao nosso amigo dileto, Vivaldo Filho, é de 
considerar que as suas humildes percepções vêm se 

desenvolvendo muito rapidamente, inclusive sendo necessário 
que os seus Mestres Espirituais lhe mantenham atento no 

sentido de não avançar em demasia, naquilo que poderíamos 
chamar de “curiosidade”...  

 
Ele, apesar do pouco tempo de serviço mediúnico, apenas 17 

anos de atividade parafísica, tem demonstrado para nós, seus 
Amigos Espirituais, que a Mediunidade, em si mesma, depende 

não somente de exercício, mas também de muito amor para o 
seu desenvolvimento.  

 

Isto, eu afirmo, unicamente no interesse de lhe salvaguardar o 
otimismo, como a auto-estima, já que como ele mesmo vem 

notando no decorrer dos últimos meses, poderá acessar, 
com a ajuda de seus Guias, um verdadeiro mar de 

energias e percepções de mundos vibratórios ainda 
inabordáveis para a maioria dos sensitivos do Planeta 

Terra, com isso, obviamente, entrando também em relação 
direta com mentes altamente perversas que, por outro lado, 

tentarão fazer de tudo para que não venha a ter sucesso no 
trabalho generoso da Caridade com o Senhor. 

 
E isto vale para todos os demais companheiros e amigos da 

Mediunidade, já que todos, independentemente de credos e 
crenças especificas, terão a sua oportunidade de vislumbrar o 
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Mundo dos Espíritos, mesmo que seja num rápido “surto” de 
intuição. 

 

 

ELIZABETH D´ESPÉRANCE 
 

9) Mestre Sri Yogananda! Com base em sua exposição, vemos que 

a situação do médium Vivaldo, em relação a sua querida 
benfeitora Elizabeth d´Espérance, tão carinhosamente 

recepcionada neste trabalho pelos Amigos da Vida Maior, tem 
tudo haver com o que nos disse acima, pois, apesar de à 

época terem sido omitidas as suas referências 
reencarnatórias, para que o nosso singelo tarefeiro encarnado 

não se ressentisse de sua presença emocional, quase física, 
agora já é do conhecimento do médium amigo que esta grande 

Mensageira do Cristo já se encontrava reencarnada na Crosta 

do plano material desde meados de 2009, quando ao término 
de sua tarefa na elaboração do seu primeiro livro mediúnico 

(“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”), rapidamente, e sob 
os auspícios de mãos divinas, ela retornou ao mundo carnal na 

condição de uma linda criança, saudável, carinhosa e muito 
perspicaz, por conta de uma reencarnação programada aos 

moldes do Rei São Luis IX de França (Diretor Espiritual de 

Allan Kardec), que também se encontra atualmente 
reencarnado no solo brasileiro. 

 
Curioso e muito interessante se notar, que somente agora, em 

26 de dezembro de 2013, o nosso médium conheceu de 
perto a Mensageira sublime, reencarnada no terno e lindo 

corpinho de uma menina de um pouco mais de quatro aninhos, 

quando por força mesmo de sua faculdade mediúnica pode 
sentir a pujança tenaz de seu coração afetivo e amigo por 

irradiações magnéticas tão intensas que não lhe deixaram 
qualquer dúvida quanto ao ocorrido na esfera dos Imortais, 

mesmo porque, consultando dados e datas referentes à 
reencarnação (nascimento) da pequena criança-anjo, ficou-lhe 

evidente a perfeição da Matemática Divina, tal qual podemos 

conferir nos Livros Sagrados dos Cristãos. 

 
Vale a nota de que o prefácio desta obra, “Mediunidade em Dois 

Mundos”, pelo eminente mentor desencarnado Odilon 
Fernandes (em psicografia de Carlos A. Baccelli, em 

Uberaba/MG) tem data de 23 de março de 2009, sendo que a 
benfeitora sublime reencarnou em 17 de junho de 2009, ou 

seja, teve apenas o tempo suficiente de realizar o 
primeiro projeto mediúnico de seu querido e amado pupilo 

Vivaldo Filho, de forma mais ostensiva, ou constante. 
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Nota do médium: Para um entendimento melhor da extensão da 
Missão Espiritual de Elizabeth d´Espérance, os leitores poderão 

acompanhar o desenvolvimento natural dessa enigmática 

tragetória reencarnatória, por força das suas “Reencarnações 
Programadas & Múltiplas”, no decorrer das demais obras 

mediúnicas de nossa lavra que seguem a esta aqui. 

 
Pedindo-lhe perdão pelo entusiasmo que me levou a estender a 

pergunta, lhe rogamos uma orientação não só para o médium 
como para os familiares da pequena d´Espérance 

reencarnada?!... 

 

R- Como acredito, ficou muito bem explicito no presente 

trabalho as informações sobre as reencarnações passadas de 
nossa Instrutora amada, e é de se levar em conta que qualquer 

exposição pública da real personalidade espiritual de nossa 
amiga Esperança, seria uma catástrofe não somente para a sua 

missão à frente da Humanidade, mas, e muito particularmente, 
para a sua própria segurança material, física, moral, e 

psicológica. 
 

Nessas circunstancias, de publicidade generalizada, veríamos a 
sua vida devassada não somente pelos curiosos da Terra, mas, 

e em muito maior número, por verdadeiras falanges de 
Espíritos sombrios que lhe jogariam praga e sortilégios na 

infeliz intenção de evitar o inevitável, ou seja, o retorno 

glorioso do Filho de Deus ao solo da Terra Pacificada do futuro, 

no que poderíamos denominar de “A Quarta Revelação 
Divina”. 

 

Sejamos sábios e sejamos prudentes.  
 

Essas palavras encerram tudo. 
 

10) Pode crer, meu querido irmão, que pelas suas palavras 
esclarecedoras os seus progenitores haverão de meditar 

profundamente no grave compromisso que assumiram perante 
a Espiritualidade Maior na consecução de tamanha 

responsabilidade junto a esta criança que, para nós todos, e 
para mim mesmo, em particular, trata-se de uma verdadeira 

missionária que, por força mesmo de sua personalidade 
magnânima, poderá trazer para o mundo das formas materiais, 

pela divina pratica da Caridade pela Mediunidade com o Senhor, 
assim como na execução de suas futuras atividades 

profissionais na área da Educação formal e da Medicina dos 

encarnados, como programado por ela mesma junto aos 
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Emissários da Luz que lhe tutela os passos ainda vacilantes na 
Terra, tudo aquilo que já arrecadou de bônus morais em suas 

existências pregressas, tão luminosas quanto o mais formoso 

sol de um dia claro de verão. 
 

E com estes modestos apontamentos, mas de profundo 
significado para mim mesmo, e acredito que para o nosso 

humilde servidor da mediunidade que nos empresta as suas 
faculdades, que fora seu instrumento assíduo pelos últimos 

dezessete anos, companhia esta que lhe assegurou não 

somente uma excelente ampliação de seus poderes 
supernormais, como lhe carreou, diretamente das Altas 

Esferas da Vida Imperecível, o mais profundo carinho e a mais 

terna esperança nAquele que verdadeiramente nos conduz, 
Jesus Cristo, o Amado Senhor de Nossas Vidas, lhe pedimos 

possa, por extrema gentileza de seu coração sublime, nos 
deixar uma mensagem final para todos os nossos irmãos que 

venham a folhear estas linhas de suaves luzes esmeraldinas, 
que vertidas da Vida Maior haverão de cair sobre todos nós, 

tanto hoje como no grande futuro, em forma de um sublime 
bafejo de Deus sobre as nossas almas, sempre sedentas de 

mais amor, mais carinho, e de mais fé. 

 

R- Meu bom Dr. Elias Barbosa, compreendo perfeitamente o 

significado do presente trabalho, não pelo nosso médium 
imperfeito, que, apesar do grande esforço em saúde e 

tenacidade, sabe ele muito bem que apenas “cumpriu com o 
seu dever” junto aos seus Amigos Espirituais, mas pelo fato 

mesmo de aqui encerrar um grande ensinamento para todos 
nós, principalmente para aqueles irmãos de caminhada que 

infelizmente ainda imaginam que a vontade do Senhor está, ou 
estaria, subordinada aos desejos dos homens imperfeitos da 

Terra, num extravagante desrespeito à dicotomia existente 
entre o superior e o inferior, o côncavo e o convexo na estrada 

da Evolução para Deus. 
 

Sem que muitos venham a se recordar de que o “Espírito 
sopra onde quer”, obviamente segundo a Vontade do Todo-

Sábio.  
 

E neste trabalho de agora, vemos, muito feliz e satisfeito, que 
os Agentes do Poder Divino não escolhem, na Mediunidade, 

para se manifestarem, nem os “sábios” e nem tão pouco os 

“prudentes” do mundo, sequer os doutores da lei da 
atualidade, mas apenas, entre tantos, aqueles que procuram 

fazer de suas existências modelos de amor e caridade, não 
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pela perfeição, que inexite entre os homens de carne, mas 
simplesmente pelo ideal de servir cada vez mais honrando o 

nome do Cristo e zelando pela Sua mensagem gloriosa de 

Eternidade com Ele. 
 

Objetivamente falando, para que os trabalhadores da causa do 
Cristo, pela Mediunidade orientada na Doutrina Espírita, 

possam se convencer de uma vez por todas que o “medo”, 
apesar de ser uma condição ainda natural, quanto necessária, à 

condução dos trabalhos do homem sobre a face do planeta 
material, e mesmo entre os desencarnados menos esclarecidos 

e menos ambientados às realidades versáteis das equações 
multiformes e perfeitas da Vida Inquestionável dos Planos 

Superiores, asseguramos que a “autoconfiança”, tanto quanto a 
fé segura nos Poderes Divinos, lhes darão a poderosa 

segurança de que tanto numa roupagem físico-astral de um 
simples Iogue indiano, na de um grande Mentor da Vida Maior, 

ou mesmo na de um humilde protetor da Umbanda, seja na 

condição de um Pai Velho, um Preto Velho, Caboclo, ou um 
Indígena norte-americano, ou na vestimenta de uma venerável 

Cigana ancestral, estarei sempre com vocês, bastando apenas 
que me “sintam” e me “ouçam” pelos sensíveis laços do 
amor, quando, pelas correntes de um coração devotado em 

Nosso Senhor, haveremos de trabalhar juntos, eu no campo 

parafísico e vocês no solo carnal, a construir, servir, e realizar, 
incessantemente e continuadamente...  

 
Já que o trabalho na Mediunidade Santa, apesar do repouso 

necessário ao refazimento das forças orgânicas e psíquicas, 
tanto nos encarnados qusnto nos seres desencarnados de 

pouca evolução, ou mediana evolução, não poderá prescindir, 
meus doces irmãos, da contribuição generosa do interesse, do 

sacrifício, e da lealdade de cada servidor. 
 

E assim, ofertamos o nosso coração a todos os amigos da 
Doutrina dos Espíritos, tanto quanto a todos aqueles que, 

independente de culto especifico, se identificam com a proposta 
de simplicidade, humildade, alegria e perseverança de 

Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. 

 
Que Deus nos ampare e nos fortaleça sempre.  

 
Este é o meu recado.  

 
A mensagem final que deixo para a meditação de todos. 
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GENETICA ESPIRITUAL 
 

11) Não, meu bom Mestre! Não se vá ainda.  
 

Por favor, insisto nisso, deixe-nos deliciar com mais algumas de 
suas encantadoras explicações sobre a Vida Maior, à luz da 

meridiana compreensão dos grandes ávatares do Infinito. 
 

Antes que demos continuidade ao nosso modestíssimo esforço 
de trazer mais alguns informes sobre Mediunidade e Vida 

Espírita, pedimos licença ao senhor e aos nossos queridos 
leitores para que possamos, todos juntos, prestar bastante 

atenção nesse pequeno extrato da obra “Colheita do Bem”, 
Conversação sobre raios (Chico Xavier, Editora Vinha de Luz, 

2010), quando o amigo espiritual Arthur Joviano (Neio Lúcio), 

nos deixou esclarecidos quanto à importância das 
irradiações coloridas, mediante o potencial de força psíquica 

que cada um de nós, evidentemente, possuímos, de acordo a 
própria índole moral e mental que trazemos e mantem0os em 

nós mesmos. 
 

Vejamos: 
 

- “As flores, tanto quanto as cores, emitem recursos de 
extrema sutileza. O vermelho cria raios excitantes, o verde 

proporciona repouso, o azul emite calma curativa, o amarelo 
vivo irradia forças contundentes, o escuro tendendo ao negro, 

ou ao preto afirmativo, produz raios paralizantes. A rosa, o 
jasmim, a acácia produzem forças que lhe são inerentes e todos 

nós, com os poderes de atuação que já alcançamos, podemos 

“fuidificar” as flores tanto quanto a água ou objetos coloridos, 
ministrando os raios que lhe são próprios, com os nossos, 

visando determinados fins”. 
 

Vejamos então, que maravilhoso.  
 

Aqui, representado no pequeno texto acima, extraído de uma 
obra de Chico Xavier, testemunhamos a conscistencia do 

trabalho mediúnico levado à efeito pelo nosso estimado 
medianeiro Vivaldo Filho, quando recebeu das Entidades 

Superiores Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido Xavier e 
Adolfo Bezerra de Menezes, a sua primeira obra mediúnica, 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de Um Médium 
Espírita”, que não sabemos porque cargas dágua ainda se 

mantém inédita no seio de nossa santa Doutrina, sem que isso 

venha a incorrer em grave descerviço a causa do Consolador 
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Prometido, haja vista a maioria das informações ai contidas são 
de origem Clarividente e Psicométrica, dando absoluto respaldo 

ao pequeno/grande volume que, por força mesmo das 

narrativas, mostra a vivacidade e acuidade não só de seu 
médium, ou interprete, como também a segura assistência de 

seus Guias, ou autores espirituais. 
 
Nota do médium: Vale anotarmos aqui que esta específica obra, 

que foi a nossa primeira, já se encontra disponível na Internet em 
nosso site espírita (http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-
jesus),de maneira gratuita, aliás, como sempre foi o sonho de Chico 

Xavier, revelado por ele mesmo ainda quando encarnado entre nós:  

“Livro espírita não é pra ser vendido. É pra ser dado.” 
 

Em todo o caso, e aproveitando o gancho das prescedentes 
respostas, lhe perguntamos, querido Instrutor, seria possível 

fazer algum paralelo entre a gestação de Maria de Madalena, 
como narrado mais atrás, nesta obra que segue, e a sua atual 

vinda aos Planos mais baixos da Espiritualidade? 
 

R- Naturalmente, é de se verificar, em decorrência mesmo do 

exposto pelo estimado médico espiritual, e amigo querido de 

todos nós, Dr. Elias Barbosa, que a obra em atenção, 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS” corre o risco de se manter 

engavetada nos porões das editoras espíritas brasileiras que, ao 
se precipitarem em fazer contrapé negativista ao que tem sido 

produzido por médiuns “desconhecidos” do meio doutrinário, 

acreditando eles que os mesmos não vão dar “bom lucro”, na 
realidade estão entregando o Espiritismo nas mãos de uma 

pleaide de agentes tenebrosos que, invariavelmente, lutam 
para interditar qualquer forma de informação, ou instrução, que 

venha a desenvolver o pensamento de Allan Kardec e das 
Entidades da Luz. 

 
E neste sentido, somos levados a pensar que muitos, talvez a 

sua maioria, destes editores estão à serviço de uma causa 
infeliz e extremamente esqusita, ou seja, a de interditar o 

pensamento, o sentimento, e a refroma moral tão necessária 
dentro do seio doutrinário do Espiritismo Evangélico. 

 
Mas dando continuidade à sua resposta, estimo que muitos 

amigos e companheiros dedicados ao Espiritismo de laboratório, 

como vem acontecendo nas diversas Universidades do Planeta 
Terra, venham muito em breve dar um veredito final quanto a 

essa controvertida questão de ter ou não, ou ter sido possível 
ou não, ao Senhor de Nossas Vidas ter engravidado a venerável 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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personalidade de Maria de Magdala, apenas pelo poder 
magnético, ou sugestivo, de seu divino “olhar”. 

 

As Forças Ocultas da Natureza, a cada momento estão sendo 
surpreendidas pelos equipamentos de aferição, retenção e 

investigação dos ciêntistas do plano carnal, com isso, mais cedo 
ou mais tarde, tudo haverá de ser levado à conta do mais 

natural esforço de Deus, em manifestar, atravéz da sua própria 
criatura, todo o seu poder e todo o seu explendor, numa 

conjugação de forças entre os divinos verbos Amar e Sentir. 
 

E no caso expecifico da Mensageira Divina, Elizabeth 
d´Espérance, agora vinculada pelas forças da natureza animal à 

um corpo infantil, numa reencarnação quase preparada às 
preças diante da agravante de ter sido impossílitada de vir por 

outra família carnal, com características genéticas muito 
particulares e especiais, poderá sim haver uma 

“transmutação” ou “deslocamento” de Espírito, levando em 

consideração a natureza psicológica dos seus futuros genitores, 
que haverão de lhe receber, numa mesma encarnação, o 

Espírito que vivia, e vibrava intensamente, em outro corpo 
material. 

 
E dentro desse esquema, as “cores”, ou emanações cromáticas, 

terão um papel preponderante na concepção dos fatores 
genéticos, muito especialmente nas linhas de força que 

medeiam os centros da fala e do coração.  
 

Isto, em relação a sua particular característica emocional e 
psicológica. 

 
Mas para que possamos ser um pouco mais elucidativo, quanto 

ao que estamos tentando expor aos amigos leitores, 

particularmente no que se conssistirá da futura reencarnação, 
dentro da mesma reencarnação, com a tomada do Espírito que 

habitou a personalidade transitória de Mme. Elizabeth d 
´Espérance, de um outro corpo fisiológico, podemos, de 

maneira ilustrativa, observar na gravura a seguir, desenhada 
pelo nosso médium Vivaldo, logo após ele ter visualizado pela 

clarividência mediúnica a situação de um conhecido seu, ainda 
encarnado no solo planetário, que, em verdade, já está sendo 

submetido à uma espécie de manipulação genética, onde 
vemos (e como Vivaldo pôde testemunhar!) o seu futuro corpo 

material estar sendo produzido, ou mesmo esculpido, pelas 
emanações fuidicas provenientes de sua conduta pessoal na 

atual encarnação, já fazendo valer a sua provável transferência 
para uma Dimensão, ou mundo de transição, que não a da 

Terra, propriamente dita. (No caso exibido na gravura abaixo, a 



 

 
516 

516 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

produção do futuro corpo fisiológico do Espírito tem como base 
as emanações mentais e emocionais, oriundas, quase em sua 

generalidade, pelo centro gástrico, ou plexo solar). 

 

 
 

O duplo-etérico (futuro corpo físico) em formação astral. 
 

Com elementos neuronais e psiquicos, articulados pelos 

Geneticistas do Mais Além e, logicamente, patrocinados em 
maior escala por sua própria mente poderosa, o novo corpo 

físico de Mme. Espérance já se encontra em vias de uma nova 

concepção aos moldes do plano carnal, pelo motivo mesmo de 
que a sua parentela familiar, do momento atual, não tem 

encontrado forças morais intimas para dar prosseguimento ao 

que muito bem tem sido apelidado na Vida Maior, de a “Quarta 
Revelação Divina”, quando haveremos de inocular no seio da 

Nova Civilização Planetária os padrões da Nova Genetica 
Sublime, que terá no seu ápice o retorno material da Figura 

Sublimada do Divino Amigo, Jesus de Nazaré.  

 
Tal qual ela mesma, ao tempo de Rute, como apresentado no 

Antigo Testamento, a patrocinadora carnal dos cromossomos 
especialíssimos que deram origem a vinda do Celeste Benfeitor 

da Paz ao campo de lutas da existência corporal, que, desde 
Cícero, na Roma patriarcal do súculo I a.C, encontrava nos 

campos élisios do verde puro da terra de Canaã a poesia 
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natural e acolhedora dos antecessores fiéis da genetica de José 
e Maria, tendo ainda na intimidade das células do grande 

filósofo, político, jurista, e humanista romano, as partículas 

luminosas da causalidade hereditária do corpo sublime do 

Amigo Inesquecível, por conta de seu parentesco 

cromossômico com a linhagem de Davi, e antes, de Boaz, sua 
própria personalidade espiritual, alma gêmea e companheira de 

Rute, de maneira a Lhe reverenciar a presença luminosa e 
perfeita, que haveria de se corporificar na Majedoura singela, 

no berço de palha e na clareira de estrelas de Belém, sob o 
olhar jubiloso dos Anjos e dos pastores, das mães e dos 

animais. 
 

Vejamos que a Arqueologia e a Medicina Molecular serão, num 
curto espaço de tempo, as nossas mais poderosas 

testemunhas... 
 

Valendo ainda a lembrança, para todos aqueles que não sabem, 
ou não souberam, primar pelos compromissos espirituais, por 

via da maternidade, da paternidade, ou ainda, da Mediunidade 

com o Senhor, como no exemplo do próprio mandato do 

Codificador do Espiritismo: “ninguém é insubstituível”. 
 
E quanto ao corpo físico da pequena criança, já 

reencarnada, por sua vez será possuído por uma outra 

Entidade Espiritual, agora menos evoluída, com menor 
compromisso no âmbito da coletividade e, 

particularmente, vinculada aos atuais genitores por 

questões de ordem familiar e não, como anteriormente, 
em carater missionário. 
 
Mas isso é um assunto que deixaremos, em maior detalhe, 

mais para o futuro, quando a mente de nossos irmãos espíritas 
estiver mais sintonizada com as Revelações Espirituais que 

partirão do Mundo Maior, por médiuns outros, na intenção 
sempre saudável de proporcionar a todos os trabalhadores do 

Bem: o bom serviço, quanto o bom estudo. 

 
 

12) O senhor crer em Mediunidade sem o Espiritismo? 
 

R- Positivamente não. 

 

Isso seria uma temeridade para qualquer iniciante, e mesmo 
entre os mais antigos e versados nas questões da 

paranormalidade, de uma maneira geral, iniciar ou mesmo dar 
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continuidade, uma vez tendo ciência dos postulados codificados 
por Allan Kardec, às suas tarefas assistenciais e mesmo 

investigativas, na Mediunidade.  

 
Na nossa acanhada maneira de ver, embora com uma visão 

mais ampliada da Verdade, e um pouco mais arejado em 
relação à Vida de Além-Túmulo, podemos assegurar que o 

companheiro, ou companheira, que venha a se arriscar a 
manipular as ferramentas de seu próprio psiquismo sem o 

acolhimento técnino da Terceira Revelação, no que diz respeito 

ao “Livro dos Médiuns”, pode crer que vai “dar com os burros 

n água”, haja vista que, uma vez se deparando com as 
multifacetas que envolvem as inter-relações entre os Planos 

Materiais diversos do Mundo Espiritual e, propriamente falando, 
o plano carnal dos seres que vivem no solo do Planeta Terra, é 

praticamente impossível uma atividade salutar e produtiva, 
para qualquer amigo ou amiga, que se aventure nessa 

empreitada sem um estudo muito bem fundamentado na 
Codificação Espírita, como um todo, e naturalmente na obra de 

André Luiz por Chico Xavier, que é a continuidade da obra sem 

precendentes de Kardec. 
 

Para que não venham a nos rotular de Espírito mistificador, 
antes mesmo que possam os meus irmãos encarnados, quanto 

os desencarnados que lhes seguem os passos de perto, a lhes 
infundir nos cérebros e nos corações concepções de extreita 

compreensão em torno dos ditados espirituais dos Amigos da 
Vida Maior, pelo nosso médium-amigo, vejamos as palavras 

judiciosas do mestre lionês, em relação ao que estamos 
tentando explicar: 

 
- “Estamos lonje de olhar a teoria que exposamos como 

absoluta e como sendo a última palavra; será, sem dúvida, 
completada ou ratificada mais tarde por novos estudos, mas 

ainda incompleta ou imperfeita que esteja hoje, pode 

sempre ajudar a darmo-nos conta da possibilidade de fatos 
por causas que nada têm de sobrenatural”... (O Livro dos 

Médiuns, Cap. VI, item 110, Manifestações visuais). 
 

Então, é de boa lógica que apesar de o próprio codificador ter, 
judiciosamente, desconsiderado para a Doutrina Espírita 

qualquer arremedo pernicioso de “infalibilidade”, podemos 
assegurar, sem medo de muito avançarmos, que as condições 

de segurança imposta pela natureza, ou pela excencia, do 
Espiritismo, leva-nos a crer, e já passado tanto tempo de sua 

codificação, que, os estudos levados a efeito por Allan Kardec e 
sua Equipe de benfeitores espirituais, são de valor 



 

 
519 

519 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

inestimável para qualquer serviço de investigação, 
observação, e aferição, que venha a ser elaborado pelos 

investigadores e estudantes da Ciência atual ou do grande 

futuro, acerca da Vida Espiritual. 
 

Salvaguardando, obviamente, o imenso auxílio que cada 
médium como cada investigador, particularmente, da 

Psicologia, da Psiquiatria e da Análise, possam, ou venham, a 
dar ao imenso edifício de realizações iniciadas pelo Espiritismo, 

nos quartéis do século XIX, e agora de propriedade certa de 
todos, com a lembrança, sempre saudável, das palavras de 

Emmanuel (por Chico Xavier), e muito bem reforçado pelo 
eminente Dr. Bezerra de Menezes no primeiro capítulo da 

presente obra: “O Templo de Jesus Cristo é toda a Natureza”.  
 

Confiando a cada um de nós, a perfeita integração entre o 
pensamento religioso dos Evangelhos e o coração de toda a 

criatura humana, sem algemas de qualquer espécie, sem 

refúgios de pedra construídos pela arrogância dos homens, ou 
correntes de qualquer natureza que venham a minar, mesmo 

que subconscientemente, a liberdade de pensar, se se 
expressar, e mesmo de viver a vida em plenitude, como 

verdadeiros filhos libertos de Deus. 
 

Obviamente aqui, procuramos fazer um parêntese em relação à 
segurança necessária ao bom andamento da atividade 

mediúnica, independentemente de que estejamos vestindo uma 
camisa do Catolicismo, do Espiritismo, da Umbanda ou, mesmo, 

do Islamismo, já que todas estas agremiações da cultura 
religiosa do mundo são merecedoras da nossa maior 

veneração, assim como lecionava, sentia e exemplificava o 
grande apostolo da mediunidade, Chico Xavier.  

 

Independente de credo ou seita, os estudos elaborados pelo 
eminente Allan Kardec haverá de ser matéria obrigatória entre 

todos aqueles que desejem, sinceramente, vivenciar uma vida 
mística. 

 

 

FIM 
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POSFÁCIO 

    

Chico Xavier, Veneranda, Jesus Cristo, Allan Kardec 

“Não poderíamos sitetizar melhor o nosso modesto estudo, 

“CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, senão pela 
palavra muito bem articulada, quão emocionante, de nosso 

próprio medianeiro encarnado, proporcianando aos nossos leitores 
mais dedicados ao estudo das diversificadas variedades da 

Mediunidade, o quanto o conhecimento e a cultura, o amor e o 
desprendimento, na initmidade do coração do próprio instrumento 

encarnado, quanto desencarnado, será sempre de grande valia 
nas mãos dos abençoados Mensageiros Celestes, compreendendo 

que o serviço de enfermagem e socorro, auxílio e educação, 

haverá de exigir, de cada uma das partes, dos Espíritos-

médiuns quanto dos médiuns encarnados, cotas generosas de 
sacrifício e boa vontade, persistência e sincera lealdade ao Senhor, 

diante da imensa turba de personalidades mesquinhas e, 

invariavelmente, perversas, que, geralmente, se colocam 
desrespeitosamente à frente da marcha Redentora e de Salvação 

da Humanidade, como um todo, realizada por Nosso Senhor 

Jesus Cristo e os seus Divinos Prepostos.” 

   Nota do médium: Veneranda é apenas um pseudônimo utilizado 

pela grande Benfeitora da Vida Mais Alta: Santa Isabel de Aragão. 

    

   As duas mensagens abaixo são as transcirssões integrais da 
correspondência (eletrônica: e-mail) mantida, no dia 21 de abril de 

2015, entre o nosso estimado médium Vivaldo Filho e um 
determinado companehiro de Doutrina Espírita (o Sr. N. E.), quando 

instigado a emitir a sua opinião doutrinária, quanto singela, em torno 
da atitude negativa que muitos irmãos de causa evangélica-espírita 

estavam tomando em relação aos comunicados de Além-Túmulo que, 
por sua vez, estavam sendo vertidos do Mais Alto pelas mãos 
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generosas de um médium, amigo seu, e que para muitos “estudiosos” 
não passariam de mensagens apócrifas, por trazerem, em seu 

conjunto, a assinatura de um variado número de Entidades 

desencarnadas, embora já conhecidas por outros tarefeiros da 
Mediunidade. 

    
   Vejamos aqui, apenas o interesse de nosso querido mensageiro 

encarnado em trazer um pouco mais de luz no entendimento dos 
nosso irmãos do solo planetário, dos variados métodos de ação 

dos Espíritos do Senhor, que, em seus contatos com o plano dos 
mortais, invariavelmente, primam mais pelo coração amoroso do 

tarefeiro encarnado do que, propriamente, pelo seu cérebro, muitas 
vezes carregado de cultura e inteligência, porém, e via de regra, 

desconcertantemente desprovido de amor e generosidade, ternura 
e carinho, não somente pelos seus colegas de ideal, mas pela 

comunidade imensa de doentes e desajustados, encarnados e 
desencarnados, que vibram, tremem, e se movimentam ao seu redor, 

havidos por uma partícula de luz e de caridade que possa lhes 

amenizar as imensas dores, e a tortura intima. 
 

   A nossa contribuição é apenas movida pela esperança sincera de 
que, um dia, todos nós estaremos unidos na Vida Perfeita, pela graça 

do Senhor, na perfeita união do sentimento Cristão, desprovido de 
qualquer sentido de baixeza, altivez, egoísmo, e orgulho. 

 
   Sim, positivamente, somos irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 

Caro N., 

Não conheço esse médium, ficaria até muito feliz de o conhecer, pela 

coragem de assumir o que acredita ser verdade. Só por isto, já 
merece o carinho e o respeito de todos os sérios investigadores de 

Espiritualismo e Espiritismo... 

De qualquer modo, antes de desconsiderar qualquer comunicação de 
além-túmulo, com o argumento de animismo, obsessão, etc... 

sigamos a orientação de Allan Kardec: Visualizar o fundo e não 

somente a forma. Ou seja, o seu sentido "moral". Esta, sim, será a 
maneira exata de aferir a idoneidade da comunicação do médium e 

da mensagem, propriamente dita... Mesmo porque, muitas 
comunicações com assinaturas "aparentemente" apócrifas, por 

médiuns ignorantes, ou sem cultura, pode trazer grandes verdades 
evangelizadoras e morais, embora determinados erros e 

truncagens da psicografia... 
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Abstenha-mo-nos de tirar conclusões precipitadas, e mesmo 
descaridosas, deste ou daquele outro servidor, sem antes verificar 

a natureza Cristã do comunicado, e ai falo "cristã" no sentido de 

uma mensagem ditada por Espírito espírita, unicamente, já que 
poderá ser assinada por Espíritos não espíritas e, nem por isso, 

descaracterizada de alto valor científico, filosófico e religioso. 

Emmanuel, em Seara dos Médiuns (por Chico Xavier), fala muito 
bem sobre isto. Estude esta obra valiosa e encontrará vestígios do 

que estou a lhe falar. 

Não estou aqui protegendo o seu médium em questão, pois 

não conheço o seu trabalho, mas apenas lhe recordando a palavra 

dos Espíritos Superiores por Kardec e Chico Xavier... 

Nota: Minha saúde vai bastante debilitada. Tenho tido tanta fraqueza 

que quase não estou conseguindo psicografar. A respiração está 
muito ofegante. O coração dispara muitas vezes, mas consigo 

controlar com a ajuda dos Bons Espíritos. Amigo, tenho todos os 
motivos do mundo para chorar muito, mas não sei por que as 

lágrimas não chegam a cair... Meus amigos desencarnados sempre 

me fazem lembrar a vida de Chico, Yvonne Pereira e, mesmo, de 
Kardec. Não foram poucas as dores intensas que eles sentiram, 

fossem morais ou físicas. Ah! O Chico nem se fala!... Este, não sei 
nem como se manteve de pé por mais de 90 anos... Mas a vida é 

assim mesmo!... O importante é que sigamos adiante, mesmo que 

nos rastejando, confiando a nossa existência à Jesus Cristo.  

Muita paz, meu irmão, e siga em 

frente, estudando e amando incondicionalmente... 

Vivaldo 

 

Querido N., 

Jesus esteja sempre conosco! 

Só por descarrego de consciência me informe no que tem de mais (ou 
de menos! Risos...) que determinado médium "receba" mensagens de 

Espíritos que já se comunicaram (ou fizeram "sucesso") com outros 

médiuns?! 

O que tem de absurdo nas psicografias desse referido médium L. P.?! 
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Em sua obra psicográfica existe algum "absurdo" doutrinário?!... Que 
absurdo seria esse? Alguém já se manifestou contrário ao seu 

trabalho mediúnico, e se baseando em que? 

DEVEMOS NOS LEMBRAR QUE OS "OS ESPÍRITOS SOPRAM ONDE 

QUER" (- Jesus). 

*** Mesmo porque nenhum Espírito costuma "pedir licença" a esta ou 
aquela "dita autoridade" espírita, ou religiosa, para se comunicar 

onde quer que seja, e através de quem quer que seja... 

Mas, se possível, me preste mais esse favor. Tô mesmo muito curioso 

para saber disso. 

Não estou tomando a defesa antecipada do referido médium, 
que merece o nosso total respeito e estima, já que não estudei a sua 

obra, mas apenas lembrando que Espírito NÃO TEM DONO. E seja 

ele um grande sábio da Espiritualidade Maior ou um simples caboclo 
indígena, haverá de se manifestar onde deseje, ou por quem se 

interessar... Essa é uma orientação básica bíblica, e espírita. 

Recomendo a você, caro irmão, caso tenha dificuldade em entender 
as minhas palavras, ler urgentemente o capítulo 9, do livro "No 

Mundo Maior", de André Luiz/Chico Xavier, e você verá que esse 
pessoal cheio de pompa que não gosta de dar valor ao serviço dos 

médiuns simplórios (de uma maneira geral), tem mesmo é muito 
despeito do serviço alheio, todos havidos por tomar as "luzes" que 

não lhes pertencem!... 

Precisamos estudar mais sobre Mediunidade e Vida Espírita. 

Tomemos isto como um momento de estudo e reflexão, sempre 

necessários ao nosso crescimento intimo, como irmãos de crença 
cristã. É que certa vez, Chico Xavier falou que, nós espíritas, ao invés 

de nos ajudarmos estamos mesmo é nos destruindo... Nos 

combatendo uns aos outros... Isto é fato notório, infelizmente. 

Muita paz, 

Vivaldo 

 

 
   Devemos compreender que todo e qualquer estudo doutrinário do 

Espiritismo, haverá de valer sempre alguma coisa, tanto para nós 

mesmos, acanhados Amigos Espirituais, quanto para a imensa 



 

 
524 

524 CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – Espíritos Diversos/Vivaldo P. S. Filho 

caravana de adeptos da Terceira Revelação que ainda se movimenta 
e se debate por entre sombras pesadas do mundo carnal. 

 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 21 de abril de 2015) 
    
   Nota do médium: Como náufragos de mil vidas, temos 

insistentemente, e teimosamente, nos colocado na condição de 
verdadeiras ervas venenozas dentro do contexto doutrinário do 

Cristianismo, e isto falo no propósito de abarcar toda a comunidade 
de seres religiosos que, aparentemente, se entregam ao serviço de 
reconstrução de si mesmos pelas abençoadas veredas do Evangelho do 

Senhor, mas que, em verdade, se subordinam aos interesses 
medonhos da corrupção moral e espiritual, sejam eles os de 

natureza monetária e financeira (não apenas retirando cifras vultosas 
dos cofres abençoados do tesouro governamental e empresarial, mas, 

lamentavelmente, entrixeirando esforços na mesquinha adoração pelas 
posses alheias, agindo todos como verdadeiras hienas espirituais, somente 
se interessando pela amizade e pelo amor, pelo carinho e pela atenção dos 

seus irmãos, de doutrina ou não, se estes estiveram com suas bousas 
ou bousos, carregados de jóias preciosas do mundo passageiro, em 

forma de contas bancárias robustas, carros novos e do ano e, sem 
falhar, possuídos de algum bem material que lhes possa ser útil aos 
desejos rasteiros e diabólicos), ou os de caráter absolutamente 

institucional, ou seja, que possam lhes garantir a acolhida social e 
comunitária dentro de nosso meio doutrinário, particularmente, sem 

que, sequer, estejam possuidos de qualquer mérito pessoal, seja moral ou 
espiritual. 
 

   Nestes nossos porfiados vinte (20) anos de atividade Cristã, pelo 
Espiritismo, temos visto de tudo, ou pelo nenos, quase de tudo! 

 
   Não foram poucas as vezes que nos debatemos (físico-espiritualmente) 
intimamente com as inúmeras rajadas de verdadeiro ódio, despeito e 

profunda vaidade que foram lançadas à nossa pessoa (muito!) 
insignificante, por irmãos de crença, mesmo, portas à dentro de centros 

espíritas, que nos torturavam a alma já tão enferma e debilitada pela luta 
contínua, e pessoal, na caminhada reencarnatória. 
 

   Temos observado pela nossa clarividência mediúnica, homens e mulheres, 
transfigurados em verdadeiros Satanases (na consepção de Humberto de 

Campos, por Chico Xavier), nos recebendo de forma descaridosa e 
completamente subordinados aos poderes sombrios das Trevas.  
 

   Sim, pode até parecer pedantismo de nossa parte crermos que são eles 
os obsessores e não nós mesmos, entretanto, podemos assegurar, com a 

alma lavada pelas bênçãos de nossos zelosos Amigos Espirituais, que não 
nutro qualquer sentimento de disputa, e nem mesmo de rivalidade com os 
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nossos confrades espíritas, em particular, já que nada temos e nada 

possuímos de valor, seja moral ou espiritualmente falando, que possamos 
crer que tenha algum valor (e vale a redundância!), ou mérito, os quais 

poderiam servir de motivo de troca ou, antes, de disputa com quem quer 
que seja, encarnado ou desencarnado. 
 

   Um belo dia, todos nós haveremos de transpor os umbrais da 
morte, somente com os bens amealhados com as nossas mais caras 

intenções e as nossas mais perfeitas obras de caridade. 
 
   Não podemos ter dúvidas quanto a isto.  

 
   O AMOR, sim, o verdadeiro amor será a nossa cota de combustível capaz 

de nos elevar aos Mundos Superiores da Vida Perfeita, na certeza de que a 
nossa conciência estará tranqüila e jamais queimando pelas injuriosas 
labaredas do personalismo doentio, que tanto tem levado o 

“movimento” Espírita a enormes problemas de consciência após o 
decesso do corpo carnal, pela morte certeira que haverá de nos acolher 

em seus braços sempre muito carinhosos para com aqueles que cumpriram 
bem, ou, pelo menos, o melhor possível, as suas missões pessoais e 

coletivas, com lealdade, fidelidade e completo desprendimento das 
posses efêmeras do mundo passageiro, numa união perfeita entre o Cristo e 
cada um de nós mesmos. 

 

 
 

   Ao lado de cada um desses irmãos em luta consigo mesmo, aos quais nos 
inserimos, vemos o maravilhoso sol da esperança em Jesus Cristo, pois, se 
de um lado temos as enormes falanges espirituais da maldade e do crime, a 

nos atormentar a vida intima, já tão atabalhoada pelas nossas prórias 
dificuldades morais, por outro, temos o contingente imenso de 

Sublimes Sirineus da Vida Maior que, muitas vezes, deixando de 
lado a situação de corforto e paz, tranqüilidade e riqueza espiritual 
dos Mundos Perfeitos, se arrojam pelas trevas densas da Terra, 

tanto quanto nas de suas Dimenções mais próximas, não somente 
resguardando a vida mental das criaturas encarnadas, mas, muito 

especialmente, lhes possibilitando “vida longa” sobre a face do 

Planeta Material, objetivando a cada um de nós, Herdeiros da Grande 
Luz, a realização de nossa tão acalentada reforma intima (também, tão 

aguardada por Jesus Cristo, o Nosso Mestre e Senhor!), mediante arrojadas 
diretrizes de segurança individual e coletiva, intervenções magnéticas de 

natureza complexa, sem contar, evidentemente, com o esforço, junto a 
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cada um dos irmãos sediados na crosta planetária, de fazer o Homem 

animal de hoje se tornar o Ser Todo Espiritual do grande amanhã. 
 

   Este foi o nosso modesto testemunho, a nossa dívida de gratidão à Jesus 
de Nazaré, pela forma generosa e magananima com que tem nos ofertado 
inúmeras oportunidades de crescimento, alegria e paz, embora ainda 

estejamos, todos nós, indistintamente, em transito por mundos planetários, 
dentro do sistema de Orbes Espirituais da Terra, naturalmente muito 

atrasados, mas, obviamente, que com inúmeras oportunidades de Evolução. 
 
   Estejamos com o Senhor e sigamos com Ele, para sempre. 

 

 
 
 

“Não penseis que vim destruir a Lei ou os 
Profetas.” 

 

– Jesus (Mateus 5:17) 
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Leia, estude e divulgue as obras da 

lavra mediúnica de  

Francisco Cândido Xavier 
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O médium Vivaldo P. S. Filho 
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas do 

médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo). 
 

www.facebook.com/vivaldopfilho   

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

OS ARQUIVOS (EM FORMATO DIGITAL E-BOOKS) DE TODOS OS DEZOITO 

(18) LIVROS PSICOGRAFADOS POR VIVALDO FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS 

PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 

http://www.facebook.com/vivaldopfilho
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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“Tal qual como inspirado pelos seus Guias Espirituais, e 

conduzido pela sua própria índole libertadora, achou por bem, 

o nosso estimado médium, “dar nome aos bois”, ou seja, 

sempre, que possível, identificar a Personalidade Espiritual 

que lhe transmite as mensagens do Grande Além, pela grafia 

de seus nomes, tal qual foram mais conhecidos na Terra, 

sempre impulsionado pela vontade dos mesmos, a quem 

realmente, e de direito, pertence a Autoridade da 

identificação, toda espiritual. 

Com isto, os Amigos Espirituais das diversas procedências da 

Cultura, da Ciência, e da Religião, vem demonstrar, que, 

apesar de ser secundária a identidade dos mesmos, não 

prescindem, ainda, tanto eles, os Espíritos da Luz, quanto nós, 

os desenfaixados do corpo somático, porém, ainda viventes 

em “terras” próximas: do calor, da generosidade, e da 

lembrança dos corações que deixamos na Terra bendita, obra 

santa de Deus, mas inacabada, num serviço que pertencerá à 

futura regeneração dos povos, començando por hoje mesmo!” 

Augusto dos Anjos (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 13 de dezembro de 2012, às 05h36min) 
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