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INTRODUÇÃO

É sempre interessante para os leitores, conhecerem algo
relacionado com a história do livro que têm em mãos. Todo livro tem
a sua história, pequena ou grande, abordando o período de sua
confecção. É o que pretendo relatar sucintamente, à guisa de
introdução a este esplêndido trabalho ditado pelo Espírito de Paulo de
Tarso, que o mundo cristão aprecia e venera sob a invocação de S.
Paulo.
Em 30 de julho de 1966, o nosso querido Irmão Thomé, bastante
satisfeito com o andamento do serviço de composição dos seus dois
belos livros, Derradeira Chamada, em primeira edição, e As Forças
do Bem, já em segunda, escrevia em nosso diálogo habitual, além de
outras coisas, o seguinte:
— Os nossos livros estão andando bem e dentro de breves dias
estarão nas livrarias. Bom será o teu empenho em ajudar a promoção,
o que muito servirá para torná-los conhecidos no país inteiro.
E após abordar assunto relacionado com a sua missão entre nós,
acrescentava:
— A seguir desejo consultar-te sobre a possibilidade de receberes
um ditado mediúnico de uma Entidade de grande evolução, que
deseja dirigir-se aos terrenos por meio de um livro, empenhando-se
em fazê-lo por teu intermédio. Que me dizes?
Antes de responder eu fiz-lhe a seguinte pergunta:
— Nosso Senhor está de acordo?
Eis a sua resposta, e a seguir o nosso diálogo:
T — Perfeitamente, e te agradecerá a tua dedicação.
D — Neste caso, está respondida a pergunta afirmativamente.
T — Grato, gratíssimo, querido amigo.
D — Poderei saber agora o nome da Entidade?
T — Gostaria de levar antes a tua resposta; concordas?
D — Perfeitamente.
T — Então deixo-te o meu abraço de sempre. Adeus.
Na segunda-feira 1º de agosto de 1966, escrevia o Irmão Thomé
o seguinte:
T — Aqui estou com o coração em festa por vários motivos. O
primeiro deles é a proximidade da saída dos nossos livros; o segundo
é o teu empenho em concluir Vida Nova, e o terceiro é o fato de
poderes receber um quarto volume do Alto para difundir na Terra.
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D — Querido Thomé, eu estou aqui exclusivamente para servir a
Nosso Senhor, no que Ele determinar. Assim, receberei com alegria
não apenas o quarto livro, mas quantos forem necessários ao
esclarecimento da humanidade terrena.
T — Obrigado, em nome do Senhor, meu amigo querido. Ainda
não posso dizer-te hoje o nome da Entidade que ditará o próximo
livro; mas tu o saberás desde o primeiro dia de trabalho. Poderás
começar no próximo sábado?
D — Perfeitamente — foi a minha resposta.
Na quarta-feira 3 de agosto, o Irmão Thomé dizia-me, entre
outras coisas:
T — Tenho a grande alegria de dizer-te que a Entidade destinada
a ditar o quarto volume, por teu intermédio, está contentíssima com o
fato, e reúne com verdadeiro empenho os elementos a serem
divulgados.
E na sexta-feira 5 de agosto:
T — Conforme o combinado, aqui estará amanhã na hora
convencionada o Espírito de uma Grande Entidade, para iniciar o
ditado do livro que deseja divulgar na Terra por teu intermédio.
D — Perfeitamente, querido amigo; aqui estarei munido de todo
o meu desejo de servir mais uma vez de intermediário entre o Céu e a
Terra.
T — Nosso Senhor manda-me dizer-te que a tua boa vontade e a
eficiência com que vens servindo aos Seus desígnios representam a
maior cooperação que Ele podia encontrar na Terra, para a difusão
das instruções necessárias aos filhos encarnados.
No dia imediato, sábado 6 de agosto de 1966, o Espírito de Paulo
de Tarso ditava o primeiro capítulo deste grande livro, e assim
prosseguimos ininterruptamente até à sua conclusão. Deste Grande
Espírito recebi várias manifestações do seu contentamento pela
perfeição com que o seu ditado era grafado por mim, tendo deixado
inteiramente à minha escolha os títulos dos capítulos, retirados do
respectivo texto. Exclusivamente com vistas a documentar a
autenticidade deste livro, transcrevo a seguir, d . v., alguns dos
bilhetes redigidos pelo Autor durante a sua confecção. Assim, no dia
24 de setembro de 1966, Paulo de Tarso escrevia:
— Meu amigo: — Desejo dizer-te que me sinto bastante satisfeito
pela perfeição do nosso trabalho em conjunto. Tens recebido com
admirável fidelidade a minha inspiração. O nosso livro vai ficar
bastante interessante, creio eu, quando chegar o tempo de o
entregarmos ao público. Título? Ainda não cogitei dele. Será a última
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coisa a tratarmos. Aceitarei alguma sugestão que te ocorra. Deixo-te
um afetuoso abraço e até sábado próximo.
Paulo
Sábado 1º de outubro de 1966:
— Meu amigo: — Desejo dizer-te que eu é que estou satisfeito
com o nosso trabalho de hoje. Ele está fiel e perfeito, tal como o
concebi. Eu te agradeço. Deixo-te um afetuoso abraço.
Paulo
Sábado 8 de outubro de 1966:
— Meu amigo: — Lamento o pequeno resfriado do momento, que
eu desejo cesse até amanhã. Continuo feliz com o meu e o teu
trabalho. Tens recebido minha idéia com toda exatidão. Eu te
agradeço por isso. Despeço-me com um abraço muito e muito
afetuoso.
Paulo
Ao concluirmos o capítulo XI, em 15-10-66, o Autor ditou o
seguinte bilhete:
— O assunto está muito bem psicografado. À sua leitura, se
quiseres pôr o nome do bom homem que me atendeu, podes fazê-lo
porque ele ficará muito satisfeito. Se não, deixarás como está. Um
grande abraço do
Paulo
Em face de sua autorização coloquei o nome de Ananias na nota
que se encontra ao pé do capítulo.
O capítulo XV, psicografado no sábado 12 de novembro, mexeu
fundo no meu coração. Paulo de Tarso, num gesto de grande
gentileza, ditou no fim o bilhete que vai transcrito ao pé do mesmo,
com o que muito me penhorou. A seguir outros bilhetes do Autor:
Sábado 10 de dezembro de 1966:
— Meu amigo: — Volto a testemunhar-te a minha grande
satisfação pela perfeição e eficiência do teu trabalho mediúnico. Eu
sinto-me verdadeiramente feliz em ter oportunidade de grafar por teu
intermédio, podes crer. Com mais este testemunho, abraça-te
afetuosamente,
Paulo
Após várias notas no mesmo sentido da que aí fica, e que eu
julgo desnecessário transcrever, escreveu o Autor, no sábado 4 de
março de 1967:
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— Meu amigo: — Estou vendo aí ao lado o bonito volume deste
nosso trabalho. Está realmente bonito na sua confecção material.
Espero poder concluí-lo dentro em pouco, quando atingirmos os
cinqüenta capítulos. Neste passo em, que vamos chegaremos
depressa, uma vez que nos faltam apenas doze capítulos, os quais
nós grafaremos em seis semanas. Já soube por Thomé que o nosso
Vida Nova já está em composição. Eu regozijo-me com isso, e te
agradeço pela parte que me toca. Considero assim que dentro dos
próximos dois a três meses este trabalho também esteja sendo
composto, o que é da maior urgência para os planos do Senhor Jesus.
Somente por hoje, abraça-te
Paulo
Sábado 11 de março de 1967:
— Meu amigo: — Continuo muito satisfeito com o teu trabalho.
Nosso livro está progredindo bem, e em breve estará concluído.
Quanto ao título, se não encontrarmos outro melhor, será esse
mesmo que tens aí. Desejava pedir-te que procurasses encontrar
alguma sugestão a respeito. Muito te agradecerei por isso. Sendo
somente por hoje, abraça-te
Paulo
Domingo 19 de março de 1967:
— Meu amigo: — Confesso-te a minha satisfação imensa ao
término do nosso capítulo de hoje. Trata-se de assunto realmente
difícil porque diferente dos demais. Tenho, porém, a satisfação
imensa de vê-lo tão perfeitamente grafado quanto o preparei no Alto.
Felicito-te, pois, querido amigo, pela perfeição do teu instrumento
mediúnico. Muito obrigado pois, querido amigo. Abraça-te
Paulo
O Autor refere-se ao capítulo XLII.
Sábado 8 de abril de 1967:
— Meu amigo: — Estamos chegando ao final do nosso livro.
Amanhã e na próxima semana espero concluir o ditado. Restará o
Prefácio que será grafado também este mês. Assim o nosso
ELUCIDÁRIO ficará pronto em abril. É tempo em que Vida Nova
estará circulando, quando julgo oportuno levá-lo aos editores. Era o
que desejava dizer-te no dia de hoje, querido amigo. Assim despeçome com o meu cordial abraço.
Paulo
Domingo 16 de abril de 1967:
— Querido amigo: — O nosso livro está praticamente concluído
com o capítulo de hoje. Fica faltando o Prefácio que será redigido no
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sábado próximo por uma Entidade que bem conheces. A esse
Prefácio tu acrescentarás, se assim o desejares, a tua introdução, e
estará a obra concluída. Eu deixo-te aqui os meus maiores
agradecimentos pela tua valiosa cooperação mediúnica, sem a qual
este trabalho não existiria. Assim eu te agradeço de todo o coração o
teu esforço, cooperação e boa vontade com os quais me foi possível
cumprir esta tarefa que o Senhor me confiou. Adeus, pois, e podes
dispor como desejares ou precisares deste teu amigo
Paulo
Em janeiro deste ano de 1967, encontrava-me bastante ocupado
na conclusão das notas biográficas dos vários autores de Vida
Nova, e muito me empenhava na busca de dados relativos às datas
de nascimento e decesso de Paulo de Tarso, que não aparecem nas
enciclopédias nem nos estudos biográficos por mim consultados. Foi
quando, no sábado 28 daquele mês, esta Grande Entidade ditou o
seguinte, ao fim do nosso trabalho do dia:
— Meu amigo: — Aprecio devidamente o teu empenho em me
apresentar aos olhos dos futuros leitores de Vida Nova com toda a
personalidade de um Grande Espírito. Eu, porém, fui modesto, como
aliás ainda sou; meu único mérito está em ter-me dedicado à difusão
do Cristianismo. Eu te agradeço de todo o coração, pois, esse teu
esforço. Quanto àquelas datas, 24 e 66, podem ser dadas como as
mais prováveis. Adeus. Abraça-te
Paulo
Caro leitor: alonguei um pouco esta introdução, transcrevendo
vários bilhetes deste luminoso Espírito, como disse, com o único
objetivo de demonstrar a autenticidade do conteúdo deste grande
livro, o quarto dos elementos programados pelo Senhor Jesus, para a
Grande Cruzada de Esclarecimento deste fim de século, já em
plena execução na Terra. Os meus votos são, pois, no sentido de que
todos os seus afortunados leitores possam recolher, deste vasto
manancial, os esclarecimentos de que possam carecer para a sua
maior felicidade presente e futura. Adeus, pois, digo eu por minha
vez.
Diamantino Coelho Fernandes
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PREFÁCIO
A determinação do Senhor Jesus, no sentido de despertar os
Espíritos encarnados na Terra, neste último quartel do século, para
que se encontrem devidamente preparados para viverem dias
singularmente históricos em sua presente vida terrena, deu ensejo a
mais este belo livro de conselhos e ensinamentos, necessários e
urgentes, para serem divulgados na Terra. Deste valioso trabalho
encarregou-se, empenhadamente, o luminoso Espírito de Paulo de
Tarso, uma das mais valorosas Entidades do núcleo espiritual de
Jesus, e um dos seus mais dedicados servidores.
Paulo de Tarso dispensa referências encomiásticas ao seu
nome e merecimento, por ser uma das Entidades espirituais mais
conhecidas e veneradas na Terra, em conseqüência do seu passado
milenar a serviço do Cristianismo. Este valoroso Espírito, convidado
pelo Senhor para juntar a sua palavra à de outros emissários que
também falaram aos homens e mulheres acerca dos acontecimentos
em curso na Terra, prontificou-se a vir ditar este livro, que, com muita
propriedade, intitulou ELUCIDÁRIO, no qual enfeixa ensinamentos,
revelações e conselhos que muito hão de interessar e servir aos seus
leitores, preparando-os da melhor maneira para a oportunidade que
deve chegar mais cedo para uns e mais tarde para outros.
O título deste belo livro já define por si mesmo o seu conteúdo de
elucidações absolutamente originais e valiosas para os leitores, que as
comprovarão algum dia, quando esse dia chegar. Pela primeira vez
em toda a História da Terra, aqui se divulga uma idéia aproximada
daquele plano de luz que conheceis pela designação de Céu, aonde a
inteligência e habilidade de Paulo souberam conduzir o Espírito dos
leitores quantos se empenharem na leitura deste excelente trabalho
de esclarecimento, oferecido a quantos ainda perlustram os caminhos
da Terra.
Com a publicação deste ELUCIDÁRIO, o quarto volume e
provavelmente o último da série programada pelo Senhor Jesus, todos
nós, emissários do Senhor ao meio terreno, acreditamos nada mais
faltar ao perfeito esclarecimento dos nossos irmãos encarnados,
quanto ao que lhes cumpre fazer para alcançarem o seu estágio de
paz e bem-aventurança que Nosso Senhor lhes reserva. E se,
porventura, um grande número de irmãos encarnados transpuserem
os acontecimentos sem serem por eles molestados, apenas terão
lucrado, e muito, em se haverem preparado para todas as
eventualidades. O conhecimento adquirido através do que deste livro
consta terá então para esses estimados irmãos um valor inestimável
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para a continuação de sua vida terrena, conscientes, já então, de
quanto lhes cumpria saber e pôr em prática.
Minha palavra, através deste Prefácio, não tem o poder de
acrescentar seja o que for ao valioso trabalho de Paulo de Tarso, pela
circunstância mesma de que ninguém como ele próprio seria capaz de
reunir um tão grande volume de ensinamentos e revelações num
espaço tão reduzido. Este fato serve ainda para evidenciar o
extraordinário valor do seu luminoso Espírito, oferecendo o máximo
de ensinamentos no menor número de páginas deste livro. Atendendo
ao pedido com que fui distinguido por este meu querido amigo de
dois milênios, para redigir este Prefácio, cabe-me apenas
recomendar o seu ELUCIDÁRIO aos meus estimados irmãos
encarnados, como um autêntico tesouro de luzes para os seus
Espíritos, que é tudo quanto deseja expressar nestas linhas
desvaliosas, mas sinceras, o vosso dedicado.
Irmão Thomé
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Capítulo I
Uma fase decisiva para a Terra - Necessidade da autocensura
- Origem dos miasmas invisíveis - Necessidade de sua
extinção - Profilaxia dos maus pensamentos - A prece como
remédio insuperável para esse fim

A vida dos seres humanos onde quer que se encontrem, seja
nesta pequena esfera terrestre, também denominada “vale de
lágrimas” pelas lutas e dificuldades que oferece aos seus habitantes,
seja nos demais planos de vida espalhados pela imensidade do espaço
cósmico, consiste exclusivamente do desdobramento de esforços para
atingirem este grandioso e belo objetivo: evolução.
Por evolução se deve entender a aquisição de conhecimentos
pelo estudo da vida em todos os aspectos, e em seguida da
experiência resultante da prática dos vários conhecimentos
acumulados pelos seres humanos. Sucede muito freqüentemente
deixarem-se estes empolgar pelos atrativos que a vida lhes oferece,
empenhando-se mesmo numa espécie de porfia com vistas à posse
do maior volume de bens materiais, na ilusão de que isso lhes trará
felicidade e bem-estar por toda a sua vivência terrena. Isto tudo,
porém, não passando de mera ilusão, decorre precisamente da
inferioridade do grau evolutivo daqueles que assim se deixaram
envolver pela idéia de superioridade aos seus contemporâneos.
Está chegando para esta esfera, como de resto já chegou para
muitas de suas coirmãs do espaço cósmico, uma fase verdadeiramente decisiva a envolver e conduzir todas as almas a um destino
incomparavelmente mais belo e mais feliz do que o atualmente
estabelecido neste pequeno mundo. A fase em referência já teve
início em numerosos pontos, devendo estender-se aos demais em
todas as regiões da esfera terrestre, de maneira a levar à totalidade
de sua população os benefícios iniciados e em pleno desenvolvimento
em regiões previamente escolhidas.
O homem está sendo solicitado a meditar a sério sobre os
objetivos reais da vida terrena, com a observação de sua
temporaneidade, haja visto que ninguém até hoje aqui permaneceu
indefinidamente, mas todos seguiram o caminho traçado pela lei
evolutiva universal.
Dizendo homem, desejo significar com esse termo também a
mulher, porque a vida universal não distingue na sua evolução o sexo,
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mas unicamente o Espírito. Assim pois, a fase que nesta esfera se
desenvolve em ritmo bastante acelerado, tanto implica no que diz
respeito ao homem como à mulher. Isto porque sendo ambos apenas
Espíritos em busca de aprimoramento moral e evolução espiritual,
aqui se encontram século após século, ora em corpo masculino ora
feminino, conforme as circunstâncias relacionadas com a missão que
receberam e devem desempenhar em cada uma de suas encarnações.
Muito já foi realizado a partir do começo do século findante, no
sentido de introduzir na mentalidade humana conhecimentos e
aptidões bem mais avançados do que os dos séculos passados. Isto
se realizou, entretanto, com real dificuldade em face da persistência
da inclinação dos seres humanos para objetivos de algum modo
contrários à sua felicidade. Agora, porém, com a transformação da
estrutura desta pequena esfera no sentido da elevação das condições
da vida humana a um nível desconhecido na Terra, há imprescindível
necessidade de que os seres humanos se disponham a fazer a sua
parte. E qual deverá ser, então, essa parte que cumpre aos seres
humanos executar? Nada mais do que tratarem, primeiramente, de
estabelecer uma espécie de autocensura a todos os seus
pensamentos, para que seus atos se afiram pela correção e equilíbrio
moral. Em segundo lugar, procurarem os seres humanos esquecer-se
um pouco de si mesmos em seus momentos de alegria, felicidade e
grandeza, para se lembrarem que não são mais do que dedos da
mesma mão da qual fazem parte todos os seus contemporâneos,
Espíritos que vieram ao solo terreno num corpo físico, em busca,
igualmente, de progresso e felicidade espiritual.
Deste princípio a ser estabelecido por todos os viventes humanos,
resultará, no final, um grande benefício para todos. O volumoso
enxame de miasmas que dos planos invisíveis tanto procuram infiltrarse no ambiente terreno para dele se alimentarem à guisa de
parasitas, irá declinando à medida em que os seres humanos forem
elevando o nível de seus pensamentos e ações. Nenhum de vós,
leitores, poderá fazer sequer uma pálida idéia da ação nefasta dos
miasmas sobre a vossa felicidade e bem-estar terrenos. Sendo tal
espécie de miasmas produzida e alimentada pelos pensamentos
inferiores do mundo terreno, o que vale dizer, emitidos pelos homens
e mulheres que nele vivem, esses miasmas se desenvolvem, crescem
e se agigantam de tal maneira que conseguem muitas vezes passar
ao domínio de certas criaturas, levando-as a fazer, não o que tais
criaturas desejam, mas aquilo que esses miasmas quiserem. E como
em sua inconsciência e irresponsabilidade, esses miasmas se
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alimentam exclusivamente dos sentidos, ei-los a influírem muitas
vezes decisivamente para a perda das criaturas às quais se afeiçoam
e dominam por uma existência inteira.
Já se estudou detida e empenhadamente nos planos espirituais
uma maneira de se promover o extermínio dos miasmas invisíveis que
tanto afetam a vivência e felicidade dos seres humanos. Desse estudo
algo foi conseguido e posto em prática no sentido desejado com
relativo sucesso. Verificou-se porém, que a produção de novos
elementos dessa espécie por parte dos seres humanos em seus
pensamentos eivados de inferioridades, superava de muito o número
dos elementos exterminados por via do processo espiritual.
Vou tentar esclarecer o meu pensamento com uma imagem
muito vossa conhecida. Imagine, caro leitor, que em certo local da
sua confortável habitação, melhor dizendo, ao fundo da área contígua
à sua residência, exista um depósito de matéria em desagregação, um
monturo autêntico, que é foco de toda espécie de germes nada
agradáveis ao seu conforto. Desse monturo se elevarão
freqüentemente enxames de moscas e mosquitos que se dirigem de
preferência ao ambiente do lar, atraídos pelo odor dos alimentos, aí
se instalando confortavelmente. O que daí resulta, não necessito
descrever aqui. Sua luta e a de todos os seus torna-se constante,
viva, tenaz, para livrar o lar de tão indesejáveis hóspedes. Suas noites
em certa época deixam de ser tranqüilas em face da invasão desses
miasmas visíveis, ansiosos de se alimentarem dos glóbulos sangüíneos
dos seres humanos residentes no lar. Você e os demais, já maiores,
procuram defender-se enxotando os indesejáveis para fora. Mas, e as
crianças? Como dormem um sono mais profundo, tornam-se as
vítimas fáceis desses indesejáveis miasmas visíveis, tenham eles a
forma que tiverem. Você então, meu caro leitor, chega finalmente à
solução única no sentido de se libertar e aos seus desses perigosos
miasmas: manda extinguir o foco formado pelo despejo constante de
matérias orgânicas em decomposição, e determina que outro seja o
caminho a seguir daí em diante. Com tal providência extinguiu-se o
foco de miasmas visíveis, passando o seu lar a viver na tranqüilidade
desejada.
Se nos transportarmos para o plano mental iremos verificar que a
origem e o alimento dos miasmas invisíveis reside exclusivamente na
inferioridade dos pensamentos irradiados pelos homens e mulheres do
plano terreno. Cada pensamento originado do número infinito das
inferioridades humanas dá origem também à formação, não de um
apenas, mas de numerosos miasmas no plano mental, os quais aí se
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desenvolvem, crescem e se agigantam, repito, graças ao alimento
constante de pensamentos iguais que recebem, e então, formando
verdadeiras legiões, descem ao plano físico onde o ambiente os
favoreça, e ei-los a perturbarem aqueles que lhes sejam afins, e de
maneira tal que nenhum de vós, enquanto no corpo, podereis sequer
imaginar.
Há por conseguinte, que tratar cada homem ou mulher de
extinguir a parte que puder, dessa espécie de alimento mental
irradiado em seus pensamentos diários. Desejo esclarecer-vos a
todos, neste momento, que nem sempre são os seres humanos os
responsáveis pelos pensamentos de nível inferior que irradiam. Tal
categoria e pensamentos decorre muito freqüentemente de
pensamentos semelhantes captados no ambiente, ou irradiados por
outrem sobre os seres humanos em causa, ou deles vítimas, ou
mesmo da aproximação de miasmas do plano mental que desceram
ao solo terreno. O que devem em tais casos fazer aqueles que se
sentirem envolvidos por essa categoria de pensamentos, é jogar sobre
eles um jato de luz espiritual, o que se consegue pela irradiação de
uma prece dirigida às forças invisíveis do bem, e logo verificarão que
os maus pensamentos se desvanecem.
Conhecendo como conheço o que a respeito existe no mundo
invisível, e desejoso de poder contribuir para a libertação dos meus
irmãos encarnados das poderosas falanges de miasmas invisíveis que
os atormentam, empreendi este trabalho de divulgação dos meios e
modos dos encarnados, no seu exclusivo benefício, procurarem
extinguir o enorme monturo que ajudaram a formar no plano mental
que lhes fica tão próximo. No dia em que semelhante monturo for
extinto, morto estará também o foco de miasmas invisíveis formados
no mundo mental. E a partir desse dia os meus irmãos encarnados
entrarão no gozo de outro tipo de vida num mundo distanciado do
atual, em que numerosos dissabores, sofrimentos e prejuízos de toda
a sorte deixaram de existir. Está faltando apenas a profilaxia da
eliminação de todo e qualquer pensamento desagradável, inferior,
imundo ou inconveniente, fonte que tem sido de muitos males de que
têm padecido os Espíritos encarnados no solo terreno.
Em seguida quero deixar convosco uma norma a ser utilizada na
profilaxia dos maus pensamentos, que é a seguinte: — Quando vos
assaltar um tipo de pensamento a impressionar os sentidos
relacionados com o lado inferior da vida humana, o sexo, por
exemplo, pensamento que em geral vos sugere atitudes que jamais
adotaríeis em público, esse é forçosamente um pensamento de nível
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inferior que em nada poderá contribuir para a vossa tranqüilidade e
felicidade. Em geral tal espécie de pensamentos envolve a sugestão
de sua prática, com a projeção correspondente que faz passar em
vossa mente. Se lhe derdes curso, tal pensamento pode vir a influir de
maneira preponderante em vosso procedimento, de conseqüências
bastante tristes ou lamentáveis. Esse pensamento, por conseguinte, é
de origem e nível indesejáveis para vós.
Outro tipo de pensamento indesejável e possivelmente perigoso,
é aquele que possa sugerir-vos uma atitude contrária a qualquer
irmão encarnado, atitude que possa levar-vos à prática de violências
ou atos que possam acarretar para vós até a perda da vossa liberdade
ou mesmo da vida do corpo. É muito freqüente essa espécie de
pensamentos jogados sobre mentes desprevenidas, incitando-as à
prática de algo que de certo acarretará sofrimento ou remorsos se
forem recebidos e agasalhados. Pensamentos dessa espécie circulam
abundantemente no ambiente terreno e podem ser captados pelos
passantes, mesmo sem terem sido jogados sobre eles. São tais
pensamentos os causadores do grande número de infelicidades que
se contam por toda parte, a prejudicarem a felicidade, a paz e a
tranqüilidade dos seres humanos. Há, portanto, necessidade de que
todos estejam prevenidos contra semelhante espécie de pensamentos.
São numerosas as características de pensamentos indesejáveis,
porque absolutamente prejudiciais à felicidade das almas encarnadas.
Citarei ainda aquela em que qualquer de vós pode sentir-se tentado a
locupletar-se do que a outrem pertença, e isto pode suceder de
diversas modalidades. Há, por exemplo, o caso em que um ser
humano sinta-se inclinado para determinada criatura sabidamente
incompatível com essa inclinação porque pertencente como cônjuge a
outro ser humano, e por conseguinte, inteiramente fora da razão de
quem tentar possuí-la. Esse pensamento é por natureza mau, inferior
e perigoso, pelas conseqüências desagradáveis que pode acarretar
para quem lhe der agasalho. O certo, portanto, é tratar de se livrar
dele quem o captar ou quem dele tiver sido vítima, porque nada mais
significa do que um caminho de sofrimento. O recurso à prece é em
tais casos o caminho certo, aquele que pode livrar a criatura humana
assim visada à manutenção do equilíbrio moral de que necessita e
veio buscar neste plano de vida.
Acontece não raro surgirem disposições atrativas entre seres
humanos e de tal modo, que verdadeiras loucuras se têm verificado
entre seres dos dois sexos. O fato tem explicação plausível em vidas
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anteriores, em que esses seres se encontraram no mesmo plano de
vida. Se, entretanto, numa encarnação posterior, como talvez se
verifique na presente, tiver seguido cada qual o seu caminho, e pela
vontade do Pai se tenham ligado a outros irmãos, é indubitavelmente
porque assim se tornou melhor para a felicidade de ambos, e não há
como isto receberem como uma determinação superior. Em tais
casos, ainda a prece se apresenta como e melhor recurso de que deve
lançar mão aquele que mais inclinado se sentir para o seu
semelhante.
Existem numerosas outras modalidades de pensamentos a sugerir
inclinações, tentações e atitudes no meio terreno, provindas das
mesmas fontes mentais e existentes em todos os tempos, todas elas
porém, muito fáceis de identificar pelos Espíritos encarnados. Partindo
do princípio de que a prece é o remédio insuperável para todas as
dificuldades e problemas da vida humana, é a ela que todos devem
recorrer quando seu coração lhes indicar que algo está ocorrendo que
pode conduzir a um caminho perigoso. Apelai para a prece, leitores
meus, na certeza de que os vossos problemas são meros fantasmas
que desaparecerão imediatamente após haverdes recorrido à prece
dirigida às forças superiores do Universo, que é Deus, pura e
simplesmente.
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Capítulo II
Os deuses de antanho, pura imaginação fantasiosa - Pequeno
esboço histórico do progresso humano - Todos os homens são
irmãos - Ninguém se encontra na Terra isolado - A ajuda dos
Protetores espirituais - O valor da concentração mental

Os deuses imaginados, cultuados, venerados, durante milênios
pelos povos que habitavam a Terra em muitos milênios decorridos,
pouco lograram fazer no sentido de contribuir para que os seres
humanos se dispusessem a palmilhar a estrada do seu
aperfeiçoamento moral e ingressassem oportunamente em novas
etapas de vida espiritual. Pouco fizeram, pois, os deuses imaginados
pelos homens desse passado remoto, do qual quase não se tem
notícia nem registro histórico nos dias que correm.
Os deuses de antanho, é preciso dizê-lo hoje, existiam apenas na
imaginação fantasiosa dos viventes daquelas épocas de há muito já
extintas, sendo hoje responsabilizados por quantos crimes se cometiam contra a vida daqueles infelizes que se destinavam ao
sacrifício para servir à gula e à ira dos deuses de então. Vivia a
humanidade daqueles tempos um dos estágios bem primários de sua
história, sendo certo que bem pouco lucrou no que respeita à sua
evolução espiritual. Tudo mudou, porém, com o perpassar dos
milênios, em que, em vez de progredir, quantos seres humanos
regrediram em seu relativo progresso espiritual, indo e voltando ao
mundo sabe Deus em que circunstâncias.
Passaram os séculos e os milênios num vaivém constante de lutas
e sofrimentos de toda a ordem para quantos logravam permissão para
descer a Terra num corpo de carne, a fim de se empenharem sempre,
uma vez mais, na lapidação do Espírito através dos sofrimentos em
que era fértil a vida humana, muito mais no passado distante do que
nos dias presentes. Muitos Espíritos realmente progrediram nessas
idas e vindas constantes ao meio terreno, que assim se destacaram
da média comum dos que se serviam da encarnação para expandir
suas tendências inferiorizadas contra companheiros de jornada, e
ampliar ao limite permissível sua ambição de poder e domínio sobre
os seus semelhantes.
Para que possais fazer uma idéia aproximada do reduzido índice
evolutivo dos seres humanos desse passado longínquo a que me
venho referindo, bastará dizer-vos que não ultrapassava a taxa de
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dois por mil o número de Espíritos que ao regressarem ao seu plano
espiritual, podiam registrar algum progresso em relação àquele
possuído em sua descida à Terra. E sabeis, leitores, qual a classe em
que essa taxa de progresso era registrada? Eu vos direi que jamais o
fora nas classes dirigentes do mundo, entre as quais predominava, ou
o estacionamento, ou se registrava a linha regressiva, pelas suas
inúmeras atitudes e práticas contra os seus dirigidos. Entre estes, sim;
entre os dirigidos, sobretudo entre os mais simples e humildes, era
que se conseguia assinalar no plano espiritual algum índice de
progresso moral, alcançado à custa do sofrimento, privações e lutas a
que eram submetidos pelas classes dirigentes.
Este pequeno esboço da história do progresso evolutivo da
humanidade terrena, eu o transporto para este trabalho com o
objetivo de despertar no Espírito dos leitores um desejo de
comparação entre aqueles tempos de antanho e os atuais, em que
todos os homens e mulheres já alcançaram um elevado índice de
progresso moral, e se encontram bem próximos da sua redenção
espiritual. Para avivar um pouco a memória de cada um dos leitores,
eu lhes direi que aqueles seres humanos de antanho, aqueles homens
e mulheres que alimentavam em sua imaginação, adoravam e
ofereciam sacrifícios a um grande número de deuses, não eram outros
senão vós mesmos, leitores meus, transcorridos séculos e mais
séculos de vossas vindas à Terra, sempre com o mesmo e único
propósito: o vosso aprimoramento moral.
Pelo que fica dito, fácil vos será avaliar a extensão das vossas
vidas vividas na Terra ao longo dos milênios decorridos, para haverdes chegado ao vosso nível atual de conhecimentos e comportamento em relação aos vossos companheiros de jornada. Quando a lei
ensina que todos os homens são irmãos, porque filhos do mesmo Pai
Celestial, não importando a filiação terrena, está tentando conduzir
todos os seres humanos pelo caminho que os levará mais depressa ao
objetivo milenar de suas vindas à Terra: sua redenção espiritual. O
Senhor Jesus, a quem o Pai Celestial entregou desde o início os seres
espirituais destinados a constituir a população da Terra, desde que
esta pequena esfera se tornou apta à vivência humana, o Senhor
Jesus tudo tem empreendido no sentido de proporcionar aos homens
e mulheres terrenos a maior assistência espiritual a fim de que errem
o menos possível em cada uma de suas numerosas encarnações
terrenas.
Para vos esclarecer melhor em relação à assistência espiritual de
cada ser encarnado, eu direi que ninguém se encontra na Terra
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isolado, que ninguém se encontra sozinho em momento algum, assim
como nenhum ser humano pratica, pensa ou diz, seja o que for, que
não esteja sendo observado e registrado pelas Entidades designadas
para esse fim desde a primeira hora de sua entrada na vida terrena.
Isto que aí fica é tão importante e tão útil ao progresso de cada ser
humano, que deve ser divulgado o quanto possível, para que disso
fiquem sabendo quantos possam imaginar que se encontram sozinhos
onde quer que estejam, e aquilo que praticarem, pensarem ou
disserem, ficará sepultado consigo mesmos.
Para esclarecer o meu pensamento vou apresentar-vos uma
imagem que poderá ajudar a vossa imaginação, que é a seguinte: —
Considerai que toda a extensão do vosso mundo não vai além de uma
certa área, uma praça ou jardim toda cercada de tela ou vidro, fora
da qual milhões de seres invisíveis para vós, cumprem a missão de
observar e apontar o que os internados na praça entendam fazer,
pensar ou dizer. Vós, que vos encontrais intra-muros da área que
vos foi destinada, agis com a máxima liberdade de movimentos,
pensamentos e ação; não imaginais entretanto, que todos esses
movimentos, pensamentos e ações estão sendo meticulosamente
anotados em vosso cadastro milenar para o devido exame no plano a
que pertenceis. Da observação referida é que resulta a interferência
extraterrena na conduta de grande número de criaturas, seja
conduzindo-as a postos de atividade a que sua conduta possa ter feito
jus, seja transferindo-as a posições inferiores àquelas em que se
tenham demonstrado incapazes na execução de tarefas a que haviam
sido conduzidas, ou seja, ainda, privando de certo conforto aquelas
que dele se tenham demonstrado imerecedoras. É da observação em
torno das atividades e do comportamento dos seres humanos, que o
Senhor Jesus determina aos seus mensageiros na Terra, se conceda
aquilo a que fizerem jus, jamais, entretanto, para o seu gozo e
conforto puramente material, mas especialmente como meio de
promover um maior índice de progresso para o Espírito.
Todos os viventes humanos dos dias presentes já têm
conhecimento de que ao descerem à Terra para uma nova trajetória
no corpo, trazem consigo um programa que prometeram cumprir
durante a sua estada mais ou menos longa em contato com o solo
terreno. Constam desse programa apenas os pontos fundamentais
dos objetivos a alcançar pelo ser encarnado, todos eles formulados
pelo próprio Alto, em confronto com o programa anteriormente
cumprido ou não em sua precedente encarnação. A maneira de
alcançar esses objetivos, os meios e modos de a eles chegar, são da
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exclusiva alçada do próprio ser encarnado, a quem cumpre utilizar
conhecimentos, experiência e disposição para isso. Estes meios, que
fazem parte do patrimônio de cada um, podem apresentar-se quantas
vezes bastante fracos para determinadas tarefas relacionadas com os
objetivos a alcançar. Isto pode suceder e sucede muito
freqüentemente em face dos elementos materiais que pressionam
constantemente as boas disposições do ser encarnado. O fato, porém,
não é estranho aos protetores invisíveis dos seres humanos, os quais
apenas aguardam um pedido de auxílio que eles atendem
prontamente, para que os encarnados possam prosseguir no rumo de
seus objetivos. Disto se deduz, por conseguinte, que depende
unicamente dos encarnados a ajuda de seus amigos e protetores
espirituais, no sentido do cumprimento de quanto no Alto se comprometeram perante os dirigentes espirituais.
Necessário se torna, então, homens e mulheres da Terra,
firmardes bem nas vossas mentes, a idéia de que não vos foi
concedida a presente encarnação para o desfrute de quanto na Terra
exista pura e simplesmente para o gozo das vossas matérias. É mister
tenhais sempre presente em vossas mentes o compromisso anteriormente assumido no Alto, de vos conduzirdes no plano físico de
maneira a poderdes anexar alguns focos a mais à vossa luminosidade
atual. Isto, já o sabeis, não se obtém no desperdício do tempo em
atividades e práticas desprimorosas para o Espírito, quando visam
exclusivamente à satisfação da matéria.
Para que todos vós, leitores, possais integrar-vos no sentimento
do que realmente vos convém, em relação à condução da vossa
existência presente, eu vos direi em seguida o que devereis fazer e
que bem pouco vos custa. Sabido como é que o invólucro material
consegue reduzir ou anular as melhores intenções do Espírito
enclausurado, só existe um meio absolutamente eficaz de o Espírito
(que é o ser inteligente a governar o corpo) poder entrar em contato
com seus arquivos espirituais e neles buscar o reforço de que possa
necessitar no cumprimento de seus deveres na Terra. Esse meio que
não tem segundo, é a concentração, em momentos de tranqüilidade,
naquilo que possa constituir o objetivo a alcançar, porque o estado de
concentração escapa inteiramente ao envolvimento da matéria,
proporcionando ao Espírito a aquisição de elementos preciosos para o
fim em vista. No estado de concentração mental é que os protetores
espirituais dos seres humanos encontram oportunidade de comunicarse com eles, período este em que transmitem aos seus protegidos as
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idéias apropriadas à realização de quanto os mesmos julgam
adequado ao alcance de seus objetivos.
Dizendo concentração mental estou usando apenas um
sinônimo de meditação, como sabeis através de outros ensinamentos
espirituais. Apenas o termo concentração mental define melhor
para certas criaturas o estado em que o ser encarnado entra em
contato com o mundo invisível, ou mundo das causas, para muitos,
enquanto o mundo terreno é designado mundo dos efeitos,
precisamente porque, tudo quanto neste plano físico se positiva, foi
primeiramente engendrado — mentalizado — no mundo das causas.
Isto é tão verdade, tão perfeitamente demonstrável, que, se cada um
de vós se dispuser a mentalizar seja o que for, para o seu maior
conforto e bem-estar, esse objeto mentalizado, uma vez consolidado
no plano mental ou mundo das causas, logo se positivará na Terra,
para satisfação do seu criador.
Assim pois, em relação ao progresso e bem-estar do Espírito, o
estado de concentração mental deve ser praticado com objetivos
elevados, seja em favor da realização de algo que possa beneficiar a
coletividade, seja na aquisição de poderes e luzes para o próprio
engrandecimento. Há necessidade de que todos os seres humanos se
disponham a usar a concentração mental, primeiro como simples
exercício, e em seguida como meio eficaz de modificar certas
condições de vida em melhores e mais condizentes com as suas
aspirações de seres mais prósperos e mais ditosos.
Não estou aqui pregando uma teoria própria porque a não tenho;
estou apenas divulgando uma lei divina ao alcance de quantos
desejem utilizá-la para melhorar as suas condições de vida. Esta lei
diz-se divina por ter sido criada por Deus ao criar os mundos do
Universo, e todos podem e devem invocá-la no seu próprio benefício.
Esta lei tanto funciona para melhorar as condições ambientes de cada
ser humano, como para proporcionar ao Espírito oportunidades de
adquirir novas e maiores luzes. Para isso bastará entrar cada um no
estado de concentração mental e pedir à lei aquilo que estiver em
suas cogitações, com a simples condição de que a concessão do
pedido não venha em detrimento do semelhante. Exercitai, caros
leitores, o que aí fica, para a vossa maior felicidade e bem-estar
espiritual.
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Capítulo III
Modificações em curso na estrutura da Terra - Alargamento
das áreas cultiváveis - Os seres humanos não são donos mas
apenas hóspedes da Terra - Jesus percorre infatigavelmente o
meio terreno - O ouvido espiritual - Valor da leitura repetida

Tudo quanto vem acontecendo de surpreendente nesta pequena
esfera terrestre, está em perfeita harmonia com os planos traçados no
Alto há perto de dois mil anos, visando à modificação da estrutura
terrena, conforme vem sendo divulgado através dos livros do Irmão
Thomé. A estrutura terrena necessita de certas modificações que a
tornem mais apta ao abastecimento de alimentos às suas populações,
sendo por isso necessário transformar em superfície adequada
numerosas elevações até agora completamente inúteis.
Com as modificações já iniciadas, serão alargadas de muitos
milhares de quilômetros as áreas cultiváveis atualmente em todas as
regiões da esfera terrestre, embora as operações programadas para
tal fim possam importar na transformação, também, de certas
povoações, vilas e cidades florescentes. Isto ocorrerá, certamente,
com algum sofrimento ou desgosto para os habitantes dessas áreas,
os quais, entretanto, ver-se-ão largamente compensados de seus
prejuízos materiais ou sofrimentos morais. Partindo do princípio
imutável de que os seres humanos não são donos da Terra em que
habitam transitoriamente, mas apenas hóspedes durante os anos de
sua encarnação, é necessário que todos se capacitem desta verdade
para se prenderem menos ao solo em que se encontram do que à
grandeza do Espírito, que é tudo quanto de importante possuem.
Assim sendo, não deve ter maior importância o fato de os seres
humanos assistirem na presente encarnação aos acontecimentos que
devem registrar-se ainda neste fim de século, se tudo quanto vier a
acontecer obedece a um só e único objetivo: melhorar as condições
da vida humana na esfera terrestre. Terremotos, inundações ou outra
espécie de acontecimentos são conseqüências e não causas dos
trabalhos em andamento no interior da esfera, nos quais se
encontram empenhados muitos milhares ou mesmo milhões de seres
espirituais de várias categorias. Em face disto, o que mais deve
interessar aos seres humanos da era presente, é o exame que deve
cada um fazer de suas condições espirituais, isto é, do estado moral
em que se encontram perante a Divindade, relativamente ao seu
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comportamento para com o próximo, se desse comportamento não
resultará um possível enegrecimento da sua aura, o que acontece
com a prática de ações menos dignas ou menos justas em sua vida de
relação.
Se isto fizerem, se ao fim do exame a que procederem, chegarem
à conclusão de que vêm agindo corretamente, dentro daquele sábio
princípio enunciado pelo Cristo, “não fazer aos outros senão o que
desejam que os outros lhes façam”, se concluírem que é assim
mesmo que procedem, então, é o caso de lhes dizer que ponham o
coração ao largo e não se impressionem com os fatos que ocorrerem
à sua volta, porque tudo quanto suceder na Terra o será para o bem
de todos. Jesus, Nosso Senhor e Mestre, encontra-se em perfeito
contato com o meio terreno, que Ele percorre infatigavelmente de um
pólo ao outro, com a divina preocupação de auscultar os pensamentos
de todos os viventes atuais neste plano físico, a fim de que nada lhes
aconteça além daquilo que foi largamente estudado e programado
para acontecer na Terra. Uma das grandes preocupações do Senhor
Jesus, é precisamente a saúde moral de todos os seus guiados
terrenos, e neste propósito determinado foi que os seus iluminados
mensageiros assistam bem de perto o que se passa nos lares
terrenos, aí registrando pensamentos e atos dos respectivos
habitantes. Esta informação, que eu venho divulgar nestas páginas,
visa, assim, a estes dois objetivos: dar conhecimento aos leitores
daquela deliberação do Senhor, e, assim informados, tomarem as
necessárias precauções no sentido de só pensarem e agirem de
maneira a que o registro de seus pensamentos e atos não possa
entristecer os mensageiros do Senhor e a Ele próprio, em detrimento
da ajuda e proteção de que todos estão necessitando, agora mais
ainda do que no passado.
Todos os leitores já conhecem, creio eu, os prognósticos do que
deve acontecer neste fim de século, divulgados amplamente nos livros
de Thomé, e das próprias Forças do Bem, no volume lançado à Terra
com o sugestivo título de VIDA NOVA. Foi dito nesses belos trabalhos
que uma seleção está sendo procedida entre os Espíritos que
constituem a população terrena neste fim de século, em face da
oportunidade que para muitos deles se apresenta, de irem ocupar um
planeta de mais alto nível do que este, planeta cujos habitantes atuais
também estão sendo promovidos em sua escala evolutiva. Todas as
advertências, todos os conselhos que estamos dirigindo a vós outros,
irmãos encarnados, não têm senão o objetivo de procurar despertar
em vosso íntimo a célula que para muitos ainda se encontra
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adormecida, e da qual depende em grande parte o sentido de
aprimoramento moral de cada um. A célula a que me refiro vem
sendo formada, vida após vida, no Espírito de cada ser humano no
plano físico, cujo despertar depende do esforço de cada um. Esse
esforço, que é de exclusiva natureza mental, consiste na formação do
desejo no coração dos seres humanos de fazerem jus a algo mais
elevado, mais tranqüilo e mais feliz em relação à vida que todos
vivem nos dias presentes. O desejo assim alimentado pelos seres
humanos, encontra seu maior impulso quando os mesmos se
entregam ao contato das Forças Superiores, o que acontece nos
momentos de meditação. Nestes momentos se estabelece uma
perfeita ligação entre os Espíritos encarnados e aquelas Forças, as
quais irradiam sobre o Espírito que medita, o que vale dizer que se
encontra no estado de concentração mental, irradiam sobre ele forma
de fluídos, um potencial magnético que imediatamente se lhes
incorpora. Desta operação é que resulta o fortalecimento espiritual
dos encarnados. E se, paralelamente a esta operação, o encarnado se
esforça em aprimorar, por sua vez, o nível de seus pensamentos e
atos relacionados com a vida material, então o impulso dado à sua
evolução poderá conduzi-lo em breves anos aos mais altos planos do
mundo espiritual.
Precisamente para cooperar neste sentido junto a vós outros,
leitores meus, é que todos nos encontramos ao vosso lado por determinação do Senhor, esperançosos de podermos assistir à promoção
excepcionalmente festiva do maior número possível dos encarnados
de hoje, ao plano que lhes está sendo preparado no Alto, bastante
mais belo e mais feliz do que aquele que deixaram ao mergulharem
na carne para a presente vida terrena.
Gostaria de poder dizer-vos ao ouvido espiritual tudo isto que
estou grafando no papel, para que o vosso Espírito o registrasse
indelevelmente. Expresso-me desta maneira porque, estando o
Espírito envolvido pela matéria, que é a carne, e recebendo as
vibrações da palavra através do ouvido material, ele não pode
assimilar o conteúdo nem as imagens com a mesma clareza e
segurança como se os recebesse pelo próprio ouvido espiritual. Para
poderdes fazer uma idéia mais precisa do poder de assimilação do
ouvido espiritual, imaginai o que acontece quando gravais em disco
ou fita magnética uma canção, música ou discurso do vosso agrado.
Nada ali se altera com o tempo; o que gravado foi ali se eternizou e
vós podeis ouvi-lo quando vos apetecer. Assim sucede com o ouvido
espiritual.
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O que ouvirdes por esse órgão do vosso Espírito nunca mais o
esquecereis e podereis repeti-lo sempre que o desejardes. Ao passo
que o que ouvirdes através do ouvido material, se não lhe dedicardes
uma verdadeira atenção movida pelo interesse do Espírito, podereis
esquecê-lo mais cedo ou mais tarde. No caso destes e de outros
conselhos dedicados ao interesse do Espírito, e para que os mesmos
ali se registrem o mais nitidamente possível, um excelente recurso se
vos oferece, que é o de repetirdes periodicamente a leitura de quanto
vos interesse verdadeiramente, porque, a cada nova leitura, maior
será a nitidez do que lerdes, e maior será também o vosso
aproveitamento.
Acontece muito freqüentemente a todos os seres humanos,
passarem os olhos de leve por um trecho e dele retirarem também de
leve a sua conclusão. Se, entretanto, voltarem a ler o mesmo trecho
passados alguns dias, sentirão que algo mais puderam apreender da
mesma leitura repetida. A explicação é fácil de dar acerca do
fenômeno. É que toda a obra feita do pensamento está impregnada
desse pensamento, e ele se irradia no pensamento do leitor à
proporção em que este lhe abra a sua atenção. Assim, um livro lido
duas ou mais vezes com a necessária atenção, muito mais
nitidamente projetará o seu conteúdo na mente do leitor do que
aquele que foi lido uma só vez e, como sucede a muitos leitores, com
o desejo de chegarem rapidamente ao fim, para se inteirarem logo do
que o autor escreveu. Nos assuntos relacionados com a felicidade do
Espírito, porém, como soem ser este e muitos outros livros, é da
maior conveniência para todos os leitores, que sua leitura seja feita
pausadamente, sílaba por sílaba, procurando assimilar o que ali foi
dito pela Entidade, enquanto o Espírito vai podendo registrar o
conteúdo do texto. Devem os leitores meditar um pouco neste fato:
— Se Nosso Senhor Jesus entendeu necessária a vinda ao meio
terreno de numerosos mensageiros seus, Entidades que já atingiram
um elevado nível espiritual, com a finalidade de falar aos seres
humanos por meio da palavra escrita aquilo que todos necessitais de
saber, se Nosso Senhor entendeu isto como da maior necessidade e
urgência, não o foi certamente para que os leitores se ilustrem com os
ensinamentos assim recebidos e passem a reproduzi-los aos
conhecidos como demonstração de sua erudição em assuntos
espirituais. Nada disso, leitores meus; nada de erudição nem de brilho
intelectual em conseqüência desta leitura. Todo o valor do que aqui
viemos escrever, eu e os meus irmãos que também vos falaram,
reside exclusivamente na pequena ou grande parcela que possa cada
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leitor assimilar e pôr em prática o mais rapidamente possível, antes de
sua chamada de regresso da Terra. O maior brilho intelectual
resultante de quantos ensinamentos e conselhos se encontram
grafados nestes livros ditados por Entidades a serviço do vosso
progresso espiritual enquanto na carne, é aquele que se incorpora ao
vosso diadema, iluminando e engrandecendo a vossa personalidade
espiritual, e que será tanto mais intenso quanto melhor conseguirdes
compreender e praticar os ensinamentos e conselhos que nestes livros
se encontram para o vosso estudo e meditação.
Ainda um outro raciocínio se oferece acerca do assunto em
referência. Se o Senhor Jesus planificou e está executando na Terra
esta ordem de ensinamentos e conselhos de urgência a todos os
filhos encarnados, para que despertem o coração e aprimorem seus
atos e pensamentos, mas, sobretudo, para que entrem em contato
permanente com Ele, Mestre e Senhor, sem mais perda de tempo, há
de tê-lo empreendido indubitavelmente em face do que está para
acontecer na Terra, e para prevenir e recolher carinhosamente
quantos deverem partir em conseqüência disso. Como, então,
subestimar quanto lhes veio dizer o Irmão Thomé, este que vos fala e
quantas Entidades vos falaram em VIDA NOVA ? De maneira
nenhuma, leitores meus, vos deixeis dominar pela idéia que possa
ocorrer-vos, de que em todos os tempos chegaram advertências e
conselhos à Terra, vindos do Alto. Isto é perfeitamente exato; exato é
também, entretanto, que muitas e muitas desencarnações ocorreram
nesses tempos, em condições as mais desagradáveis para os Espíritos
desencarnados, precisamente pela falta de observância de quanto
leram e ouviram das Entidades conselheiras. Por isto mesmo, e
porque a transformação da esfera terrestre em numerosos pontos
venha a produzir fenômenos absolutamente novos, é que o Senhor
deseja preservar os seus guiados de situações porventura
semelhantes às registradas em outros tempos. Meditai sobre isto,
leitores meus, no vosso maior bem e felicidade nos dias que se
aproximam para o mundo em que viveis.
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Capítulo IV
Completa renovação em toda a vida terrena - A aquisição do
progresso moral - A voz amiga que vos fala à consciência Não cabe a alegação de ignorância - O reverso da medalha - A
Doutrina dos Espíritos

O mundo terreno apresta-se para receber uma série de
melhoramentos em sua estrutura, com o objetivo de transformar
fundamentalmente para melhor, as condições da vida humana, ainda
tão difíceis de suportar pelos Espíritos que necessitam de viver o seu
período escolar nesta pequena esfera terrestre. Muito já foi dito pelas
Entidades designadas pelo Senhor Jesus para falar aos seres
humanos, tudo no sentido de os despertar do sono em que
permanecem, em relação ao cumprimento de quanto lhes incumbe
neste período escolar que estão vivendo na Terra. Todas as Entidades
possuidoras de certo grau de iluminação espiritual se empenham dia e
noite em ajudar a despertar na mente de cada um dos seres humanos
a idéia mater de sua presente encarnação, que é aquela que no Alto
conceberam e prometeram cumprir tão logo houvessem atingido a
fase do raciocínio. Atingida, porém, esta fase, a grande maioria já
impregnada das idéias preponderantes no ambiente material da Terra,
olvidou aquela idéia fundamental concebida no Alto, e ei-la a
palmilhar os mesmos caminhos de passadas encarnações, em que tão
pouco conseguiu adiantar o seu progresso moral.
Sucede, entretanto, que uma completa renovação se terá de
verificar em todos os setores da vida terrena, com o afastamento
desta esfera de todas as criaturas que, ou não estejam em situação
moral de acompanhar a onda de vida a ser implantada na Terra
dentro de poucos anos, ou se recusem a acompanhá-la seja por que
motivo for. Já tem sido dito e repetido por toda a parte, que sendo o
Universo inteiro habitado por Espíritos adaptados às condições
peculiares a cada um dos seus milhares ou mesmo milhões de
mundos habitados, a vida de todos os seres espirituais obedece em
todos os planos a uma e única característica evolutiva. As leis
reguladoras da vida universal são igualmente as mesmas em todos os
planos ou mundos habitados. As encarnações e reencarnações se
processam desde a esfera mais enegrecida, até às mais claras e
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brilhantes do mundo sideral. E todas elas objetivam sempre a
evolução moral de todos os seres, através dos trabalhos a que se
destinam quantos conseguem o necessário deferimento ao pedido de
novo mergulho no ambiente peculiar a cada uma das esferas ou
mundos de vida material.
Dos trabalhos a que vão entregar-se as almas que reencarnam, é
que deve resultar ou não a aquisição de novo grau de progresso
moral em sua escala evolutiva. Se durante a vigência de sua
reencarnação, a alma ou Espírito procurou enveredar pelos caminhos
que conduzem à sua evolução, isto é, se procurou pautar os atos de
sua vida pela medida traçada no Alto pelos seus mentores espirituais,
e soube dividir o tempo entre o trabalho honrado e nobre e a oração,
certo essa alma irá encontrar no seu regresso ao plano a que
pertence, a luminosidade proveniente do seu comportamento na
Terra, alcançando com isso um novo estágio espiritual.
Não cabe a alegação de ignorância dessa particularidade da vida
humano-espiritual, sob o fundamento de não haver tido os
esclarecimentos necessários a respeito. Eu direi a quantos formularem
semelhante alegação, que uma das grandes preocupações dos
mentores espirituais dos seres humanos, é procurar instruí-los,
aconselhá-los, alertá-los continuamente durante as vinte e quatro
horas do dia, mas especialmente durante o sono do corpo. Ninguém
jamais haverá praticado na Terra um ato injusto, violento ou
incorreto, sem que antes tenha ouvido aquela voz amiga da sua
consciência, a dizer-lhe qual a característica do ato que pretende
praticar. Felizes daqueles que souberem agasalhar a voz amiga e
obedecer-lhe com humildade, retrocedendo ou modificando o sentido
daquilo que pretendem praticar. Dessa maneira terão evitado a
prática de um ato injusto, violento ou incorreto, e adquirido uma
verdadeira preciosidade para si mesmos, isto é, uma luz a mais para o
seu Espírito.
Muitas pessoas existem na Terra, infelizmente para elas, que
recebem bem nitidamente a sua voz amiga a adverti-las nas
circunstâncias apontadas; como, porém, ainda prevaleçam no seu
íntimo certos sentimentos condenáveis, como o orgulho, a ambição e
a vaidade, a dizer-lhes que a sua personalidade é que deve prevalecer
sobre o bem-estar e a felicidade do semelhante, ei-las a incorrer nas
mesmas faltas de outros tempos, quando fizeram absoluta questão de
impor a sua vontade e conveniência, com menosprezo da justiça, da
bondade e do amor ao próximo.
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Leitores meus: o que aqui vos deixo não constitui novidade para
nenhum de vós, tenho eu certeza disso. Estes princípios circulam pelo
vosso mundo em todos os compêndios de moral, e são ministrados
em vossas escolas desde os vossos primeiros anos. Apenas o que os
compêndios não dizem, é que existindo o reverso em todas as
medalhas, a desobediência a estes princípios, pelas pessoas menos
integradas no conhecimento da doutrina dos Espíritos, assim
denominado o espiritualismo, importa em terem essas pessoas de
passar por situações idênticas àquelas em que foram parte, impondo
sua prepotência a outras criaturas. O conhecimento mais detalhado e
atento do espiritualismo, é capaz de recolocar no verdadeiro caminho
a quantos seres humanos possam encontrar-se à mercê de
conseqüências de atos impensados, a que foram levadas nesta ou em
vidas anteriores, e transformá-las de criaturas sofredoras, em seres
tranqüilos e felizes. A doutrina dos Espíritos é aquela que manda amar
o próximo como a si mesmo, não lhe fazendo senão aquilo que
desejaria que lhe fizessem, doutrina que não é nova, porque conta já
tantos milênios quantos são os desta esfera como mundo habitável
pelos seres humanos. O último Profeta a reavivar estes princípios
perante a humanidade terrena foi Jesus de Nazareth, cuja
recompensa todos a conheceis através das páginas da História
religiosa. Sabeis por conseguinte, que os princípios pregados por
Jesus contrariavam fundamentalmente os interesses dos potentados
da época, arquitetando-se daí a sua condenação ao Calvário, nas
condições também vossas conhecidas. Pois bem; terão os potentados
e os mandantes da crucificação do Senhor, logrado com isso a
realização da própria grandeza e felicidade? Terão, porventura, esses
nossos antepassados, logrado implantar no solo terreno a organização
político-religiosa dos seus sonhos? Uma sociedade em que houvesse
apenas estas duas categorias: os poderosos e os miseráveis? Uma
sociedade em que preponderassem de uma parte os felizes, os ricos,
os gozadores, e da outra os servidores, os humildes, os sem eira nem
beira, os necessitados, enfim? Terão, porventura, os governantes
ocasionais ao tempo do sacrifício do Senhor, conseguido edificar um
mundo ao seu bel-prazer, um mundo sem Deus, sem amor, à base da
prepotência e da humilhação dos fracos?
Sabeis todos igualmente que isso não lhes foi possível, conforme
o atestam as páginas da História terrena. O que, entretanto, não
sabeis, caros leitores, o que ainda não conheceis provavelmente, é o
reverso da medalha assim fundida por aqueles nossos irmãos desse
passado de dois milênios. Vireis, porém, a conhecê-lo, se assim o
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desejardes, quando vos transportardes novamente ao vosso plano
espiritual, onde podereis consultar tranqüila e demoradamente o
LIVRO DOS SÉCULOS que se encontra à disposição de quantos
desejem consultá-lo. Em suas páginas ireis encontrar registros que
poderão estarrecer a muitos de vós, leitores meus, pelas revelações
que lá haveis de encontrar. Digo que podereis estarrecer-vos, e digo
bem, porque longe estais de supor terdes sido vós mesmos, alguns
daqueles religiosos e potentados que impuseram ao Senhor o duro
sacrifício do Calvário. Sim, amigos meus; numerosos dos seres
humanos presentes na Terra, prestes a deixá-la talvez para sempre,
irão encontrar seus nomes do passado entre os mais cruéis dirigentes
do mundo, à época da estada do Senhor Jesus na Terra, já aqui tendo
vivido diversas existências em situações as mais penosas e difíceis,
como conseqüência de seus atos praticados em outras eras. É sempre
a mesma Lei de Causa e Efeito a regular a vida dos seres no
Universo. É em virtude dessa lei que vedes ainda hoje irmãos vossos
arrostarem uma existência verdadeiramente heróica, por lhes
faltarem, a uns um membro insubstituível, a outros condições de
locomoção orgânica, a outros a visão material, e um sem-número de
deformações em seu veículo físico, embora seu Espírito se encontre
tão perfeito quanto o vosso. Tudo isto, nós poderemos
apropriadamente denominar de reverso da medalha que
construíram no passado, e que se torna necessário polir para apagar
as manchas e deformações nela impressas em conseqüência de
infrações à lei espiritual.
Bem sabemos todos nós que vivemos o espiritualismo que a
circunstância de se haverem fundado na Terra milhares de seitas
religiosas à revelia da verdadeira lei espiritual, que é a Lei do Amor, é
que tem protelado até aos dias de hoje o desconhecimento por parte
dos seres humanos, dos princípios amorosos que devem servir de
base ao progresso moral da humanidade terrena. A lei espiritual,
ensinada pela Doutrina dos Espíritos, nos diz que tanto o homem
como a mulher possuem a faculdade inata de se comunicarem
diretamente com Deus e Jesus, bastando-lhes querer sinceramente
fazê-lo. Foram-se os tempos em que o homem como a mulher, pelo
estado primitivo em que na Terra se encontravam, eram levados a
confiar a especialistas religiosos as suas fraquezas e misérias, em
busca de absolvição. Sua ilusão tinha de ser completa, ante a
impossibilidade de obterem de terceiros aquilo que só o Senhor pode
conceder. Daí o regresso à Terra, periodicamente, de quantos
houvessem falido moralmente no passado, reencarnando em situação
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de terem de ressarcir prejuízos proporcionados a outrem. O que,
apenas, os milhares de seitas religiosas terrenas terão feito de bom,
de útil a quantos as seguiram até hoje, é o ensinamento da maneira
de cada ser humano poder entrar em comunicação com Deus e Jesus,
que é a prática da oração sincera, partida do coração. Esse é o único
bem que as religiões têm prestado aos respectivos adeptos em todos
os milênios decorridos.
Desse extraordinário bem, desse ensinamento de como pôr-se
em contato com a Divindade, e a Ela se dirigir para pedir quanto
necessite para cumprir sua missão terrena, é que justo se torna
erguer louvores às numerosas seitas religiosas da Terra. E muito têm
sido louvadas por esse motivo no mundo espiritual. O conhecimento,
entretanto, da Doutrina dos Espíritos, vem suprir, com real vantagem
para os seres humanos, os velhos ensinamentos atribuídos às
religiões sectárias da Terra.
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Capítulo V
A humanidade é uma só - A ajuda constante das Forças
Superiores - Modificações substanciais na estrutura terrena Tratai de arrumar as vossas coisas - Minha desencarnação
nos arredores de Roma foi um grande bem para mim

Se me perguntassem os meus irmãos encarnados de todas as
regiões do mundo terreno, por que tanto se empenham os Espíritos
de Luz em vir aconselhar normas de procedimento a quantos se
encontram no gozo perfeito do seu livre arbítrio, eu lhes responderia
que, sendo a humanidade uma só, quer se encontre uma parte dela
encarnada e outra desencarnada, esta parte, desejosa de contribuir
para a maior felicidade e bem-estar da parte encarnada, empenha-se
em ministrar-lhe ensinamentos e conselhos capazes de a conduzirem
mais rapidamente àquele objetivo.
É certo que o homem dispõe de sua vontade e livre arbítrio para
se conduzir como quiser em sua vida terrena, cumprindo ou não
compromissos livremente assumidos ao se preparar para vir à Terra.
Tem sido constatado, porém, que durante séculos e séculos de vidas
terrenas, o progresso alcançado pelos Espíritos encarnados ficou
muito aquém do mínimo que lhes cumpria alcançar. Por este motivo,
pois, deliberado foi pelas Forças Superiores a vinda ao meio terreno
de numerosos Espíritos mais e menos evoluídos, a transmitirem aos
seres humanos uma palavra de incentivo, de ensinamento e de
conselho, no sentido de os ajudar a percorrer com êxito o caminho
em que hoje se encontram, e de impedir que no amanhã que vem
próximo, se desesperem a lamentar o que todos desejamos evitar.
Já foi dito por outros mensageiros de Jesus em várias
oportunidades, que a esfera terrestre se prepara para receber
modificações substanciais em sua estrutura, modificando e
aprimorando condições necessárias à vivência dos seres humanos do
próximo século. Como é bem de ver, sempre que haja necessidade de
introduzir modificações em qualquer estrutura, o que nela houver
estabelecido deverá ser previamente removido para deixar livre a
superfície a modificar. Assim terá de acontecer ao vosso pequeno
mundo em dias que se aproximam numa velocidade igual à da sua
própria rotação, e necessário se torna que sejais disso prevenidos
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com alguma antecedência, a fim de que possais arrumar as vossas
coisas, os vossos pertences de ordem moral, para os levardes
convosco se a vossa partida vier a ocorrer em meio aos
acontecimentos esperados. Referindo-me às vossas coisas e aos
vossos pertences, estou certo de que bem compreendereis o meu
pensamento. Não me refiro, é claro, as vossas instalações domésticas,
por modestas ou luxuosas que sejam, nem aos vossos haveres em
valores de bens terrenos ou depósitos bancários, porque nada disso
constitui patrimônio do Espírito que realmente sois. Quando me refiro
ao que devereis tratar de arrumar como quem se preparasse para
empreender viagem, refiro-me exclusivamente às boas obras que
houverdes podido praticar ao longo da vossa existência terrena, ao
bem que possais ter proporcionado aos vossos contemporâneos, e
ainda ao que em vossas orações diárias houverdes solicitado do Alto
para as almas sofredoras que tanto carecem da oração dos que vivem
na carne. Estas são, em verdade, as coisas a serem
convenientemente arrumadas por todos e cada um dos seres
humanos deste fim de século, não havendo, porém, a meu ver,
nenhuma dificuldade em arrumá-las. Para colaborar um pouco
convosco, leitores meus, eu direi qual a melhor maneira de proceder a
essa arrumação, que deve ser iniciada imediatamente, a fim de
prevenir qualquer antecedência na chegada do navio. Fareis então
apenas o que vou dizer, metodicamente, diariamente, com toda a
vossa tranqüilidade de Espírito. Elevareis o vosso pensamento àquela
Fonte de todo o bem que existe em algum ponto do Universo, e
rogareis mentalmente a graça do seu apoio à vossa presença na Terra
enquanto permanecerdes, e a misericórdia do seu amparo desde o
momento em que tiverdes de partir de regresso ao vosso lar
espiritual. Nada mais do que isto se faz necessário. Um pensamento
assim dirigido, traduz milhões de coisas que não conseguiríeis dizer
em palavras. A Fonte de todo o bem, entretanto, sabe interpretar os
pensamentos que diariamente lhe são dirigidos de todos os recantos
do mundo, neles traduzindo fielmente, seja um voto de alegria, seja
um pedido de ajuda, ou um grito de socorro de alguém em estado de
aflição. Indispensável porém, para que tais pensamentos logrem
atingir aquela Fonte, é que o posto emissor, no caso os seres
humanos, estejam em situação moral de poderem emitir pensamentos
de tal categoria.
Para que isso aconteça, para que os seres humanos possam
encontrar-se nas condições ideais de poderem dirigir-se à Fonte, é
suficiente estabelecerem um regime de vida em perfeita harmonia
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com os seus semelhantes, isto é, não lhes façam nem desejem senão
o que para si também desejem. E se, por acréscimo ao seu merecimento, houverem contribuído de alguma maneira para minorar ou
cessar o sofrimento a algum de seus contemporâneos, este fato eleva
de muito o grau de penetração do seu pensamento de ajuda própria
nas camadas superiores do mundo em que vive, e atinge seguramente o seu objetivo: a ajuda solicitada, ou o socorro imediato.
Quando eu me encontrava na Terra e tive a suprema felicidade
de abraçar a doutrina de Jesus, e me lancei através de várias nações
a propagá-la aos povos de então, eu tive muitas ocasiões de sentir
diante de mim uma espécie de barreira ao prosseguimento da minha
pregação, tão enegrecidas eram ainda as mentes dos povos aos quais
eu me dirigia. Ocasiões eu tive, inclusive, de sucumbir à violência de
atos praticados contra mim e meus companheiros de pregação, tendo
numa dessas ocasiões sido abandonado por meus verdugos em
estado de morto. Desejo dizer-vos com isto, leitores meus, que me
valeu nesses momentos a fortaleza do Espírito, para reanimar a
matéria amolecida pelas violências recebidas, o que sucedeu mais de
uma vez. Ligado, porém, o meu Espírito ao Espírito de Jesus,
naqueles tempos como ainda hoje a minha Fonte de todo o bem, a
Ele eu apelava nas circunstâncias descritas, e o socorro eu o recebia
prontamente.
Direis vós, provavelmente, que da última violência recebida nos
arredores da grande Capital da Itália, o socorro teria falhado,
porquanto aí desencarnei da maneira que todos conheceis. Eu vos
esclareço, porém, que muito ao contrário do que possais supor, o
socorro me foi enviado da maneira mais conveniente possível, não
para o corpo exausto de caminhar centenas de milhares de milhas
através de montes e vales, cidades e vilas, da Ásia Menor ao
Mediterrâneo, padecendo de todos os males e privações habituais das
regiões citadas; o corpo sentia ânsias de repousar para sempre, tal o
sentido de aniquilamento que então me dominava, e somente o
Espírito vivia, lutava, pregava e orava as vinte e quatro horas do dia.
Em tais circunstâncias, um único desejo a vida me sugeria, embora
meu Espírito se recusasse a aceitá-lo por absolutamente incompatível
com as leis de Deus: o aniquilamento total, por minhas próprias mãos.
Foi então que os meus pensamentos, interpretados pela Fonte de
todo o bem, levaram os homens a promoverem minha libertação da
carne pela degola, como sabeis, um ato que imediatamente me atirou
nos braços do Senhor Jesus, cessando de todo os meus sofrimentos
físicos. A História registra o fato como violência criminosa praticada
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contra mim, apenas idêntica a quantos milhares de outras que então
se praticavam, sem quaisquer escrúpulos de consciência. Eu, porém,
vos declaro, que a violência que me eliminou do plano terreno, serviu
a dois grandes objetivos: traumatizando como o fez, os povos por
mim visitados desde a Ásia Menor, a Grécia, o Egito e ilhas do
Mediterrâneo, consolidou em seus corações os princípios que eu lhes
havia ensinado, levando-os a propagá-los por sua vez em toda a
região com excelentes resultados para o Cristianismo nascente; e o
segundo resultado foi o abalo sofrido pelo próprio imperador romano,
que em breve também se converteu, sendo hoje um dos mais
dedicados servidores de Jesus. Não necessito de mencionar aqui o
grande bem que minha morte me proporcionou, libertando-me de
todos os sofrimentos físicos e morais que o meu apostolado me
impunha naqueles dias de há dois mil anos.
Deste resumo que faço em torno dos fatos em que fui parte no
início do Cristianismo, e dos quais resultou o maior foco de luz já
recebida por meu Espírito, ficareis sabendo sem mais nenhuma
sombra de dúvida, que todos vos encontrais em condições de pedir e
receber qualquer espécie de socorro de que possais necessitar, assim
como de alcançar poderoso foco de luz em recompensa de qualquer
empreendimento social ou espiritual a que vos dedicardes, com o
objetivo de servir à coletividade, servindo igualmente aos desígnios de
Jesus.
Podereis argumentar que os tempos são outros, muito diversos
daqueles em que fui Paulo de Tarso, e eu concordarei convosco,
apenas para afirmar que muito mais fácil hoje se torna a tarefa de
servir ao Senhor do que o era naqueles tempos. O grau de
adiantamento alcançado pela humanidade de hoje, muito favorece a
realização de novos empreendimentos espirituais na Terra, sem os
riscos em que incorriam os apóstolos de há dois mil anos. Já se não
torna necessária como dantes a pregação da amorosa doutrina de
Jesus, porque ela se encontra no âmago de todas as criaturas
humanas, do Oriente ao Ocidente, a despeito da existência de
numerosas seitas religiosas diferentes na aparência, porque no fundo
todas se irmanam no belo princípio do amor ao próximo. Há vários
setores de trabalho espiritual na Terra que podem ser trabalhados por
quantos seres humanos se sentirem desejosos de servir a Jesus,
servindo aos seus contemporâneos e até, em certos casos, aos que
hão de vir.
No setor da educação, por exemplo, há um grande campo de
trabalho na Terra para ser atendido. Os milhões de irmãos nossos que
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vivem no mundo impossibilitados de usar o alfabeto para
enriquecimento dos seus conhecimentos, estão à espera de alguém
verdadeiramente cristão, que empreenda essa enobrecedora tarefa. É
necessário semear escolas em todos os recantos onde vivam filhos de
Deus, mas escolas onde, além dos conhecimentos necessários à
vivência humana, se ensine a amar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo, tal como nos ensinou Jesus de Nazareth. É
indispensável transformar, através do ensino, as criaturas humanas
em seres espirituais apenas temporariamente encarnados, ensinandolhes como princípio de todos os conhecimentos, a doutrina do Amor,
da Bondade e da Fraternidade, para erradicar de seus corações a
idéia prejudicial de grandeza e domínio, como objetivo da
reencarnação na Terra.
Os tempos anunciados vêm aí e ninguém poderá detê-los, estais
disso perfeitamente informados. Isto não quer dizer que vos lanceis
ao chão de joelhos e permaneçais orando, para poderdes escaparlhes. Melhor que tudo, para que os tempos passem por vós, em vez
de passardes vós com eles, será empreenderdes algo de útil ao bemestar espiritual dos vossos semelhantes, seja prepará-los
espiritualmente para o que vier a acontecer, seja proporcionando-lhes
aquilo que de bom e de útil esteja em vossas mãos realizar. Isto
equivalerá a uma preparação do vosso Espírito para ingressar na
vivência de planos de vida bem mais felizes do que este, não
importando a maneira pela qual venhais a encerrar a vossa presente
vida terrena.
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Capítulo VI
A displicência dos seres humanos - Esforços que hoje recordo
com saudade - A união de todos os povos da Terra vem em
caminho - O problema religioso - Derrubada dos muros
imaginários - O Espiritismo no mundo atual

Aproximam-se dias, meses e anos que ficarão para sempre
marcados nas páginas da História desta pequena esfera, pelo muito
que estão destinados a produzir em favor da melhoria das condições
da vida humana na Terra. Não serão propriamente os dias os agentes
das transformações em curso, porém servirão como ponto de registro
dos fatos que aqui devem verificar-se.
Isto que escrevo já não constitui novidade para uma grande parte
da humanidade, porque o assunto vem sendo divulgado desde muito
pelos mensageiros de Jesus, seja por meio da palavra falada no
recinto de numerosas organizações espiritualistas e mesmo sociais,
seja em livros autorizados que circulam em vários países do globo
terrestre. Nunca será demais insistir neste ponto, conhecida como é a
tendência de quase todos os seres humanos à displicência em relação
às coisas e ensinamentos vindos do Alto, subestimando-os e quantas
vezes desprezando-os. Esta tendência inata dos seres humanos é,
entretanto, tão prejudicial à felicidade e ao progresso de cada um,
que estou eu certo, se outra fosse, todos os Espíritos ora encarnados
ou a grande maioria deles, já se encontraria nos dias que correm,
integrada numa outra modalidade de vida espiritual em mundos bem
mais adiantados do que este. Dois mil anos decorridos desde a vinda
do Senhor Jesus à Terra em corpo físico, são mais do que suficientes
para que na Terra se houvessem operado mudanças substanciais na
maneira de viver de quantos Espíritos aqui têm reencarnado
sucessivamente, se ouvidos tivessem dado aos ensinamentos trazidos
pessoalmente pelo meigo Jesus de Nazareth. Ao invés disso, o que se
tem registrado nestes dois milênios entre os seres humanos, são
disputas guerreiras em todo o planeta com enorme sacrifício de vidas
preciosas, muitas delas portadoras de planos de grande valor para o
progresso do mundo terreno.
Chegado, porém, o fim do século em curso, e com ele o de
muitos milhares de encarnações de Espíritos que deverão prestar no
Alto o seu exame final do curso vivido na Terra, foi deliberado operarse no solo terreno uma série de modificações que se fazem
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necessárias à vivência de uma nova civilização, composta, em parte,
por Espíritos de grande evolução que se aprestam para reencarnar, e
em parte por muitos dos que aqui vivem neste fim de século, que se
mostrarem merecedores da graça de aqui voltarem a viver em
condições bem melhores do que as atuais.
Minha tarefa, ao vir por minha vez ao solo terreno redigir este
volume, atendendo prazerosamente a convite do Senhor Jesus, é a de
tentar repetir esforços que hoje recordo com a maior saudade, junto
àqueles povos simples e bons da Macedônia, Éfeso, Antioquia e
muitos outros, empenhado em implantar em seus corações a
encantadora doutrina de Jesus. Todos sabeis através das páginas da
Bíblia, que não foram róseos os tempos em que tive a dita de
percorrer aqueles lugares, na tarefa de evangelizar as almas simples
que lá viviam, escravizadas moralmente a certas filosofias que em
nada serviam ao Espírito. Tenho desde muito, porém, a alegria de
registrar o aproveitamento da minha pregação em quase todos os
lugares por onde passei, contando hoje no Alto com a companhia e
gratidão de milhares de almas encarnadas à época, onde
desempenhei a santa missão de difundir a doutrina de Jesus.
Pois bem, caros irmãos leitores meus; minha tarefa de hoje, se
bem que destituída dos perigos a que então me submeti, pelo fato de
vos visitar em Espírito e deixar minha palavra em letra de fôrma, ela
deve ser considerada tão meritória quanto aquela para todos vós, pela
circunstância de vir dizer-vos ao coração espiritual, que não há mais
tempo a perder para que procureis cuidar da vossa próxima partida
do solo terreno, por tempo inteiramente desconhecido, porém em
condições que somente vós próprios podereis preparar.
Dito isto, com a recomendação que vos deixo de que lhe deis a
vossa maior atenção, dir-vos-ei algo sobre o futuro próximo deste
planeta que habitais. Dir-vos-ei, inicialmente, que a união de todos os
povos da Terra está a caminho de se constituir uma perfeita
realidade. Dois importantes fatores têm impedido que esta união
exista desde séculos, mantendo os seres humanos em constantes
discórdias: as numerosas religiões existentes na Terra em primeiro
lugar, e a ambição de domínio material em segundo. Quanto ao
problema religioso, posso antecipar-vos que está sendo resolvido por
meio da vinda ao solo terreno de Entidades devidamente afinadas
com o pensamento do Senhor Jesus, no sentido de derrubar essa
espécie de muralhas levantadas pelos homens em torno das religiões
que criaram. Derrubadas essas muralhas, o que em breve se
verificará, ter-se-á oportunidade de constatar que o objetivo de cada
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uma das inúmeras confrarias, outro não é senão o de encaminhar os
adeptos para Deus por um caminho que a cada uma se afigura o mais
curto. E se é esse em verdade o objetivo das numerosas confrarias
religiosas existentes na Terra, motivos não devem haver para o
choque constante de idéias entre uma e outra, como tanto se tem
verificado desde milênios. Note-se que as muralhas a que me refiro,
levantadas por toda a Terra, têm o único objetivo de evitar que os
adeptos de cada uma das religiões existentes possam visitar as
demais, e não de impedir que adeptos de outras procurem as suas.
Ora, assim se depreende que o objetivo palpável das religiões, aquele
sobre o qual se fundaram, vem a ser a idéia do engrandecimento
constante, na suposição de que o número de adeptos poderá influir
em sua grandeza espiritual. Assim não acontece, porém, se
examinadas do Alto as características de quase todas as confrarias
religiosas disseminadas por toda a superfície terrena. Justo é,
naturalmente, considerar que a humanidade terrena vem caminhando
a passos demasiado lentos desde uns bons milênios, na sua categoria
de aluna desta escola primaríssima que ainda é a Terra. Eu digo
primaríssima para situar melhor a posição da Terra como planeta
habitado, em relação a alguns outros existentes no espaço infinito.
Em tais circunstâncias, consideram as Forças Superiores que a
lentidão se justifica em parte, em relação ao avanço espiritual dos
seres humanos aqui encarnados. Esta fase, entretanto, está
terminando com os dias do século em curso, devendo ser procedida
uma seleção de valores entre os seres humanos da atualidade, a fim
de promover a mundos melhores, os que bem souberam assimilar os
ensinamentos recebidos durante dezenas e dezenas de existências na
Terra, os quais não poderão estacionar indefinidamente entre alunos
primários desta escola, o que para eles importaria na perda de
oportunidades verdadeiramente preciosas, de ingressarem em outras
escolas ou mundos de vida melhor.
Voltando ao assunto religiões, sobre o qual eu muito me
empenho em vos falar, direi que a derrubada dos muros imaginários,
construídos em torno das confrarias religiosas, terá a grande
finalidade de permitir o ingresso no seio de cada uma delas, deste
prodigioso elemento de progresso humano que é a doutrina dos
Espíritos, capaz de, por si só, conduzir os seres humanos à realização
de suas mais belas aspirações de progresso e felicidade, onde quer
que se encontrem. Sendo a doutrina dos Espíritos a base de todo
entendimento possível entre os Espíritos que se encontram
mergulhados na carne no solo terreno, e os que no Alto permanecem
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trabalhando e orando pelos encarnados, e prontos a servi-los sempre
que necessário, claro está que tanto são Espíritos aqueles como estes,
e portanto que uma só deve ser também sua doutrina, que é a
doutrina do amor e da solidariedade. Sabendo-se, ao demais, que
Deus é amor, e que só o amor constrói para a eternidade, para usar
as próprias palavras de Jesus, fácil nos é concluir pela necessidade de
todos os seres humanos adotarem com urgência tão bela doutrina
enquanto permanecerem na Terra, isto porque ao partirem daqui irão
necessitar dela como hoje necessitam do oxigênio para os pulmões.
Examinemos a seguir as vantagens que se apresentam a todas as
confrarias religiosas na aceitação e estudo da consoladora doutrina
dos Espíritos, que é em verdade aquela que Nosso Senhor veio trazer
à Terra há perto de dois mil anos. Falemos então do corpo humano. O
que é o corpo humano sem o Espírito, podereis dizer-mo? Nada mais
do que um corpo sem vida, não é assim? Prova disto é que quando o
Espírito dele se retira pelo fenômeno da morte, logo tem de ser
sepultado porque para nada mais ele serve. Isto tanto acontece ao
corpo do mais humilde dos mortais, como ao mais ilustre, mais culto e
poderoso dos homens, seja ele rei, imperador, bispo ou pontífice. O
corpo apenas vive, se movimenta, enquanto conduzido pelo Espírito
que o construiu desde o ventre materno. Conseqüentemente, se Jesus
é Espírito, o homem também é unicamente Espírito. E sendo o
homem Espírito, tem absoluta necessidade de viver em perfeita
harmonia com a doutrina que rege a vida espiritual em todos os
planos ou mundos do Universo.
Do Alto todos nós temos constatado o interesse, ou melhor
dizendo, o gosto com que as criaturas humanas dão os primeiros
passos no estudo e prática do Espiritismo, assim designada a doutrina
dos Espíritos. E isto acontece em virtude das inúmeras consolações
que este conhecimento lhes traz ao coração, através das revelações
que proporciona aos seres humanos. Quereis que vos apresente uma
imagem do que representa o estudo desta doutrina pela grande
maioria das criaturas que a isso se dedicam? Imaginai uma bela
mansão, um palácio ou mesmo uma choupana envolvidos por densa
cortina, cuja finalidade consiste em impedir a penetração dos raios
solares em seu interior, porque seus habitantes ouviram dizer que a
ação do Sol lhes seria provavelmente nociva à saúde e bem-estar, ou
que poderia destruir-lhes as belas coisas situadas no interior. Este tem
sido em verdade o papel de numerosas religiões terrenas, no sentido
de manter afastados da doutrina dos Espíritos, os adeptos que
conseguem reunir. Um dia, porém, encontram estes a sua
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oportunidade de entrar em contato com a doutrina dos Espíritos,
estudam-na, experimentam segui-la, e, embora não desprezem sua
antiga religião por uma tradição muito respeitável, ei-los agora mais
alegres e felizes em contato com seus numerosos amigos, parentes e
Protetores espirituais, marchando decisivamente para a frente e para
o alto. Qual terá sido, então, o fenômeno verificado? Apenas este: o
Sol que se encontrava impedido de penetrar nesses ambientes recémiluminados, encontrou um meio de neles penetrar, iluminando-lhes o
interior, e convencendo irreversivelmente os felizes habitantes de que
sua vida em contato com a realidade dos raios solares, que é a
doutrina dos Espíritos, tornou-se imensamente mais feliz e até mais
próspera em relação àquela que antes viviam.
O Espiritismo no mundo atual pode ser considerado o elemento
mais avançado de todos os ensinamentos e filosofias da era presente.
Sua doutrina veio superar a todas as demais, que pretendiam
submeter as criaturas à orientação, direção e submissão de homens
nem sempre integrados no verdadeiro objetivo de proporcionar a
felicidade e o bem-estar espiritual dos seus semelhantes. A doutrina
dos Espíritos proporciona a cada um a autodeterminação, tendo como
finalidade precípua iluminar-lhe o Espírito para que bem possa
conduzir-se a si mesmo pelo caminho que escolher. Jesus é Espírito,
como Espíritos são, igualmente, todos os seres humanos de todos os
tempos.
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Capítulo VII
Mensageiros encarnados do Senhor - Os maiores de quarenta
anos - Recepção e acomodação no plano espiritual - Meu
apostolado do primeiro século - O valor da fé cristã na
desencarnação das almas - A consoladora doutrina de Jesus

Acontece muito freqüentemente no Alto, serem designados
mensageiros do Senhor a várias regiões da Terra, com o objetivo de
falar ao coração dos encarnados a respeito de assuntos de seu mais
caro interesse espiritual, mas encontrarem esses irmãos tão
preocupados, tão absorvidos com outra espécie de interesses, que
não chegam a prestar ouvidos ao que lhes dizem os mensageiros de
Jesus. Isto acontece muito freqüentemente, repito, para tristeza dos
mensageiros e sofrimento dos irmãos encarnados, tal como está
acontecendo no momento que passa.
Encontram-se presentemente em missão desta natureza junto
aos encarnados, alguns milhares de Entidades de maior ou menor
grau evolutivo, procurando segredar-lhes ao ouvido espiritual,
conselhos e ensinamentos de utilidade imediata para eles, em face
dos tempos que se aproximam para a transformação desta pequena
esfera em planeta de vida mais tranqüila e feliz para os seus
habitantes. Em todas as regiões geográficas da Terra se encontram
Entidades missionárias, procurando despertar nos encarnados a sua
atenção para o que verdadeiramente lhes interessa de imediato, sem
falar no trabalho realizado durante o sono do corpo junto aos Espíritos
encarnados. Dizer que todo este esforço está sendo empregado em
vão, não será a expressão da verdade porque, felizmente, uma boa
parcela dos Espíritos encarnados tem se interessado vivamente pelo
assunto, e enveredou pela senda que lhe há de proporcionar uma
passagem tranqüila quando essa oportunidade chegar. A parcela dos
seres humanos assim despertados e atentos aos conselhos e
ensinamentos recebidos, já está colaborando com os mensageiros de
Jesus junto aos irmãos de suas relações, no sentido de que
despertem também para a vida espiritual, e este fato está ampliando
bastante a área de esclarecimento iniciada pelos emissários de Jesus.
Aí está, então, uma tarefa a ser empreendida igualmente pelos
leitores deste livro, aceitando de bom grado o seu ingresso na
categoria de mensageiros encarnados que Nosso Senhor lhes confia, e
na qual hão de resultar poderosas luzes para os seus Espíritos, ao
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regressarem ao seu plano de vida no Além. A tarefa é simples e muito
fácil de desempenhar. É apenas uma questão de amadurecimento
espiritual, obtido mediante a observância de quanto vem sendo
divulgado através dos livros do Irmão Thomé e das páginas deste,
que eu venho especialmente redigir para os meus estimados irmãos
terrenos. Bem sei que alguns de meus leitores, ainda presos a
interesses materiais, julgando-os porventura entre os objetivos da
vida terrena, poderão sentir à primeira vista ser-lhes bastante difícil o
ingresso na categoria de missionários encarnados, mas eu lhes direi
que o não é absolutamente. Eu lhes direi que para os seus Espíritos
isso constituirá uma tão grande alegria, assim uma espécie de
realização de suas mais caras aspirações, capazes de transformar
completamente a idéia possivelmente contrária inicial. Existe
efetivamente uma alegria tão grande a envolver os Espíritos
devotados ao trabalho santo do Senhor, que uma vez experimentada
jamais os abandonará. Isto acontece, tanto no plano físico como no
espiritual, onde também vivem Entidades refratárias à prática do bem
e do amor ao próximo. Estas estão sendo igualmente esclarecidas a
respeito do seu progresso e felicidade como seres espirituais, sendo
motivo da maior alegria para todos nós a constatação do seu devotamento ao trabalho espiritual, apenas recebidos os primeiros reflexos.
do seu devotamento à boa causa.
Poderá parecer estranho aos viventes atuais desta pequena esfera terrestre, o empenho com que hoje se entregam à tarefa de que
me ocupo, tantos milhares de Entidades altamente evoluídas, com o
só objetivo de esclarecimento dos nossos irmãos encarnados. O fato
deve-se, conforme foi sobejamente explicado, à necessidade de
preparar a grande maioria dos encarnados de hoje, sobretudo os
maiores de quarenta anos, para ingressarem em breve num outro
planeta de vida mais adiantado do que este, se para isso se
encontrarem devidamente preparados. Fazendo parte desta classe
maior de quarenta anos, encontram-se Espíritos possuidores de certa
experiência, adquirida à custa de vidas numerosas em que foram
duramente provados, e, voltando à Terra em sua atual existência,
apenas necessitam de um pouco mais de luz espiritual para melhor se
conduzirem no Além. Foi precisamente para despertar no coração
desta categoria de irmãos o interesse pelas coisas do Espírito, que o
Senhor Jesus nos enviou à Terra a transmitir os conselhos e
ensinamentos que aí ficam, uma vez que outras Entidades estão em
preparativos para vir ao solo terreno, a fim de operar transformações
de ordem moral e técnica de que o mundo terreno está necessitando.
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Assim, ouvidos e atendidos os conselhos que lhes trazemos, os
encarnados do momento atual, ao partirem do solo terreno, irão
participar da alegria de quantos estão sendo conduzidos a
determinado plano de luz no mundo espiritual.
Diariamente se estão verificando desencarnações de Espíritos que
a véspera se poderiam considerar ainda cheios de vida, e no entanto
dispunham apenas de algumas horas de permanência no corpo.
Outros muitos desencarnam ao cabo de períodos mais e menos
longos de sofrimento, durante os quais a quase totalidade muito
apelou para a Divina Providência, entrando assim em contato com
uma força espiritual que de há muito deveriam cultivar. Contudo,
fazendo-o durante o período da enfermidade, em que o Espírito
sempre se dirige ao mundo espiritual, conseguem esses irmãos
amenizar bastante o esquecimento em que mergulharam em relação
aos seus deveres espirituais. Seus rogos emitidos da carne enferma
chegam ao destino e preparam o Espírito para uma recepção a melhor
possível quando seu regresso se verificar. E aqueles que partem
inesperadamente, sem terem tempo suficiente para se comunicarem
com o Além? Se a vida destes irmãos se tiver desenvolvido no olvido
completo de seus deveres espirituais, então, meus queridos, sua
recepção e acomodação no plano espiritual não será das mais
desejáveis nem mais confortáveis espiritualmente falando. Mas
acontece por vezes, e não muito raramente, que uma boa parcela dos
irmãos desencarnados inesperadamente, pelo estado de ignorância
em que viveram em relação às leis espirituais, não consegue durante
certo tempo elevar-se do solo terreno, por se conservar
demasiadamente acorrentada aos interesses da matéria. E quando
isto se dá, somente estes dois fatores lhes poderão valer para eleválos até ao plano onde possam repousar em paz: a oração fervorosa de
seus familiares ou a sua própria, proferida com verdadeira unção. O
melhor será, por conseguinte, preparar-se cada qual desde agora com
devoção e fé, como quem tivesse a certeza prévia de que o dia de
amanhã poderia ser o dia de seu regresso. Assim procedendo
metodicamente, elevando diariamente o coração aos páramos
siderais, que são em conjunto os diversos planos do mundo espiritual,
não só estarão os seres humanos a coberto de qualquer surpresa,
como estarão construindo eles próprios a vivência de luz espiritual
que os aguardará a seu tempo.
Para ilustrar um pouco a vossa imaginação em relação ao valor
da fé cristã como elemento de felicidade e bem-estar espiritual, eu
recorrerei a fatos ocorridos no passado, naquele passado que
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continua a ser presente para mim, quando me dediquei com todas as
minhas energias à divulgação do Cristianismo em terras do Oriente
próximo. Viviam os povos das regiões que percorri a serviço da boa
nova de Jesus, inteiramente mergulhados na obscuridade de
doutrinas utilitárias que em nada os ajudavam após o encerramento
da vida corporal. Como o grau de instrução da quase totalidade
daquelas boas criaturas não fosse além das quatro operações nas
melhor preparadas, que eram pequena percentagem, conclui-se que o
analfabetismo predominava por toda parte, e com ele a completa
ignorância das leis espirituais. A minha pregação cristã, assim como a
de meus companheiros de tarefa, conseguiu despertar principalmente
os Espíritos daquelas gentes para o entendimento das coisas de Deus,
que nós divulgávamos de par com a consoladora doutrina de Jesus.
Tendo assim percorrido e evangelizado quase todos os territórios da
Ásia ocidental, era natural que nos sentíssemos estreitamente ligados
por laços espirituais aos nossos irmãos visitados com o empenho que
pusemos em nossa pregação religiosa.
Uma vez libertado do meu invólucro carnal, agasalhei a idéia de
percorrer em Espírito as cidades, vilas e povoados por mim visitados
em vida, na tentativa de poder observar resultados relacionados com
o meu trabalho evangélico. E aqui vos refiro com verdadeira alegria,
que estes foram altamente compensadores dos esforços despendidos
junto àquelas almas simples. Pude então verificar a sensível diferença
apresentada pelas almas evangelizadas das que, ou não o foram, ou
preferiram permanecer em suas crenças materiais. Verifiquei então
que as almas ou Espíritos encarnados das pessoas que se entregavam
à prática dos ensinamentos cristãos ministrados por nós,
apresentavam cada qual o seu ponto luminoso apenas visível às
Entidades espirituais, ao passo que as pessoas não evangelizadas
nenhuma luminosidade apresentavam. Procurei observar, como
segunda referência, o que acontecia a umas e outras pessoas no
momento da desencarnação e a seguir, como elemento de comprovação para mim acerca da crença de cada classe de pessoas. O
resultado desta observação serviu para me convencer ainda mais da
necessidade que existe de que toda a população do mundo terreno
enverede sem mais demora no estudo e prática da doutrina trazida à
Terra por Jesus de Nazareth. Constatei em todos os lugares por onde
passei no desempenho do meu apostolado do primeiro século, que as
almas evangelizadas na fé cristã, ao se desprenderem do corpo pelo
fenômeno da morte, desferiam um vôo em direção a determinado
plano espiritual, graças à luminosidade incrustada pela sua crença e fé
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na doutrina de Jesus. Enquanto semelhante fenômeno se verificava
com as almas evangelizadas, eu constatava com sincera tristeza que
as demais, aquelas que preferiram conservar-se ao nível utilitarista
em que viviam, ou as residentes nos lugares onde não consegui
alcançar, ao se desprenderem do corpo físico permaneciam
desconsoladas e atônitas, sem qualquer idéia ou rumo a seguir. Outra
observação ainda fiz a esse tempo, e que eu reputo do maior
interesse para vós em conhecê-la, que é a seguinte: a luminosidade
apresentada pelas almas evangelizadas e adesas à fé cristã,
funcionava ao desencarnarem, como elemento de atração ou
chamamento de Entidades afins que delas se aproximavam
instantaneamente e as acolhiam, para juntas se desprenderem da
face da Terra em direção ao novo plano de vida; ao passo que tal
assistência não ocorria àquelas que desencarnavam imbuídas de suas
velhas crenças.
Estas observações, escusado será dizê-lo, foram para mim altamente confortadoras, e muito me compensaram da luta que tive de
sustentar para difundir a consoladora doutrina de Nosso Senhor
Jesus. Isto constatado, porém, não consegui sopitar minha própria
reação contra aqueles que tão violentamente me impediram de semear em quantos outros povos a mesma semente do Cristianismo,
tão necessária então como hoje à salvação das almas. Este
sentimento porém — esclareceu-me o Senhor Jesus — não devia
permanecer em face da marcha ininterrupta dos tempos, pois que as
coisas acontecem quando devem acontecer, e sempre para o bem da
humanidade. Minha pregação não teria alcançado o êxito que
alcançou se eu não tivesse sido sacrificado daquela maneira.
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Capítulo VIII
Todos os seres humanos elaboraram um plano de vida Desvios a que estão sujeitos - Somente a oração pode impedir
os desvios - Estrutura moral das leis da vida - A verdadeira
fortuna - O choque de retorno

As coisas que acontecem na vida dos seres espirituais, assim
como na dos seres humanos que são Espíritos encarnados na Terra,
constituem meras lições que uns e outros vão assimilando em
benefício da sua evolução. Quando um ser espiritual recebe permissão
para descer à Terra em uma nova encarnação, ele traz consigo um
plano pacientemente elaborado no mundo espiritual, plano que corresponde à necessidade da aquisição de conhecimentos e experiência,
para que ao regressar da Terra possa alcançar novos degraus em sua
escala evolutiva.
Isto se dá com todos os seres espirituais que reencarnam, não de
agora mas igualmente em todos os tempos decorridos. Sucede
entretanto, lamentavelmente, que após o nascimento e crescimento
do organismo físico na Terra, os seres humanos vão sendo quantas
vezes desviados da rota que deveriam seguir, devido a influências
várias que atuam em sua vontade e determinação, ocorrendo serem
os mesmos levados a objetivos contrários aos seus verdadeiros
interesses. Isto acontece em conseqüência de vários fatores ou
circunstâncias. Pode verificar-se esse desvio pela educação deficiente
que receberam no lar, pela influência de companheiros de
mentalidade inferior, como pela ação de forças espirituais
empenhadas em perder essas criaturas, seja por simples maldade
dessas forças, seja por espírito de vingança que se empenham em
exercer sobre elas. De maneira que, tanto o homem como a mulher
estão sujeitos na Terra a um sem-número de coisas que podem influir
e influem realmente em sua vida de Espíritos em peregrinação no
ambiente terreno.
Poderá alguém desejar fazer então uma pergunta mais ou menos
nestes termos: — E não haverá um meio seguro de impedir o desvio
dos seres humanos de seguirem o plano de vida que necessitam de
seguir? Minha resposta é absolutamente afirmativa, porque esse meio
existe, e faz parte do próprio plano de vida elaborado no Alto pelos
que baixam à Terra. O meio eficaz, e contra o qual nenhuma força
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material ou espiritual pode opor-se, é a oração diária, sincera,
tranqüila, dirigida ao Senhor Jesus ou a Deus indistintamente. A
oração possui uma força tão poderosa quanto eficiente na vida de
todos os seres, que, quando os homens estiverem capacitados dela,
cessarão todas as lutas e divergências que tanto tem ensangüentado
esta pequena esfera terrestre. Devem por conseguinte, capacitar-se
homens e mulheres viventes neste plano de vida, que o hábito da
oração diária, já foi dito algures é tanto ou mais necessário à vida do
que o alimento para o corpo. E por que a necessidade de orar? Por
vários motivos, todos de grande importância. A oração tem o mérito
de estabelecer o contato direto entre aquele que ora e a cúpula
espiritual da Terra, na qual se encontra sempre atento aos seus
guiados terrenos, a excelsa grandeza de Nosso Senhor Jesus Cristo,
assessorado por quantas Entidades, cuja preocupação consiste em
receber e anotar as vibrações mentais emitidas pelos seres humanos
em todos os recantos da esfera terrestre. Esclarecido fica, portanto,
que nenhum filho ou filha se encontram na Terra abandonados das
Forças Superiores, assim como nenhum de seus pensamentos e atos
deixa de ter o seu registro firmado no lugar competente do mundo
espiritual. Mas a oração serve ainda como força protetora contra as
influências deletérias do mundo invisível, responsáveis quase sempre
pela prática de atos condenáveis por parte de numerosos filhos de
Deus, que aqui vieram para buscar novos elementos de progresso e
não de perturbação para os seus Espíritos.
A concessão do livre arbítrio aos seres deste mundo terreno,
ainda é relativamente nova e muito tem contribuído nos séculos decorridos, para a perturbação de não poucos seres humanos que usaram e abusaram dessa luminosa faculdade. Tem sido inclusive
necessário às Forças Superiores intervir em várias ocasiões, para
impedir que o uso do livre arbítrio por certos indivíduos continue a
produzir fatos dolorosos para os seus contemporâneos. Tem sido
necessário até retirar da Terra Espíritos que encarnam munidos de
sentimentos e projetos os mais elevados e santos em favor da
melhoria das condições de vida dos seus semelhantes, porém a certa
altura, mal assessorados material e espiritualmente, se desmandam,
se envaidecem e portanto se perturbam em sua serenidade, e eis que
se transformam por completo em seus objetivos. Essas criaturas
afastaram-se da oração sincera, diária, durante a qual deviam
comunicar-se com as Forças Superiores, dando-lhes conta, primeiro,
dos atos praticados nesse dia e justificando-se, e em seguida pedindo
a necessária inspiração para o dia seguinte. A falta deste preceito é
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que tem levado ao fracasso o grande número de homens que
encerram tristemente os seus dias na Terra, regressando ao mundo
espiritual muitos deles envoltos na treva de suas perturbações. Isto
acontece a todos os homens que após terem alcançado os primeiros
êxitos, se esquecem que toda a sua força vem de Deus por
intermédio do Senhor Jesus, sem a qual sua jornada não chega ao
fim; interrompe-se no meio ou pouco mais, para desgosto e
sofrimento de cada um.
Assim tem decorrido a vida terrena desde os primórdios, em
razão de que os seres espirituais pertencentes à escola terrena se
encontram muito aquém do grau evolutivo que lhes cumpria alcançar.
Em razão deste fato, foi que as Forças Superiores do mundo terreno
empreenderam a série de reformas a serem implantadas no plano
físico deste planeta, concomitantemente com as que estão sendo
exigidas dos homens e mulheres do momento presente. É necessário
que uns e outras se capacitem de que a vida terrena de cada um
nada mais representa do que um dia de aprendizado nesta grande
escola que é a Terra, e que por isso deve ser aproveitado por todos
como um meio de melhoria de suas condições de seres espirituais,
visto como, ao fim de um maior ou menor período de permanência no
plano físico, terão de regressar ao lar espiritual que deixaram no Alto.
Nesse lar espiritual deixou cada ser humano dos dias presentes, um
grande número de parentes constituídos durante suas numerosas
vindas à Terra, e todos os de lá fazem o máximo no sentido de ajudar
os que vieram ao solo terreno, da melhor maneira possível, seja
orando diariamente ao Senhor por eles, seja enviando-lhes as mais
gratas inspirações que os ajudem a bem cumprir suas tarefas.
Verifica-se pelo que aí está, a existência de um perfeito encadeamento entre os seres espirituais e os seres humanos, um
encadeamento cujos elos são feitos do mais puro amor, construídos
ao longo de muitos séculos de vidas terrenas. Em face desse
encadeamento, todos quantos se encontram na Terra, em qualquer
oportunidade têm o direito de apelar quando assim o entenderem,
para aqueles que ficaram no mundo espiritual, para que os ajudem
em determinadas circunstâncias, com a certeza prévia de que seu
apelo será imediatamente correspondido. Tudo isto consta da
estrutura moral das leis da vida, e pena é que o conhecimento delas
ainda se encontre tão ignorado por boa parte dos seres humanos.
Estes, lamentavelmente, por deficiência de preparação moral desde os
primeiros anos de sua vida terrena, lançam-se apaixonadamente à
conquista da prosperidade material meramente temporária, sem que
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paralelamente mantenham viva, atuante, a chama da fé santificante
do Espírito. Felizmente para muitos dos encarnados deste século, um
regular número de homens e mulheres resolveram sobrepor os
interesses do Espírito aos da matéria, conseguindo desta maneira
transformar em vivência tranqüila e feliz, a existência que outrora
decorria sob a égide das mais sérias preocupações. Sobrepondo os
interesses espirituais aos interesses materiais, transitórios, perecíveis,
essas criaturas souberam edificar em torno de si um ambiente
vibratório o mais harmônico possível, no qual permanecem envolvidos
e imunes às vibrações contrárias à felicidade e bem-estar, que
infelizmente ainda prevalecem no mundo em que viveis. E por que
conseguiram aquelas criaturas edificar tão belo e harmônico
ambiente, no qual vivem e repousam as vinte e quatro horas do dia?
Muito simplesmente. Tendo conseguido despertar a mente espiritual
para os objetivos de sua encarnação atual, trataram de adotar a
prática da prestação de contas diárias aos seus maiores do mundo
espiritual através da oração, eliminando assim cada dia, do seu
ambiente terreno, as vibrações pejorativas que circulam
abundantemente em todas as direções. Purificado o ambiente
doméstico das más influências trazidas pelas vibrações pejorativas,
opera-se uma autêntica purificação em torno das criaturas que assim
procedem, permitindo a aproximação de quantos amigos invisíveis se
empenham em colaborar com elas em prol de sua maior tranqüilidade
e bem-estar, o que vale dizer, a sua felicidade terrena.
Será, portanto, da maior conveniência para todos os viventes
humanos do momento que passa, suspenderem um pouco as suas
absorventes preocupações de enriquecimento material, e meditarem
seriamente sobre a grande e verdadeira fortuna que jamais se
apartará de si, seja enquanto permanecerem no solo terreno, seja
quando sua vez se apresentar de regressarem ao lar espiritual que
todos deixaram no Alto. Suspendendo por instantes as preocupações
de ordem puramente material, devem colocar-se então num estado
de concentração mental ou de meditação, podendo formular mesmo a
pergunta que lhes ocorrer acerca do que lhes cumpre fazer na
oportunidade. Previamente, porém, utilizarão a força da oração que
os colocará em contato com as Forças Superiores, assim como quem
coloca inicialmente a torneira na parte inferior do barril de vinho
capitoso, a fim de poder saboreá-lo. Seria inútil, como sabeis, ajoelhar
até ao pé do barril cheio de vinho com o desejo de saboreá-lo, se
para isso se não cumprisse a providência indispensável da colocação
da respectiva torneira no lugar próprio.
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Assim se cumpre igualmente no que respeita ao mundo espiritual.
Para obter que as Forças Superiores que nele vivem, venham ao
encontro dos seres que vivem na Terra, é necessário usar também a
providência inicial, indispensável, de atraí-las por meio da oração. Isto
feito com o necessário respeito devido a tão luminosas Entidades do
mundo invisível, podem os seres humanos abrir-lhes o coração e
rogar quanto necessitem, seja uma inspiração salvadora em
determinadas circunstâncias que ocorrem na vida terrena, seja o
auxílio espiritual para poderem encaminhar-se conforme necessitam,
ou mesmo qualquer outra modalidade de ajuda de que estejam
carecendo.
Um ponto eu desejo deixar firmado ao redigir estas linhas que aí
ficam, que é o seguinte: — Nenhum pedido feito da Terra às Forças
Superiores do mundo espiritual deixa de ser atendido, se para isso
houver merecimento por parte de quem o faz. É a única exceção à lei
do pedido; em todos os demais casos o pedido é sempre atendido
com a necessária presteza e eficiência. A falta de merecimento por
parte de quem fizer um pedido às Forças Superiores deixa-as
profundamente tristes ao verificarem este fato, mas ainda assim se
procura atender na medida do possível, na esperança de que o
merecimento se crie lentamente naquele que pede. Está claro que
não terei necessidade de mencionar a propósito, que um pedido de
algo que possa resultar em prejuízo de outrem jamais será atendido
pelas Forças Superiores. E se acontece vir a sê-lo por outra espécie de
forças, as chamadas forças das trevas, ai daquele que tal pedido
fizer porque terá de sofrer ele próprio as duras conseqüências de
semelhante pedido. Um pedido atendido pelas forças das trevas
contra qualquer ser humano, porá em ação imediatamente a lei de
conseqüência, que determina o choque de retorno de toda e qualquer
espécie de ação. Se esta foi de efeito prejudicial a outrem, levando
alguém ao sofrimento ou perda do bem que possuía, nada poderá
impedir que o choque de retorno se produza com toda a eficiência,
mais dia menos dia, devolvendo ao responsável o que de mal tenha
enviado ao seu semelhante. Não se argumente no caso sobre a
influência de Deus, para evitar esse poderoso choque de retorno. É
preciso esclarecer que nem Deus nem Jesus tomam conhecimento
seja do que for, que venha a prejudicar um ser humano por influência
de outro. Absolutamente, queridos leitores. Deus no caso é a lei, e a
lei sendo posta a funcionar por um ser humano consciente do seu ato,
está perfeitamente capacitada para concluir a operação, devolvendo à
fonte inicial o que esta houver produzido, contra ou a favor de outro.
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Assim sucede igualmente àqueles que só desejam o bem, que só
praticam o bem, em que a mola fundamental dos seus atos é a
prática do bem. Esses recebem segura e positivamente em sua
personalidade espiritual o que de bem tiverem produzido a outrem.
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Capítulo IX
Um terremoto atende necessidades de uma população Perfeição das leis que regem a vida - Movimentos
subterrâneos esperados para breve - Novas concepções
religiosas e filosóficas - Um fato triste ocorrido em outro
mundo - Espíritos transmigrados - Emocionante despedida

O fato passou-se há vários séculos numa região do Oriente,
povoada por seres humanos ainda possuidores de algumas taras
peculiares aos Espíritos em princípio de evolução. Procedia-se então a
modificações necessárias do solo terreno, a fim de o tornar mais apto
à produção de alimentos, já insuficientes para atender às
necessidades da população. Era necessário, igualmente, atrair à
superfície as derivações dos condutos subterrâneos do precioso
líquido, indispensável à cultura de vários produtos da terra, bastante
ressequida nessa região.
O trabalho empreendido pelos Espíritos de Deus, após o longo
período de estudo e preparação no Alto, constava da demolição de
algumas elevações existentes na região, importando essa operação na
destruição, também, de um regular número de habitantes ali
existentes. O trabalho iniciado a certa profundidade, constava de uma
espécie de terremoto que abrangesse toda a área planificada,
fenômeno este capaz de produzir os efeitos visados. Isto aconteceu
então no dia previsto, às primeiras horas, tendo, porém, as Forças
Superiores tomado todas as providências necessárias ao socorro das
pessoas que viessem a ser atingidas em suas vidas terrenas. E isto
assim aconteceu. Foi ouvido pelos habitantes da área atingida um
primeiro ruído acompanhado do tremor do solo, o que serviu para que
todos deixassem os lares e viessem para o campo, onde o perigo era
menor. O fenômeno teve de ser repetido durante dois a três dias,
para que o efeito se processasse de modo completo. Ao fim desse
curto período de tempo tudo estava feito segundo os planos traçados.
Os habitantes da região dirigiram-se ao campo e constataram com
alegria, que algumas nascentes se apresentavam nas elevações que
ficaram intactas, cujo líquido corria abundante sobre a parte atingida
pelo tremor ou mesmo terremoto. Nenhuma cratera, nenhum perigo à
vista se lhes apresentava, numa área aproximada de mais de
duzentas milhas quadradas.
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Em face da constatação feita da existência de nascentes de água
cristalina onde anteriormente só havia terra seca, os habitantes mais
próximos trataram de conduzir o líquido em diversas direções,
preparando-lhe represamentos para as suas necessidades. Receosos
de novos tremores e desmoronamentos, os habitantes da região
mantiveram-se afastados por algum tempo, meses apenas, à espera
do que pudesse ainda suceder. E como nada sucedesse em
continuação, trataram eles de preparar cada qual a sua área de
cultura variada, pois que a estação era chegada para isso.
Nada mais sucedeu desde então naquela região da Terra, onde
hoje se ergue um dos maiores e mais prósperos núcleos de
populações orientais, graças à transformação ali operada pelas Forças
Superiores que dirigem os destinos desta pequena esfera terrestre.
Adivinho a vossa natural curiosidade de saber também o que teria
acontecido aos habitantes humanos atingidos em suas vidas terrenas
pelos efeitos da transformação operada em torno de suas moradias.
Alguns deles foram realmente atingidos e partiram de regresso ao seu
lar espiritual, onde foram recebidos pelos antigos parentes e amigos,
com demonstrações positivas da maior alegria pelo seu regresso.
Alguns que se lamentavam de haverem interrompido tão bruscamente
a existência terrena que usufruíam, foram conduzidos aonde
pudessem verificar, eles próprios, os registros pertinentes à vida de
cada um. Aí verificaram estes irmãos a perfeita exatidão dos fatos
ocorridos desde sua partida para a Terra, e até a data precisa em que
deveriam regressar, inclusive a maneira por que o fizeram. Assim
puderam constatar aqueles Espíritos toda a grandeza e perfeição das
leis que regem a vida e também a morte em todos os planetas do
Universo, em virtude das quais nada acontece por acaso, porque tudo
está devidamente previsto e ajustado à vida de cada filho de Deus.
Ora bem; o fato que acabo de narrar, bem sucintamente, servirá
para ilustrar um pouco em vossa imaginação, o que vem sendo
narrado aos seres humanos acerca do que está para acontecer neste
vosso pequeno mundo, dentro de breves anos, meses ou mesmo dias.
O fato narrado deve ser tido como miniatura de outros muito mais
importantes a se registrarem na Terra com objetivos vários, sendo um
deles a necessidade de maiores áreas de produção de alimentos para
a nova população deste mundo terreno. Deverá suceder, igualmente,
que movimentos subterrâneos, ocorridos em várias regiões do
planeta, operem as transformações do solo onde ocorrerem, a fim de
tornarem produtivas muitas áreas até agora inaproveitáveis. Esse fato
deverá proporcionar ainda, aos homens da época, a descoberta e
54

aproveitamento de certos minerais riquíssimos em sua utilização, os
quais permitirão aos homens várias modificações apreciáveis, tanto no
setor dos transportes aéreos como no da própria alimentação.
O próximo século deverá assinalar para a Terra uma notável
melhoria em relação a tudo quanto diz respeito à vida dos seres
humanos, quando sua imensa maioria será constituída de Espíritos de
grande evolução, e que aceitaram uma nova encarnação no solo
terreno para operarem as modificações de ordem técnica e científica,
semelhante àquelas que existem nos planetas mais adiantados. Mas
não apenas esta espécie de modificações será operada pelos Espíritos
de Luz, reencarnados na Terra a partir da época atual. Eles são
portadores, ainda, de novas concepções religiosas e filosóficas, que
muito deverão contribuir para a manutenção da harmonia e da
felicidade na Terra, onde passará a pertencer ao passado o uso da
violência contra seres humanos, tal como se tem verificado em todos
os conflitos armados. Não haverá, a partir de então, esse odiento
espectro das guerras a afligir o homem em sua vivência terrena. A
paz, a harmonia, o entendimento fraterno, hão de preponderar de
futuro entre todos os felizes habitantes do mundo terreno, tal como
nos sucede a nós, que temos a ventura de habitar o plano espiritual,
onde nossa maior preocupação consiste em podermos contribuir para
a felicidade e o bem-estar do nosso próximo.
A seguir eu desejo relatar-vos um fato ocorrido em outro mundo
que não este, habitado por Espíritos retirados, a seu tempo, de
mundos mais evoluídos, inclusive alguns que viveram nesta pequena
esfera terrestre, mas que, tal o desmando moral em que incorreram,
não puderam continuar na Terra. Ao desencarnarem aqui, aqueles
Espíritos, assim como os de outros planetas, foram conduzidos por
seus Guias ao mundo a que me refiro, por ser ele mais compatível
com as suas tendências de então. Reunidos no plano de vida ou
mundo físico em referência, alguns milhares de Espíritos destinados a
nele recomeçarem os seus esforços evolutivos, houve ali uma espécie
de festividade, assistida por todos os antigos Guias espirituais de cada
um, antes que tivesse lugar o seu nascimento nesse plano.
A festividade em referência foi realizada com o objetivo dos Guias
espirituais apresentarem as suas despedidas aos respectivos guiados,
entregando-os então aos cuidados das novas Entidades que deles
cuidariam a partir daquele momento. O que eu pude registrar naquela
festa de saudade e despedida, devo dizer-vos que me emocionou
profundamente, pois que a assisti como convidado especial, em
companhia de numerosas outras Entidades do meu plano de vida.
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Reunidos os Espíritos degredados, é bem o termo, muitos deles,
entretanto, que na sua inconsciência e degradação moral não
conseguiam entender o verdadeiro sentido da reunião, foi-lhes
dirigida a saudação de despedida pela Entidade chefe que, se bem me
posso recordar, assim se pronunciou:
“Filhos queridos, que aqui vos encontrais no limiar de uma nova
vida! Meu coração sente-se como que despedaçado, ao ter de vos
dirigir estas palavras de despedida, uma vez que hoje nos
separaremos talvez para todo o sempre. Não valeram as nossas
advertências quando vos encontráveis encarnados no mundo de onde
procedeis, nem tampouco aquelas que vos foram feitas em Espírito,
ao regressardes vezes seguidas ao plano espiritual a que pertencíeis.
Infelizmente, meus queridos, a tentação do mal em vós, foi sempre
mais forte que a do bem, e vós preferistes sempre incorrer na
infração das leis do amor, a enveredar pelo caminho luminoso que
conduz à bem-aventurança. Não fostes, porém, condenados, sem que
vos fossem concedidas novas e numerosas oportunidades de vos
emendardes, e enveredardes decididamente pelo caminho do bem. Ao
contrário disso, sempre preferistes ao bem à prática da violência, da
injustiça e do mal contra os vossos companheiros de jornada. Os
tempos e as oportunidades se esgotaram de todo. Conselhos, apelos
e advertências, foram totalmente recusados ou mal ouvidos. Eis que a
vossa permanência nos vossos mundos se tornou de todo impossível,
meus queridos. Foi necessário afastar-vos de lá, para a tranqüilidade
dos irmãos nossos que neles vivem e se esforçam por se tornarem
bons filhos de Deus. Viestes então para este plano físico, onde outros
irmãos, ainda menos evoluídos do que vós, aqui se encontram
vivendo, lutando e sofrendo, à medida em que vão apurando suas
melhores qualidades. Aqui encontrareis condições de vida bem mais
dolorosas do que aquelas que deixastes em vossos mundos. Tereis de
as suportar, da mesma maneira que a futura jóia suporta o processo
da lapidação. A lei que nesta esfera ainda predomina, e à qual todos
os viventes terão de se submeter, é a lei do mais forte. Tereis por isto
de medir vossas forças físicas constantemente, para alcançardes as
várias coisas de que precisais, a começar pelo alimento do vosso
corpo. Recordais-vos do que fazem os animais nos mundos que
deixastes para trás? Eles abandonam os filhos à própria sorte com
apenas dias de nascidos. Pois assim vos sucederá como habitantes
desta esfera. Tereis de disputar o vosso alimento, a vossa habitação,
a vossa tranqüilidade, e outras coisas de que carecerdes. Eu vos
sugiro então, meus queridos, que useis a vossa própria inteligência
56

neste plano, esforçando-vos por implantar nele melhores condições de
vida. Sugiro-vos a aplicação neste plano, dos conhecimentos técnicos
que muitos de vós possuem, no sentido de poderdes contribuir para o
aceleramento do seu progresso. Cada detalhe da vida neste plano
deve ser melhorado, aprimorado, refinado mesmo, para que o
merecimento dele decorrente se transforme em luminosidade para os
vossos Espíritos. Desejo dizer-vos ao coração, que, embora tendo sido
recrutados entre os maus dos vossos respectivos planetas, podeis
tornar-vos sábios neste plano, usando a faculdade criadora que
possuís, para implantar melhoramentos de várias categorias, os quais
acarretarão para vós o reconhecimento dos vossos novos
companheiros de jornada.”
Fez-se uma pausa, durante a qual a maioria daqueles irmãos
demonstrou entender a nova situação em que se encontravam,
deixando correr o pranto de um possível arrependimento tardio. Ostentavam numerosos desses irmãos visíveis sinais decorrentes de
práticas criminosas de seu passado ainda recente, conservando em
suas mãos não poucos deles, manchas aterradoras do sangue por eles
derramados de antigos companheiros de jornada. A Entidade,
visivelmente emocionada, concluiu a sua oração de despedida àqueles
pobres irmãos, infratores recalcitrantes das leis do amor:
“Encontrareis
todos
vós,
meus
queridos,
numerosas
oportunidades de provar e aplicar ensinamentos que recebestes em
vossas vidas passadas. Aplicai-os, pois, certos de que, de cada ato
bom que praticardes, um dia a menos tereis para viver nesta nova
morada. Procurai ensinar aos que aqui vivem, quanto de bom
ouvistes, mas não quisestes aplicar nos mundos de onde viestes. Mas,
sobretudo, uma última recomendação eu desejo fazer-vos: implantai
em vossos corações o santo nome de Deus. Conservai vivo em vossa
mente o santo nome de Deus, que é um único em todo o Universo. E
com Deus no coração e na mente, meus queridos, tereis vencido a
metade das vossas penas. Que Deus vos abençoe e proteja em vossa
nova vivência, meus queridos. Adeus.”
A emoção era então generalizada em todos aqueles milhares de
Espíritos transmigrados. As palavras da Entidade chefe do grupo de
Guias e Protetores antigos daqueles irmãos, haviam calado profundamente todos os corações. Eu nunca mais poderei apagar da
memória acontecimento tão contristador.
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Capítulo X
O bem e o progresso de todos os seres - Fatos que já estão
ocorrendo - Um núcleo de influência espiritual - Consultai a
consciência - A mancha da camisa - Processo comum a todos
- Um sol em miniatura

Sempre que as Forças Superiores do Universo sentem
necessidade de modificar, reformar ou reconstruir alguma parcela dos
mundos habitados que se encontram suspensos de suas próprias
forças no vácuo do infinito, elas se reúnem para debater o assunto,
em busca da melhor solução para cada caso específico. Não será
necessário esclarecer que essas reuniões visam exclusivamente o
aceleramento do progresso evolutivo dos seres espirituais viventes em
cada um dos mundos estudados. Isto decorre da própria necessidade
sentida pelas Forças Superiores, ao se reunirem no Alto, visto como
só o bem, o progresso espiritual de todos os seres, constitui objeto de
suas preocupações.
O que está planejado para ocorrer nesta esfera terrestre, a fim de
prepará-la para o advento do século que se aproxima, quando uma
nova humanidade aqui estará vivendo, só constitui novidade para
quantos dos seres humanos aqui se encontram, porque fatos
semelhantes têm ocorrido em diversos outros planos de vida. A bem
dizer, esses fatos já estão ocorrendo desde agora em vários pontos da
Terra, segundo podeis verificar dos registros diários dos órgãos da
imprensa, citando o número maior ou menor de mortos em
conseqüência dos fortes temporais desencadeados por aí além. Esses
fatos foram igualmente previstos como uma das maneiras de ir
afastando do solo terreno os Espíritos que devem partir e que são
muitos, numerosos mesmo, a fim de se prepararem para novas
encarnações neste ou em outros planos de vida.
Uma coisa, porém, eu desejo informar a todos os meus leitores,
que passarão a constituir uma espécie de núcleo de influência
espiritual de minha responsabilidade pelos tempos em fora. Aqueles
dos meus irmãos encarnados que se sentirem em condições de
poderem partir do solo terreno a qualquer momento, isto é, aqueles
cuja consciência lhes diga que nada existe que possa empalidecer a
sua luz espiritual, como conseqüência de atos praticados em
desacordo com as leis divinas ao longo de sua existência terrena,
esses que em tais condições se encontrarem, nenhum receio, por
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mínimo que seja, podem alimentar, quanto à sua partida inesperada
deste plano físico. Mas, se dentre os meus estimados irmãos leitores,
alguns houver em cuja consciência se encontrem registros de fatos
que hoje não seriam capazes de praticar, por absolutamente
incompatíveis com a evolução alcançada por seus Espíritos com o
decorrer dos anos vividos e da observação feita sobre o que é e o que
não é correto, lícito ou decente ao homem praticar na plenitude de
sua consciência, se alguns dos meus estimados irmãos leitores se
encontrarem em tais circunstâncias morais, eu lhes direi de todo o
coração que não se abatam por isso absolutamente. Partindo do
princípio divino de que a vida de todos os seres constitui um
constante progredir, e que os seres humanos tendem por isto ao
aprimoramento de suas qualidades em cada período de vinte e quatro
horas, prevista está, portanto, a ocorrência de fatos na vida de cada
um que eles não repetiriam hoje, por incompatíveis com a evolução já
alcançada. Por conseguinte, eu aqui lhes direi, a quantos a seu juízo
assim se encontrarem, que não se abatam e nem se considerem
inaptos a alcançarem o estágio espiritual idêntico ao de nossos outros
irmãos. O que então se torna apenas necessário, importante, para a
maior felicidade espiritual de cada um, é, em primeiro lugar, o
reconhecimento daquilo que a seu juízo possa ter influído
negativamente em suas vidas. Este reconhecimento terá o mérito de
evidenciar os fatos negativos que houverem sido registrados pela
consciência, servindo então para eliminar dela esse registro, assim
como quem encontrou uma mancha desagradável em sua camisa e
trata de lavá-la com carinho.
Assim podeis todos vós, por conseguinte, eliminar de vossas
consciências toda e qualquer mancha desagradável que lá se
encontre, a vosso juízo. E como lavá-la? — perguntareis vós. Muito
facilmente é a minha resposta. Se para lavar a camisa necessitais de
usar algum elemento detergente, como é natural, visto como a água
simples não vos satisfaria, para tirar as manchas porventura
impregnadas na consciência usareis este extraordinário detergente,
que é único, insubstituível: a prece. Sim, meus estimados leitores.
Para eliminar da vossa consciência, o que vale dizer, do vosso arquivo
espiritual, o registro que lá houver de algum fato ou procedimento
menos digno ocorrido ao longo dos vossos dias na Terra, usai este
extraordinário detergente, mas usai-o sem parcimônia, todos os dias
se quiserdes, porque com isto eliminardes totalmente qualquer
mancha que possa trazer-vos preocupação nos dias atuais, em rela-
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ção à vossa próxima partida de regresso ao vosso plano de vida
espiritual.
Há, necessariamente, diversos tipos de fatos ou procedimentos
na vida dos seres humanos, capazes de originar preocupações futuras
na mente de cada um, fatos ou procedimentos dos quais
verdadeiramente eles se arrependem, e que hoje não os praticariam
de maneira nenhuma. Devo então esclarecer nestas linhas, para
desanuviamento da consciência de muitos dos meus leitores, que a
Divina Providência sabe muito bem quais os fatos em que o ser
humano tenha sido parte consciente, e aqueles em que o homem ou
a mulher tenham sido induzidos a praticá-los. No primeiro caso, o
registro feito na consciência de cada um é mais nítido, mais positivo,
por haver sido praticado de livre vontade, de modo próprio e, portanto, conscientemente. No segundo caso, o que acontece a muitos,
senão a todos os seres humanos em todos os tempos, o registro é
apenas notado, porque menos positivo, por haver sido originado pela
prática de atos ou procedimentos a que o ser humano tenha sido
induzido por forças estranhas às suas. Neste caso, tanto o homem
como a mulher foram simplesmente uma espécie de pólo negativo da
ação em que tomaram parte, embora daí tenham resultado
conseqüências desagradáveis à luz da espiritualidade. As manchas,
originadas desta espécie de fatos ou procedimentos, são facílimas de
eliminar sob a ação da prece de arrependimento. Se esta espécie de
fatos houver prejudicado, por sua nocividade, a algum ou alguns
companheiros de jornada terrena, então, para que a eficácia da prece
seja completa, aquele que sente a responsabilidade de havê-los
praticado, rogará à Divina Providência ou à Jesus, no decorrer da
prece, compensação em luzes e bênçãos para aqueles que houver
prejudicado. É esta uma forma segura, positiva, de eliminar do
caminho a percorrer certos obstáculos que de outra maneira lá
estarão a dificultar futura caminhada. Aqueles que de modo próprio
tiverem incorrido na sanção das leis divinas, proporcionando prejuízos
ou sofrimento aos semelhantes, usem também deste infalível recurso
de prece em favor dos prejudicados, como uma maneira de obterem o
perdão do que houverem feito, certos de que assim estarão
preparando dias melhores e mais felizes para si próprios.
Assim perfeitamente entendido este assunto, como suponho, eu
tratarei de outro também bastante útil ao conhecimento dos meus
leitores, porque lhes será necessário em dias que podem estar bem
próximos de cada um. Referir-me-ei, então, ao processo a que todos
os seres humanos devem submeter-se tão logo tenham cerrado os
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olhos da carne neste plano físico. Há os que o fazem após um período
mais ou menos longo de repouso no leito, motivado por enfermidade
que se tornou incurável; há os que partem inesperadamente, no gozo
aparente de excelente saúde, e ainda aqueles que se tornaram
vítimas de acidente fatal. Convêm esclarecer que uns e outros
obedeceram apenas ao que determinado estava ao partirem para a
Terra, tendo assinalado em seu plano de existência terrena ano, mês,
dia e hora em que teriam de regressar. Disto têm todos os Espíritos
perfeito conhecimento ao abrirem os olhos espirituais no plano a que
forem conduzidos após a sua desencarnação.
Consta, então, o processo a que devem submeter-se os
desencarnados, do seguinte: — Uma vez separado o Espírito da
matéria, aproximam-se dele os seus Protetores espirituais incumbidos
de o receberem no plano espiritual. Neste momento da maior
importância para o desencarnando, é que se evidenciam as belas
qualidades de que for portador, se na realidade as possuir. Se o
desencarnando houver atendido em sua existência terrena às
recomendações recebidas ao reencarnar, isto é, manter sua mente
sempre voltada para o lado superior da vida material; orar
permanentemente ao Senhor do Mundo pelo esclarecimento do seu
Espírito na Terra, e também pelos seus irmãos necessitados — esse
Espírito recebe no momento de sua desencarnação um poderoso foco
de luz que ele próprio construiu com suas orações e procedimento
superior. De posse desse poderoso foco de luz, um Sol em miniatura,
esse Espírito sente-se desde logo um dos mais felizes dos seres
viventes do Universo, porque tudo quanto desejar para si em matéria
de felicidade e bem-estar, depende exclusivamente de sua própria
vontade. Imaginemos como meio de melhor vos esclarecer a respeito,
que um de vós, leitores meus, desejasse neste momento conhecer as
grandes cidades, países ou determinados lugares do vosso mundo.
Usando para isso a faculdade da própria vontade, acionada pelo
simples querer, ele sentir-se-ia transportado imediatamente aos
lugares escolhidos pela sua vontade, sem nenhuma outra condição
para isso. Nesse caso estaríeis usando apenas a vossa faculdade
volitiva. Pois o mesmo se dá com os Espíritos que logram partir deste
plano físico no gozo de uma perfeita consciência de haverem sido
justos, corretos em todos os seus atos, sobretudo para com os seus
contemporâneos, com a circunstância especialíssima de terem vivido
como autênticos filhos de Deus, orando e vigiando por si próprios. Ao
abrirem os olhos do Espírito, como disse, esses afortunados irmãos
não encontram expressões suficientes para testemunharem o seu
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agradecimento à Providência Divina pelo que então lhes é entregue
nessa ocasião.
E os outros? O que acontecerá àqueles que viveram sua
existência um pouco semelhante aos irracionais? Sabemos que só aos
irracionais é tolerado comer, dormir e acordar, completamente
esquecidos de deveres que não possuem. Ainda assim, contudo, há
nesta classe de seres em evolução, não poucos que
inconscientemente se dirigem a algo que não conhecem mas sentem
que existe. A prova é que muitos irracionais têm seus momentos de
alegria, melancolia e tristeza, decorrentes de suas próprias vibrações
sentimentais. Que haja, porém, seres humanos que se comportem
numa linha de vida completamente isentos de deveres que lhes são
inerentes por sua própria natureza de seres humanos já possuidores
de discernimento, é o que não se compreende, e muito o lamentamos
todos nós do plano espiritual. Mas infelizmente os há ainda em grande
número, em toda a Terra. E o que é que lhes acontece então, ao
desencarnarem? Apenas isto: da mesma maneira que sua matéria vai
sendo conduzida à sepultura para a decomposição necessária a outras
vidas, o Espírito é conduzido numa espécie de torpor a determinado
plano para um período de repouso mais e menos duradouro, segundo
o estado de embrutecimento em que se encontre. E são felizes os que
lá conseguem repousar; porque inúmeros deles se apresentam de tal
maneira assustados, apreensivos ou aflitos, que receiam ficar
sozinhos. Estes são os infelizes que desencarnam sobrecarregados de
delitos contra os semelhantes, e temem, horrorizados, caírem em
poder de suas vítimas.
Vedes pelo que aqui vos deixo, uma parte do processo a que
devem submeter-se quantos regressam ao seu plano de origem após
o desfrute de mais uma existência na carne, em que não poucos se
haverão considerado pequenos deuses, reis ou senhores dos seus
semelhantes. Por isto é que os enviados de Jesus ao vosso meio não
se cansam de recomendar a todos, sem distinção de credo religioso,
de cor ou de raça, a necessidade de permanecerem diariamente em
contato com a Providência Divina por intermédio do Senhor Jesus,
desejosos de poderem contemplar um dia a sua chegada ao plano
espiritual, entre claridades e harmonias incomparáveis, aí recebendo o
pequeno Sol que eles mesmos construíram com seus belos atos e
orações. Isto é um detalhe apenas, da verdadeira felicidade que vos
espera, leitores amigos.
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Capítulo XI
Todos os homens são irmãos - O heroísmo do Senhor Jesus A semente do amor e da fraternidade - Minha insuspeição
para falar - O encontro no caminho de Damasco - Detalhe
inédito do acontecimento - A dependência dos filhos

Jesus de Nazareth veio a este plano físico em corpo humano, em
decorrência de deliberação acertada no Alto pelas Forças Superiores
do Universo, na persuasão de que a humanidade terrena de então, já
estivesse preparada para as modificações a serem introduzidas na
vida dos seres humanos na Terra. Trouxe o Senhor Jesus como lema
e argumento fundamental de sua missão, o princípio espiritual de que
todos os homens são irmãos, e por isso devem amar-se uns aos
outros. Pregou o Senhor Jesus a necessidade do amor ao próximo
como a chave mágica da vida de todos os seres, capaz de abrir todas
as portas da felicidade eterna.
O que aconteceu ao Senhor Jesus de Nazareth todos o sabeis de
sobra. Ao fim de 33 anos de estada na Terra em corpo humano e
apenas três de sua pregação, foi seu Espírito expulso do mundo físico
da maneira menos merecida, porque a sua Doutrina prejudicava os
interesses de muitos e incomodava a quantos seguiam outros
princípios religiosos. Para tudo, entretanto, devem existir atenuantes,
e no caso de Jesus elas também existiram. O mundo encontrava-se
inteiramente mergulhado no lodaçal dos interesses mesquinhos, que
superavam por toda a parte as qualidades espirituais que começavam
a despontar em muitos corações, volvendo a atenção daqueles que as
possuíam, para o sentimento de fraternidade para com seus
contemporâneos. A preponderância, entretanto, estava do lado
egoísta dos dirigentes de então, a qual tinha de prevalecer em todos
os acontecimentos da vida terrena.
Desejo assinalar, com isto, o verdadeiro heroísmo demonstrado
pelo Senhor Jesus, em se decidir a percorrer o caminho mais perigoso
e menos cômodo ao cumprimento de sua luminosa missão junto à
humanidade encarnada, Ele, para quem não havia mistério algum
quanto ao que lhe iria acontecer. Lançou-se assim o Senhor ao
desempenho da missão que o Pai Celestial confiou no Alto, sabendo
embora que apenas estava rasgando um terreno demasiado endurecido, para lançar a semente luminosa do amor e da fraternidade entre
os homens. Este Espírito considera-se absolutamente insuspeito para
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falar desta maneira, porque todos já conheceis demasiado a minha
história, escrita posteriormente à partida de Jesus, é certo, porém
com o melhor material para torná-la digna de ser conhecida pelas
gerações que se sucederam na ocupação da Terra até aos dias
presentes. Desejo, a propósito, confessar uma vez mais a minha
convicção acerca do que possa ser dito ao ser humano ou ao Espírito
que o anima. Aquilo que apenas for ouvido pelo homem e nele
desperte embora um grande interesse, está longe de se comparar em
assimilação com o que for entendido pelo Espírito do ser humano. A
minha própria experiência o atesta desde os idos tempos em que fui
Paulo de Tarso, época em que, tendo ouvido falar de certo
missionário vindo de Nazareth pregar em Jerusalém uma doutrina que
aconselhava o desinteresse pelas coisas materiais, como o meio eficaz
de alcançarmos o Reino do Céu, achei sua pregação contrária aos
hábitos da época, que entronizavam a riqueza como o poder mais
forte jamais conhecido. Tendo tido conhecimento dos princípios
divulgados nas praças e no templo por aquele extraordinário
personagem, não consegui interessar-me pelos mesmos, até ao momento em que, para a minha felicidade imensa, sucedeu o encontro
histórico no caminho que me conduzia à cidade de Damasco, aonde
eu me dirigia precisamente para combater, pela palavra e pela ação,
tão luminosos princípios.
Verificou-se naquele acontecimento este fato extraordinário, que
eu incorporei à minha vida: Jesus manifestou-se, não ao homem que
seguia montado pela estrada, reunindo idéias prestes a serem
exteriorizadas aos habitantes de Damasco, mas sim, ao Espírito
daquele homem, única Entidade capaz de compreender Jesus. Foi
pois a este Espírito que vos fala que o Senhor se dirigiu, e com tal
poder de convicção o fez, que o resultado não se fez esperar, como
sabeis. Agora eu vos darei um detalhe do acontecimento, detalhe não
divulgado até hoje precisamente porque somente eu e Jesus o
conhecemos. Trata-se da maneira como eu, Espírito, recebi e como
reagi às palavras proferidas pelo Senhor.
Conforme sabeis, eu havia sido designado pelo Sinedrim para
prender na região de Damasco os adeptos da Doutrina de Jesus.
Como o Mestre se intitulava ser O Caminho, seus adeptos
começaram a ser conhecidos como adeptos do caminho, que se
tornava necessário impedir que continuassem a pregar o absurdo da
renúncia aos bens materiais para amar como irmãos os outros seres
humanos. Eu, como elemento de destaque junto à cúpula do
Sinedrim, estava empenhado na tarefa ingrata, reconhecida mais
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tarde, de perseguir os homens do Caminho. Foi, portanto, nessa
disposição que me dirigia em companhia de três ou quatro ajudantes
e alguns soldados à cidade de Damasco. Já em suas proximidades,
começamos a observar o fenômeno que passo a descrever. Era de
tarde e o Sol ainda brilhava intensamente, iluminando toda a
paisagem, num dia claro, sem nuvens. De repente, porém, uma
espécie de nuvem branca, volumosa, em transformação para o róseo,
se nos deparou bem próxima à nossa frente, deixando-nos de certo
modo perplexos ante o inesperado. Continuamos porém a marchar
um pouco mais devagar, os olhos postos no fenômeno. Este avançava
também em nossa direção. Ao aproximar-se mais de nós, resolvemos
fazer alto, dado que nossa visibilidade cessara de todo. No mesmo
instante se nos depara a figura imponente, radiosa, do Senhor, o
qual, pondo nos meus olhos a intensidade do seu olhar penetrante,
pronunciou aquelas palavras que conheceis, com as quais
transformou por completo a minha tarefa de perseguidor dos seus
seguidores, em seguidor eu próprio de sua luminosa Doutrina pelos
séculos adiante. O fato foi de tal modo intenso para a minha
sensibilidade espiritual, que eu fiquei por momentos privado da
consciência de mim mesmo. Meus companheiros atenderam-me
prontamente, levantaram-me, e verificaram que minha visão se
imobilizara, o que os deixou profundamente abatidos. Conduziram-me
a Damasco, onde penetrei, não mais como perseguidor dos homens
do caminho, mas como enfermo, quase aniquilado, em busca de
socorro médico. Não tiveram, entretanto, os meus amigos que
procurar nenhum facultativo. Antes que o fizessem, apareceu-nos um
homem já idoso, anunciando que vinha procurar-me por ordem de
Jesus de Nazareth, para tratar-me a vista. Fiquei deveras
impressionado com o fato, uma vez que poucas pessoas sabiam do
que me acontecera. Isto serviu para radicar em mim a convicção de
que se tratava realmente de uma personalidade superior do Mundo
Divino, aquele ser que em corpo humano, em meio à maior pobreza,
acabava de cumprir sua elevada missão na Terra. O bom homem (*)
que me procurara, visitou-me durante uma semana para me aplicar
passes magnéticos nas duas vistas, ao mesmo tempo em que relatava
fatos extraordinários da parte de Jesus. Confesso que à medida em
que minha visão se restabelecia, confirmando o prognóstico do bom
homem, crescia no meu Espírito a idéia de me lançar eu próprio, a
partir desse momentos quanto eu o desejara, mas na medida das
minhas possibilidades.

65

Bem, amigos leitores. O que de novo existe nesta narrativa é bem
pouco, e só aquilo que no meu íntimo se passou. Quis trazer o
assunto para este livro, com o objetivo de firmar também no vosso
entendimento a diferença que existe entre o que apenas penetra os
vossos olhos ou ouvidos materiais, e aquilo de que o vosso Espírito
toma conhecimento e se interessa. Pelo fato da humanidade não ter
se esforçado em receber com ouvidos espirituais o mundo de
conselhos e ensinamentos que lhe têm sido trazidos por verdadeiros
amigos e conselheiros vindos daquele Mundo Divino de que falei, é
que a vida terrena tem permanecido estacionária em níveis por vezes
remanescentes da barbárie, procrastinando com isso o seu avanço na
escala espiritual, a mundos muito mais felizes do que a Terra. O
desapego das coisas puramente materiais e neste século
absolutamente indispensável a todos os seres humanos, certos já de
que a vida terrena é uma simples noite tempestuosa, para conduzi-los
às claridades espirituais existentes em outros planos de vida. Para
alcançá-los, porém, torna-se necessário um pequeno esforço por
parte de cada um, no sentido de aplicar o Espírito em seus diversos
passos diários, ouvindo-lhe as sugestões e conselhos que a todo momento ele está inspirando. Devem ter presente os homens e mulheres
em todos os momentos de sua vida diária, que são Espíritos, apenas
revestidos de carne para poderem suportar as vibrações um tanto
grosseiras deste mundo terreno. E sendo Espíritos, bem farão em
transportar para o plano espiritual quanto fizerem, disserem e
ouvirem, a fim de se certificarem se estão ou não procedendo em
harmonia com os ensinamentos e conselhos recebidos no âmago de
seu coração.
Procedendo desta maneira ou semelhante, com o desejo firme de
merecerem a estima de seus luminosos Guias espirituais, e mais hoje
mais amanhã a própria graça do Senhor Jesus ao reingressarem em
seu lar espiritual, assim procedendo, repito, uma segurança aqui lhes
deixo: verão transformados em fonte de alegrias numerosos fatos ou
acontecimentos que antes lhes davam preocupação ou tristeza só em
neles pensarem. Para aqueles que isto fizerem uma nova concepção
da vida se abrirá, assim como nova idéia conceberão acerca de seus
familiares, Espíritos designados pela Providência Divina para se
tornarem parentes próximos na presente encarnação, com o objetivo
de criarem ou consolidarem sentimentos de fraternidade e amor de
que estarão todos necessitando. Podem ficar igualmente cientes os
meus estimados irmãos leitores, que seus familiares do momento, são
apenas um número infinitesimal de quantos já possuíram através de
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suas numerosas encarnações passadas, e um dia os receberão a
todos quando a oportunidade chegar.
Um dever, contudo, se aponta aos responsáveis pelos lares da
Terra, que consiste em dar aos seus os mais puros exemplos de
dignidade e amor cristão, para que seus dependentes neles se
apóiem, para os transmitir por sua vez aos que vierem depois. Daqui
se conclui, por conseguinte, que os filhos só pertencem aos pais no
consenso de seus dependentes, como irmãos espirituais que lhes
foram entregues para criar, educar e encaminhar numa nova
existência terrena, e jamais como propriedade sua. Os pais de hoje
são os filhos de ontem, assim como os filhos de hoje serão os pais de
amanhã. Há, por conseguinte, uma necessidade imperiosa de que os
filhos de hoje recebam dos pais os conselhos e exemplos mais
salutares e puros, para que, agasalhando-os em seus corações,
possam transmiti-los por sua vez àqueles que a Providência Divina
amanhã lhes confiar como filhos também, para, com seus exemplos e
conselhos, ajudá-los a galgar alguns novos degraus de sua escala
evolutiva.
Muito bem; o que dizer, então, daqueles que freqüentemente
abandonam os filhos ou deles negligenciam, por se preocuparem
exclusivamente com a realização de sentimentos ou procedimentos
menos dignos? Ai desses queridos irmãos que assim procederem, porque duramente se arrependerão de o haverem feito. Nenhum
interesse, por mais alto e caro que se apresente, pode justificar o
abandono dos filhos que Deus confiou ao homem para encaminhar na
vida. Aqueles que tal abandono praticarem, virão a sentir na própria
carne a dor espiritual que o fato produz, não importando a
encarnação nem o século em que as conseqüências se produzirão. Em
apoio disto eu vos direi que vivem no plano espiritual alguns milhares
— digo milhares para usar um termo modesto — de Espíritos que
cometeram na Terra a infração às leis divinas, de terem deixado aos
cuidados de outrem, filhos que Deus lhes confiou, mas que esses pais
não quiseram criar e encaminhar por motivos diversos, mas todos
injustificáveis. Nós que percorremos todos os planos espirituais em
assunto de serviço, temos tido oportunidade de constatar a chegada
de filhos abandonados pelos pais, e que estes reconhecem e se
precipitam para eles no desejo de os abraçarem. Os filhos, entretanto,
que nada lhes devem, os afastam, mesmo porque os pais nada
podem apresentar para justificar a paternidade. Repelidos, lamentamse dolorosamente, muitos deles, infelizmente.
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Capítulo XII
Aconteceu num planeta similar da Terra - Instruções trazidas
do Alto - Resistência de alguns habitantes - Fato semelhante
ao da Terra - População três vezes maior que a atual - Os que
perdem parentes - Cessação das disputas guerreiras

Aconteceu certa vez num planeta do mesmo sistema solar da
Terra, ter havido necessidade de reunir seus habitantes em determinada área com o objetivo de proceder a uma explanação vinda do
Alto, sendo necessário que todos a ouvissem ao mesmo tempo. A
tarefa apresentava-se algo difícil aos mensageiros invisíveis em face
das distâncias que separavam as regiões habitadas desse planeta.
Essa dificuldade foi, entretanto, vencida com a determinação superior
de se reunirem apenas os Espíritos dos habitantes, o que tornaria
bem mais fácil de conseguir. Para a reunião dos Espíritos, contudo,
tornava-se necessário transportá-los durante o período do sono,
enquanto os corpos repousavam como era de hábito. O tempo na
esfera em referência oferecia certa facilidade para isso, visto como as
noites correspondem lá a cerca de trinta e seis horas do tempo da
Terra. Foram assim tomadas todas as providências para a realização
da reunião. Apenas se tratou de dividi-la em duas, considerando que,
assim como sucede na Terra, enquanto uma face se mantém às escuras, a outra está sendo banhada pela luz solar. Desta maneira
foram reunidos os Espíritos em duas assembléias distintas, realizadas
em pontos diferentes do planeta, para que pudessem todos receber
as instruções vindas do Alto.
Isto foi feito com uma eficiência de aproximadamente noventa
por cento para os adultos, a quem tais instruções eram dirigidas, e a
cerca de cinqüenta por cento das crianças daquele plano de vida. As
instruções trazidas do Alto para os Espíritos consistiam na informação
a todos no sentido de que estivessem preparados para atender a um
chamamento que lhes seria dirigido a qualquer momento, para
regressarem ao mundo espiritual correspondente àquela esfera. E
para não serem tomados de surpresa, diziam os mensageiros
invisíveis, é que se havia providenciado a reunião de todos daquela
maneira. Como os assuntos tratados entre Espíritos se entendem e
assimilam muito rapidamente, ao contrário do que sucede quando
isso ocorre entre veículos físicos, tudo foi prontamente compreendido
e aceito pelos habitantes da esfera através do Espírito de cada um. A
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necessidade de que estivessem preparados para partir de um
momento para outro, decorria, como agora sucede neste vosso
planeta, do início de grandes transformações a serem operadas em
quase toda a superfície planetária, na execução de plano longamente
estudado e amadurecido.
Conquanto imperasse no planeta em referência um profundo
sentido de atividades utilitaristas, dado o grau evolutivo no qual ainda
viviam os habitantes do mesmo, não foi difícil incutir na mente de
cada um a idéia de se prepararem espiritualmente para a viagem de
regresso, com pequena percentagem de discrepância, como sempre
acontece. Havia ali, como em toda a parte, uma categoria de seres
espirituais num grau mais retardado que outros, os quais recusam
aceitar, em princípio, grande parte daquilo que não consulte os seus
interesses materiais. Este fenômeno existe, de resto, em todas as
populações do Universo, dada a diferença das idades de cada um, e,
conseqüentemente, o seu grau de compreensão. Não ocorreram,
contudo, problemas maiores no caso em apreço, tendo-se efetuado
com todo o êxito as transformações projetadas no Alto para beneficiar
os habitantes do planeta mencionado. Se não ocorreram problemas
maiores, como disse, alguns menores tiveram de ser enfrentados
pelos mensageiros invisíveis, em face da resistência oposta por alguns
seres atingidos, ou melhor, distinguidos pelo chamamento divino,
digamos assim, recusando-se a abandonar família e patrimônio que
haviam construído. O número destes Espíritos, embora reduzido,
exigiu esforços inusitados dos seus Guias espirituais para evitar que
se dispersassem no cosmos por largo espaço de tempo, talvez mesmo
alguns séculos. Para este tipo de seres espirituais há necessidade de
os cercar de todas as precauções em seu exclusivo benefício, e estas
lhes são dispensadas com toda a eficiência.
O que sucedeu à esfera em referência tem muita semelhança
com o que deverá suceder à pequena esfera terrestre, com igual
objetivo de se implantar modificações de estrutura, de maneira a
permitir a vivência em seu solo de um volume duas vezes maior de
seres humanos do que os atuais. O motivo é este: estagiam
presentemente nos planos relacionados com a vida terrestre, muitos
milhões de almas que necessitam de reencarnar no solo terreno a fim
de desenvolverem aptidões e qualidades que possuem em estado
latente, umas, e de operar na Terra certos progressos e
melhoramentos, outras, estas já possuidoras de grande evolução. Por
tal motivo é que se tornou imprescindível operar inicialmente
transformações na estrutura terrena, visando principalmente à
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produção de alimentos puros suficientes para sustentar uma
população pelo menos três vezes a atual. Daí, por conseguinte, este
esforço empreendido também pelos mensageiros de Jesus junto a
todos vós leitores, no sentido de que também estejais preparados
para um chamamento divino a qualquer momento.
Vedes pelo exposto, que enquanto na esfera em princípio citada
se tratou de reunir a população em conjunto para receber as
instruções vindas do Alto, o processo junto aos terrenos está sendo
outro, embora um pouco mais lento, porém eficiente, pela
circunstância de procurar falar individualmente ao coração espiritual
de cada um. A esta altura, segundo observações que vêm sendo procedidas no Alto, uma parcela substancial da população terrena está se
preparando espiritualmente para qualquer eventualidade. E de que
maneira? — perguntareis vós. Da única maneira pela qual isto poderá
ser feito, que é a adoção do hábito diário do contato com o Senhor,
no Alto, e pela sensível modificação que vem sendo operada no
pensamento de cada um, em relação ao conjunto da humanidade.
Efetivamente, o pensamento e o sentimento de constituir cada ser
humano uma partícula da humanidade, vista e apreciada como um só
conjunto, um só corpo, como na realidade o é, isto bastará para que
cada homem ou mulher se considerem como um núcleo desse
gigantesco organismo. E para que o organismo possa sentir-se bem,
saudável e feliz, necessário se torna que cada núcleo que o compõe,
se mantenha na mais perfeita harmonia com todos os demais, em
benefício do todo.
Esta é a norma de entendimento e compreensão que está sendo
difundida por toda a superfície terrena, pelos mensageiros do Senhor,
através deste meio que é o livro, e também pela palavra falada nos
locais apropriados, e ainda, e de modo bastante eficiente, pela
inspiração junto a quantos na Terra se dedicam ao ensino religioso
dos seus semelhantes. Dois são, pois, os objetivos visados por este
esforço espiritual que vem sendo despendido entre vós, irmãos
encarnados. O primeiro deles é despertar no âmago dos vossos
corações a idéia que lá se encontra adormecida desde a vossa
entrada no mundo terreno nesta vossa reencarnação. O despertar
desta idéia equivalerá para muitos de vós ao mesmo que desejar
transportar-vos, por exemplo, de uma a outra montanha que vos
apeteça, e poderdes fazê-lo com o simples emprego do vosso poder
de volição. Para aqueles que conseguirem despertar enquanto na
carne, a idéia que em seus corações se encontra latente, não haverá
jamais desejo que não satisfaçam, nem aspiração de grandeza e
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bondade que não esteja ao seu alcance. E quando sua vez chegar, de
serem distinguidos com o chamamento divino, partirão da Terra na
mais absoluta paz e tranqüilidade em direção à morada do Senhor,
onde uma pequena multidão de almas afins cantará hosanas pelo seu
regresso. Muitas serão, tenho eu certeza disto, as almas que se estão
preparando para deixar a Terra a seu tempo, não mais como almas
tristes, sofredoras, sobrecarregadas de preocupações e deslizes que
ficaram para trás, mas como autênticos Espíritos de Luz, num
regresso festivo ao seu plano de vida e felicidade. E a propósito,
desejo dizer algumas palavras endereçadas àqueles que perdem
parentes e se consomem de saudade e inconformação. Desejo dizerlhes que aqueles que partiram do solo terreno, legando seus despojos
à terra que os alimentou, cessaram com isso todos os seus
sofrimentos da vida terrena. A desencarnação dos Espíritos deve,
antes, ser tida como a libertação de um ser prisioneiro durante anos e
anos no ambiente pesado da Terra, para se transferir ao plano de
vida espiritual onde somente a paz e a felicidade se encontram. É
bem compreensível, certamente o fator saudade, e ele existe em
todos os planos do Universo. Existe igualmente no Alto, quando uma
alma irmã parte numa nova reencarnação de aprendizado ou de
serviço divino. Existe, porém, o consolo de a podermos ver e abraçar
durante o sono do corpo na Terra, quando houver permissão para tal.
Do mesmo modo, os parentes e os amigos daqueles que partem do
solo terreno ao fim de mais uma encarnação, também se encontram
com eles freqüentemente durante o sono, embora disso nem sempre
se recordem no dia seguinte. Mas o fato é verdadeiro. É uma graça
que a Grandeza Divina concede a todos os seus filhos para amenizarlhes a saudade da separação.
Agora o segundo motivo deste grande esforço espiritual no meio
terreno. Com a elevação gradativa da Terra à categoria de mundo
espiritualizado, e por isto habitado por seres espirituais possuidores
de certo grau evolutivo, não podem ter mais lugar as disputas
guerreiras entre seus habitantes, das quais está repleta a História
terrena. Considerando o mundo terreno como um plano de vida física
de muitos milhões de almas que aqui reencarnam com o objetivo de
aprimorarem seus conhecimentos, umas, e de promoverem novos
progressos à vida terrena, outras, não se compreende que a
população da Terra se engaje em conflitos sangrentos sob que
pretexto for, eliminando deste plano irmãos que encarnaram com os
mais puros e santos objetivos. Nosso esforço atual visa também, por
conseguinte, a eliminar do coração humano todo sentimento de
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ambição, mando, domínio, egoísmo e outros igualmente pejorativos
da felicidade e da paz entre os povos da Terra, para o que se
aprestam a reencarnar verdadeiros Espíritos missionários que muito
hão de contribuir para este elevado objetivo. A Terra será berço de
Entidades que, tendo embora completado com brilho todos os cursos
de aprendizado cumpridos no solo terreno, e posteriormente aqui
voltado na qualidade de enviados da Providência Divina, foram
enviados a planetas de grande adiantamento evolutivo, onde lograram
assimilar normas de progresso que agora se preparam para implantar
na vida terrena. Estes luminosos Espíritos se incumbirão de divulgar
perante os viventes do próximo século, e alguns ainda no presente,
processos e melhoramentos que muito contribuirão para transformar
as atuais condições da vida terrena num autêntico paraíso terrestre,
de há muito falado e desejado. É necessário, porém, que os
habitantes terrenos, já a partir de agora se esforcem no sentido de
diluir o negrume das ondas mentais que se encontram acumuladas
pelas gerações passadas e alimentadas em boa parte pela geração
atual. Esta espécie de ondas enegrecidas, porque constituídas de
pensamentos impregnados da inferioridade mental de quantos
cérebros os produziram, é que provoca os freqüentes
desentendimentos e conflitos humanos ao se derramar em
determinados cérebros emitentes de pensamentos semelhantes.
Mas esta fonte de maldades está a caminho de se extinguir, por
efeito da transformação mesma do nível dos pensamentos humanos a
partir de agora. O esforço despendido por toda a parte pelos
emissários do Senhor, no sentido de que todos os encarnados
contribuam com a sua parcela para o desanuviamento do ambiente
espiritual do mundo terreno, já começou a produzir seus efeitos. As
nuvens mentais antes fortemente enegrecidas, existentes em torno da
Terra, começam a receber vibrações luminosas emitidas por milhares
de criaturas que despertaram do sono material em que viviam, para
se prepararem para a vida espiritual, orando diariamente em horas
certas, com este duplo e grandioso resultado: elevam-se a si mesmas
na escala espiritual, e contribuem para desanuviar o planeta dos
pensamentos grosseiros acumulados, destruindo com isto o habitat
daqueles terríveis miasmas de que falei em capítulo anterior. Isto
representa uma grande contribuição de cada um para a felicidade e
bem-estar de todos.
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Capítulo XIII
Nada acontece por acaso - A chave da felicidade - Não
existem punições impostas pela Divindade - Conselho
recebido no Alto - Jesus espera muito de vós - Uma película
fotografa os vossos atos - Esfera mais evoluída vos aguarda

As coisas que acontecem em todos os mundos do Universo,
sejam eles habitados por seres em princípio de evolução ou
possuidores de elevado grau de aprimoramento espiritual, estão
invariavelmente subordinadas a determinadas condições previamente
estudadas e convenientemente programadas. O conceito largamente
divulgado na Terra de que “não cai um cabelo da cabeça nem uma
folha de uma árvore sem o consentimento do Pai Celestial”, é
perfeitamente correto porque em verdade assim é. Nada acontece por
acaso, senão em virtude de uma lei divina aplicável a cada caso.
Isto posto, desejo referir-me aqui a fatos que freqüentemente se
verificam na vida dos seres humanos, surgindo sempre de maneira
inesperada, imprevista, alterando, modificando, ou até encerrando a
encarnação de muitos. Isto se explica com a circunstância de estarem
todos os homens e mulheres na Terra subordinados a determinadas
condições de vida material, estudadas detalhadamente no Alto, antes
de sua preparação para reencarnarem uma vez mais. Bem sei que a
explicação surpreenderá a muitos leitores, desconhecedores ainda
deste princípio, porém o fato é verdadeiro. Existem na Terra nos dias
presentes, como existiram, de resto, nos tempos idos, pessoas
votadas ao estudo das linhas das mãos, as quais chegam em certos
casos a anunciar determinados acontecimentos relacionados com a
pessoa em causa. Essas pessoas possuem uma: disposição especial
para esse gênero de estudos, devido à posse de conhecimentos
especializados em seu patrimônio espiritual. Convêm saber
entretanto, que não são as linhas das mãos que lhes: revelam o que
eles predizem, porém o seu patrimônio espiritual, que isso lhes revela
intuitivamente face às linhas ou sinais impressos nas mãos estudadas.
Isto prova, por conseguinte, a existência de um plano de vida
elaborado para cada ser humano, a ser por ele desenvolvido em cada
existência na Terra.
Não existem, porém, condições rígidas a cumprir pelo homem ou
pela mulher. Ambos possuem a faculdade de modificar para melhor
ou para pior as condições de sua vida terrena, segundo o nível que
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impuserem aos seus pensamentos e atos praticados no dia a dia.
Esclarecerei então, que dependerá de cada homem ou mulher reduzir
ao mínimo o que de desagradável existir em seu plano de vida na
Terra, assim como elevar bem alto as condições favoráveis nele
existentes. Tudo dependerá da maneira pela qual cada um se
conduzir em sua maneira de viver. Se, por exemplo, a criatura
humana decide conferir às suas ações diárias, ao seu comportamento
no meio social em que viver, um sentido de elevada pureza moral,
seja na execução das suas tarefas materiais, seja nas relações com os
seus semelhantes, fazendo-o consciente de que isso faz parte do
programa de vida que prometeu e deseja viver na Terra, assim procedendo, essa criatura terá conseguido estes dois belos resultados:
reduzir ao mínimo, à insignificância mesmo, qualquer fato ou situação
porventura desagradável existente em seu plano de vida, e de tal
maneira que poderá nem chegar a tomar conhecimento dela; e, de
outro lado, conseguir elevar substancialmente as condições favoráveis
de seu registro, e de tal modo que sua vivência terrena se
transformará num plano de grande ventura, com todas as
conseqüências agradáveis que isso lhe proporcionará.
Não existem, portanto, criaturas destinadas a viver na Terra uma
encarnação de sofrimento apenas, em que tudo lhes seja contrário e
difícil. Não, absolutamente. O Pai Celestial que é a Bondade
quintessenciada, não permitiria que nenhum filho aqui viesse nessa
condição dolorosa. O que se dá em casos de criaturas tais, é
simplesmente o esquecimento das promessas feitas e de conselhos
recebidos no Alto, em relação ao que na Terra lhes cumpre fazer para
minorar e até eliminar situações cármicas que lhes dizem respeito. A
essas criaturas eu direi com todo o amor, que está em suas próprias
mãos a chave mágica com a qual podem e devem abrir as portas de
uma vida menos difícil ou dolorosa, se for o caso. A chave para isso é
aquela que lhes foi dada por seus mentores espirituais no Alto, ao
receberem permissão para reencarnar uma vez mais. A chave em
referência, a mesma para todos os irmãos que baixam à Terra, é esta:
Vai irmão com a graça do Senhor.
Ele te guiará, amparará e socorrerá em todas as
emergências.
Usa a tua faculdade de orar e pedir, com a qual verás
anulados todos os males e ampliado todo o bem.
Ora, pois, ao Senhor todos os dias, que Ele te abençoará e
perdoará.
Vai na paz do Senhor.
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Estas palavras traduzem fielmente a recomendação recebida no
Alto, por quantos irmãos encarnados se encontram no cumprimento
de existências sofridas na Terra. Se estas linhas puderem chegar até
eles por intermédio de cada um dos meus leitores, e se aqueles
irmãos concordarem em pôr em prática o que elas significam, certeza
tenho eu então de que muitas e muitas vivências difíceis até agora, se
transformarão em vidas ditosas. Não existem, nas vidas sofridas da
Terra, punições ou castigos impostos pela Divindade, absolutamente.
O que apenas se traduz em face das circunstâncias em que muitos de
nossos irmãos estão vivendo, é que, pensada ou impensadamente,
eles impuseram sofrimento a companheiros de outras jornadas, e não
poderão progredir, isto é, não poderão alcançar aquela bola de ouro
do conto maravilhoso, enquanto tiverem a pesar-lhe na mente
espiritual o fardo de algum procedimento indevido.
Para conforto moral, dos nossos irmãos sofredores, esclarecerei
ainda que há no Alto uma organização espiritual com a finalidade de
acompanhar na Terra os passos de quantos se encontram no
cumprimento de tarefas cármicas. Tal organização acompanha dia por
dia os passos destes irmãos, recolhe seus pensamentos e orações
com o propósito de poder abrandar os sofrimentos de cada um, isto é,
o peso do fardo que carregam. A alegria manifestada pelos
componentes da citada organização é muito grande, todas as vezes
que podem registrar nesses irmãos sofredores a preponderância da
oração sobre o queixume, a revolta ou a blasfêmia. Eis aí, pois, caros
leitores, uma tarefa santificante para cada um de vós, qual seja a de
vos aproximardes de quantos irmãos se encontram nas condições
descritas, e dizer-lhes de todo o vosso coração, que a chave mágica
ou milagrosa, que lhes abrirá as portas da felicidade, mesmo
enquanto na Terra, é a oração sincera ao Senhor Jesus. Dizei-lhe que
experimentem uma semana, que o Senhor fará o resto.
Se, pelo que aqui fica, os irmãos distinguidos com uma
encarnação cármica podem chegar a eliminar o fardo que
penosamente conduzem, só pela prática da oração ao Senhor do
Mundo, o que dizer dos estimados irmãos que na Terra se encontram
no gozo de uma existência repleta de felicidade e bem-estar
permanente? Eu direi a esses irmãos que foi também uma
conseqüência da lei cármica, o plano de vida que lhes foi traçado para
a sua presente encarnação. Por estranho que pareça, a lei cármica se
encontra igualmente em perfeito funcionamento no teu caso também,
estimado irmão, a quem nada falta em saúde e prosperidade.
Ignorarás, porventura, que também recebeste o conselho dos
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mentores espirituais ao te preparares para descer ao ventre materno
para a presente encarnação? É possível que sim, pelas circunstâncias
impostas pela matéria. Eu te direi, porém, irmão ou irmã estimados,
que todos quantos se preparam para uma nova encarnação, são
atentamente assistidos no Alto por seus mentores espirituais, ao se
despedirem e lhes desejarem os maiores êxitos em sua nova jornada.
Aos Espíritos já possuidores de certo grau evolutivo, e que não
tiveram missão cármica a desempenhar, os mentores lhes transmitem
em regra conselhos como este:
Vais partir para uma nova vida na Terra.
Vais provido de todos os elementos para venceres,
progredires e te elevares espiritualmente.
Daqui tudo faremos para arredar os escolhos do caminho
que terás de percorrer, se fizeres por merecer de nós este
serviço.
Uma parte, entretanto, depende exclusivamente de ti: a
tua moral, a oração diária, para te manteres diariamente em
contato conosco.
Vai, pois, filho querido, e sê feliz.
Estes são conselhos oferecidos a quantos empreendem nova
jornada a este pequeno planeta de sombras. Pena que tão belos
conselhos não consigam aparecer na memória física dos encarnados,
embora estes os revejam freqüentemente em suas estadas no Alto
durante o sono do corpo. A circunstância, porém, de vir um emissário
de Jesus gravá-los em livro na Terra, será motivo de que todos os
homens e mulheres os gravem desde agora em sua memória física, e
a eles se apeguem nos dias que se aproximam para seu bem
exclusivo. Jesus espera muito e muito dos homens e mulheres que se
encontram na Terra em condições de poderem desempenhar tarefas
de serviço divino. Um conselho dado com sentimento de bondade a
um irmão encarnado, porventura desviado do bom caminho, constitui
para o Senhor Jesus um dos mais belos serviços que um ser humano
lhe possa prestar. Será muito semelhantemente, o que fazem alunos
mais adiantados aos de classe inferior, ensinando-lhes as disciplinas
que já aprenderam, e ajudando-os a vencer seus obstáculos. Na
escala do serviço divino, esse é também um belo gesto, o de um
irmão evoluído aconselhar e ajudar o principiante a progredir pelo
caminho certo. Fazei isto, caros leitores, sempre que puderdes, na
certeza de que o fareis indiretamente ao próprio Divino Mestre, como
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alunos mais adiantados que sois desta grande escola que é a vida
terrena.
Para finalizar eu vos direi que há no Alto a mais perfeita
organização que alguém possa imaginar, quanto ao registro dos
acontecimentos ocorridos neste plano físico, por mínimos ou
insignificantes que eles sejam. Podeis imaginar, para melhor
compreensão do assunto, uma poderosa câmara fotográfica em
funcionamento permanente, voltada para cada ser humano, em cuja
película se imprimem todos os pensamentos, todos os atos praticados
pelo ser humano focalizado. A película em serviço nessa poderosa
câmara tem a extensão da vida de cada criatura humana, do
nascimento à sua partida de regresso ao plano espiritual. Podeis
então ficar certos todos vós, estimados leitores, de que os menores
detalhes da vossa existência, em cada jornada terrena, são
minuciosamente registrados na película, e vós os examinareis
oportunamente, quando regressardes da Terra. Este esclarecimento
deverá servir, segundo penso, para que estejais atentos aos vossos
atos, pensamentos e atitudes para com os vossos companheiros de
jornada terrena, não vá algum deles causar-vos constrangimento ou
remorso, ao terdes de apreciá-lo em conjunto com os vossos
mentores espirituais.
Esta revelação, que o Senhor Jesus me incumbiu de escrever na
Terra, tem duas grandes finalidades: contribuir para o
desenvolvimento espiritual dos leitores, com o conhecimento do que
no Alto existe e que deverão experimentar, e também, alertar a todos
quanto ao que possam evitar inconveniente ou contrário à sua
felicidade espiritual, durante os dias que lhes restarem viver em sua
presente vida terrena. Esta segunda finalidade eu a considero bem
mais importante que a primeira, pelo fato de prevenir a todos contra
procedimentos pejorativos que iriam aparecer mais tarde em sua
película.
Acrescentarei apenas, que Nosso Meigo Jesus de Nazareth alimenta esperanças as mais sólidas de poder contar com um mínimo de
três quartos da população atual da Terra, para ocupar determinada
esfera que está sendo preparada para receber novos habitantes, em
conseqüência da promoção dos atuais ou uma grande maioria deles a
mais elevado plano de vida. Todo este trabalho que estamos
realizando, eu e numerosos outros mensageiros do Senhor, visa a
estas outras duas finalidades: evitar o sofrimento e o desespero dos
seres humanos em face das operações do solo terreno, e a preparar o
maior número deles para ocuparem a esfera bem mais evoluída do
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que a Terra, onde poderão permanecer ditosos, felizes, por largos
períodos seculares até alcançarem um novo degrau espiritual. A
esfera em referência possui em estado mais refinado, tudo quanto na
Terra existe. Campos imensos de produção de alimentos puros para
os felizes ocupantes, extensos jardins disseminados por todas as
regiões habitadas, vias e meios de comunicação inteiramente
desconhecidos dos terrenos, nascentes cristalinas, térmicas,
medicinais, em colorações diversas segundo as necessidades
vibratórias dos seus habitantes, e também uma escala infinita de aves
canoras e animais amigos, a serviço dos seres privilegiados ali
residentes. Mas não é tudo. Na esfera em referência existe uma
notável preponderância da música e das artes, para edificação e
regalo dos seres espirituais que ali vivem, não direi propriamente
encarnados, porque seus corpos densos são constituídos de matéria
mais rarefeita. Não é esta pequena descrição, um agradável convite a
cada um de vós, leitores amigos?
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Capítulo XIV
Acontecimentos inéditos na História da Terra - Algum novo
continente ou arquipélago - A constituição da família - A carta
de vida de cada um - Providências relacionadas com a partida
- A tranqüilidade espiritual de cada ser humano

Os acontecimentos em vias de se positivarem no mundo terreno,
com a finalidade de operar modificações em toda a superfície do
planeta, devem produzir efeitos que a História há de registrar como
absolutamente novos em toda a vida desta pequena esfera terrestre.
Desses acontecimentos resultará o aparecimento de novos detalhes
geográficos em várias regiões, inclusive o deslocamento de grande
volume de águas, cujo espaço será ocupado por algum novo
continente ou arquipélago.
Nada acontecerá por acaso porque tudo foi pacientemente
estudado e cautelosamente planejado para atingir os objetivos
desejados, com esta exclusiva finalidade: fazer da Terra um mundo
de condições de vida bem mais feliz do que a que aqui é vivida
presentemente. Está prevista a partida do solo terreno de bem
avultado número de seres presentemente encarnados, em virtude dos
acontecimentos em curso, porém isto apenas favorecerá aqueles que
partirem, em face de sua transferência para planos espirituais onde a
vida supera de muito a que viviam na Terra. O Senhor do Mundo
jamais planejaria fosse o que fosse para os seus guiados da Terra que
não tivesse como conseqüência a sua maior felicidade. Não há, por
conseguinte, por que se entristecer alguém com o que aí fica, visto
tratar-se exclusivamente de promover aqueles que partirem a muito
melhor situação do que a que atualmente vivem na Terra. E a família?
— indagarão alguns. A família é constituída milenarmente sob a égide
de Forças Superiores incumbidas exatamente de organizar, orientar e
prover os seres encarnados de todos os recursos e meios necessários
à sua permanência no solo terreno, não dependendo nenhum deles,
por conseguinte, da existência ou não daqueles a quem coube a
construção dos respectivos lares. Assim, toda a vez que algum
membro de qualquer família terrena é chamado de regresso ao plano
espiritual, ele parte devidamente assistido e protegido, nada lhe
faltando para a continuidade da sua vivência no plano a que for
conduzido, segundo o grau evolutivo já alcançado. Quando isto
acontece, podeis ficar certos, leitores meus, de que não foi por acaso,
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precisamente porque o acaso não existe na vida espiritual; tudo está
devidamente previsto e anotado no registro espiritual de cada
criatura. Se, pois, um chefe de família é chamado de regresso da
Terra deixando no lar seres humanos a cuja manutenção ele provia,
eles apenas sofrerão o traumatismo moral produzido pela partida do
chefe ou responsável, porém continuarão a viver a sua vida, sendo
não raro conduzidos por caminhos diferentes daqueles que poderiam
seguir sob a direção de quem lhes deu o lar. Quando isto acontece é
porque assim estava programado e jamais o será para infelicidade dos
que ficarem. A Providência Divina nada faz que não seja em benefício
exclusivo dos filhos a quem os fatos possam atingir.
Quanto ao fato de partirem da Terra Espíritos encarnados
responsáveis pela manutenção de vários dependentes, isto se explica
pelo cumprimento de desígnios igualmente previstos, inclusive não
raro precisamente para que seus dependentes encontrem a
oportunidade necessária de seguirem seu próprio caminho para o fiel
cumprimento de tarefas que de outra maneira jamais ou dificilmente
chegariam a cumprir. Isto em relação aos que ficam. Quanto aos que
partem, um objetivo deve também existir se sua partida tiver sido das
consideradas geralmente prematuras, mas que na realidade ocorrem
no momento previsto na carta de vida de cada um. Quando isto
acontece, quando um encarnado cheio de vida parte de regresso ao
mundo espiritual, o fato se explica de duas maneiras: ou pela
circunstância de deixar os que lhe foram confiados para iniciar na
Terra, entregues ao seu próprio destino sob a proteção da Providência
Divina, ou então pela necessidade de se preparar no Alto para o
desempenho de nova missão no serviço divino. Neste caso, esses
Espíritos encontram no plano a que pertencem o repouso necessário
para se refazerem do dispêndio fluídico em sua vida terrena, o que
constitui para todos uma etapa bastante agradável, ao mesmo tempo
em que vão acumulando ensinamentos de que terão necessidade em
sua nova descida ao plano físico.
Convém assinalar para que todos saibam, porém, que aqueles
que partem do plano terreno jamais se sentem isolados dos entes que
deixaram na Terra, se assim o desejarem. Vivendo no plano ou
mundo espiritual os Espíritos podem fazer muito pelos entes queridos
em virtude da amplitude de sua faculdade de servir. Eles oram em
favor daqueles que lhes foram caros, junto a Entidades poderosas
pelo grau evolutivo que possuem, e, se aqueles que deixaram na
Terra, isso desejarem e orarem também pelos que partiram, então a
ligação feita através da prece torna-se tão sólida e eficaz, que mesmo
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vivendo em planos diferentes, encontram-se uns e outros tão perto
como se continuassem juntos na Terra.
Isto que acabo de descrever são detalhes da vida espiritual muito
interessantes para o conhecimento dos encarnados, muito devendo
contribuir
para
o
seu
desenvolvimento
espiritual.
Este
desenvolvimento terá o mérito de preparar a mente de cada um dos
meus estimados irmãos encarnados para quando tiverem de regressar
da Terra, levando em sua mente espiritual uma idéia bem aproximada
da vida que encontrarão no plano a que forem conduzidos. Para os
encarnados há aqui, ainda, uma informação bastante útil: ficam
sabendo que a oração em favor daqueles que partiram tem o mérito
de reforçar os respectivos laços de amizade, e contribuir para que os
seus queridos do mundo espiritual se engrandeçam continuamente e
possam fazer sempre mais por aqueles que orarem por eles.
Resumindo: os encarnados oram pelos seus queridos que partiram, e
estes, recebendo do Senhor Jesus as bênçãos e luzes provenientes
das orações enviadas da Terra, têm aumentado a sua capacidade de
ajudar os que oram por eles. E a Providência Divina, testemunha
permanente junto a uns e outros, a todos abençoa e protege.
Falaremos em seguida de um assunto igualmente caro ao
coração de todos os viventes deste mundo de Deus. Desejo referir-me
ao que sucede geralmente quando algum irmão encarnado se
aproxima de sua partida de regresso ao seu plano espiritual, e,
consciente ou inconscientemente, toma providências relacionadas com
esse acontecimento. Nem sempre, ou mesmo só muito raramente o
homem como a mulher tem a noção de que sua partida se aproxima,
porque isso poderia causar-lhes profundo abalo moral. Casos existem
entretanto, em que isso acontece, mormente a Espíritos capacitados,
os quais recebem a informação sem maior abalo. E quando,
consciente ou inconscientemente, alguém inicia providências
relacionadas com sua própria partida, uma interessante operação se
processa em torno da personalidade psíquica desse alguém, com
reflexos no respectivo plano espiritual. O homem ou a mulher que
iniciarem providências relacionadas com sua partida, mesmo que o
façam na absoluta ignorância do que está para acontecer-lhes,
estarão em verdade preparando um regresso ditoso ao plano a que
pertencem. Isto muitos encarnados o fazem em virtude de avisos
recebidos no Alto durante o sono do corpo, ministrados por amigos ou
Protetores espirituais, e noutros casos por inspiração de Entidades
que os visitam, para que façam determinadas coisas em que não
haviam pensado. Em qualquer dos casos, isto é, agindo em virtude de
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avisos recebidos durante o sono do corpo ou inspiração de Entidades
amigas, estes irmãos deixarão sua matéria com a alegria de quem
parte para uma viagem de recreio, na certeza de que tudo foi deixado
em ordem. E isto representa muito para a sua tranqüilidade espiritual
no plano em que passará a viver.
Bom seria, por conseguinte, que todos os encarnados iniciassem
a preparação de uma possível próxima partida deste plano, embora a
mesma só se possa verificar daqui a um bom número de anos.
Aqueles que assim procederem adquirirão desde logo uma certa
tranqüilidade de Espírito, como é de hábito dizer-se, que em
conseqüência poderão verificar mais tarde que até conseguiram
prolongar de muito a sua permanência na carne. A razão é a
seguinte: aquele ser humano que puser em ordem todas as coisas de
sua vida, que possa considerar-se em condições de poder
desencarnar a qualquer momento sem deixar problemas para os que
ficarem, essa criatura adquire desse fato uma tranqüilidade espiritual
que é capaz de prolongar sua vivência terrena por um período não
imaginado. Da tranqüilidade espiritual decorre, por assim dizer, a
própria saúde do corpo, pela ausência de preocupações de ordem
espiritual ou moral, responsáveis em grande parte pelas enfermidades
que tanto encurtam a vida de muitos seres humanos. Da tranqüilidade
espiritual resulta, ainda, o perfeito funcionamento de todos os
elementos de que é formado o organismo humano, prolongando a
vida e saúde do todo. Mas ainda sucede algo muito importante para
aqueles irmãos que conseguirem estabelecer a sua tranqüilidade
espiritual. A tranqüilidade espiritual pode ser comparada às águas
límpidas de um lago, permitindo que os olhares da margem consigam
ver-lhe o fundo com perfeita clareza, sinal da absoluta serenidade das
águas. Assim também, quantas idéias límpidas poderão beneficiar o
ser humano que conseguir estabelecer sua tranqüilidade espiritual!
Um Espírito tranqüilo está apto a captar no éter as muitas e muitas
idéias inspiradas dia e noite pelas altas esferas da espiritualidade.
Será difícil ao homem ou à mulher estabelecerem a sua tranqüilidade
espiritual? — pergunto eu. E eu próprio responderei que
absolutamente não. Esta tranqüilidade é tão necessária, aliás, a todos
os encarnados, como o próprio ar que respiram ou a água que
bebem, e pode ser estabelecida muito mais facilmente do que à
primeira vista possa parecer. Bastará atentar cada um para o princípio
regulador dos deveres para com o próximo. Um ser humano que se
sinta em perfeita harmonia com o seu próximo, já estabeleceu um
grau relativo de tranqüilidade espiritual. Aquele que não ofende, não
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engana, não trai, e não prejudica o seu próximo, está em verdade
gozando já uma tranqüilidade espiritual relativa. Mas se, além do que
ficou dito, o ser humano ainda diligencia no sentido de contribuir para
que o próximo construa também um determinado grau de
tranqüilidade espiritual, o resultado será um incremento da sua
própria, pela satisfação que seu ato lhe proporcionará. Um novo grau
dessa tranqüilidade resultará do cumprimento dos seus deveres para
com o Divino Mestre, orando constantemente a fim de manter e
ampliar seu contato com o Senhor. Essa prática, indispensável a todos
os filhos de Deus, serve para ampliar de muito, também, a
tranqüilidade espiritual de cada ser humano, quer se encontre
momentaneamente vivendo na carne, ou como Espírito livre da
matéria. São maneiras estas de ampliar cada um a sua tranqüilidade
espiritual, o que equivale a dizer tranqüilidade de consciência. O
cumprimento, pois, com alegria, dos deveres inerentes a todos os
Espíritos encarnados, assumidos espontaneamente no Alto como
condição essencial para uma nova vida terrena, é um dos fatores
principais para o estabelecimento da necessária tranqüilidade
espiritual de cada ser humano.
O homem ou a mulher intranqüilos por motivo de sua maneira
agitada de viver, são pessoas que todos nós lamentamos, em nossas
observações cotidianas. Seus Espíritos em muito se assemelham às
águas turvas dos lagos, através das quais nada ou muito pouco se
consegue enxergar. Se esses Espíritos pudessem experimentar alguns
momentos de felicidade e bem-estar peculiares às almas serenas,
justas, equilibradas, eu acredito que tudo fariam para que tratassem
de construir desde logo também a sua tranqüilidade espiritual,
eliminando de sua mente todos os pensamentos e atos que
contribuírem para a sua intranqüilidade. Acontece ainda o seguinte às
pessoas aqui classificadas como intranqüilas: suas idéias acerca da
vida, de imperfeitas, defeituosas ou malsãs, levam-nas à prática de
atos também incorretos, defeituosos, prejudiciais a terceiros ou a si
próprios, cujas conseqüências lhes acarretam quantas vezes sofrimento, prejuízo ou mesmo decepções. Esta classe de pessoas reúne
os encarnados que desprezam, a oração ao Senhor como uma
necessidade mesma de si próprios, e por isto não conseguem
distinguir das boas às más idéias, de cuja prática é que resulta o peso
enorme de suas consciências ao regressarem ao mundo espiritual.
Agindo de maneira oposta, e submetendo suas idéias ao crivo de um
raciocínio espiritualmente elevado, estes irmãos conseguirão, não só
um êxito feliz, duradouro, em sua vida terrena, como adquirir esta
83

fortuna imensa que é a tranqüilidade espiritual
sinceramente a todos os meus estimados leitores.
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que desejo

Capítulo XV
Impacto no interior do globo terrestre - Fato de há muito
previsto - Grandes transformações de estrutura - Previstas
desencarnações em massa - O trabalho no Além: música,
pintura, artes - Modelares organizações hospitalares Cumprida uma grande missão terrena

Se acontecer que dentro de anos ou meses todo o globo terrestre
se agite em conseqüência de algum impacto recebido no seu interior,
tratar-se-á apenas de um fato de há muito previsto e jamais de um
acontecimento de origem desconhecida. Para prevenir os habitantes
da Terra do que possa surgir de um momento para outro, é que se
deslocaram dos planos espirituais alguns milhares de servidores de
Jesus, os quais não têm cessado de anunciar os fatos previstos e dizer
aos encarnados terrenos o que lhes cumpre fazer para a sua própria
felicidade.
Este Espírito que vos fala é um daqueles servidores de Jesus de
quase dois milênios, que não podia conservar-se à margem do
trabalho empreendido por tantos outros, cujo objetivo principal não é
o de adquirir mais luz, mas sim, e exclusivamente o de contribuir para
que todos os Espíritos encarnados se preparem sem perda de tempo
para a eventualidade de terem de partir do solo terreno sem prévio
aviso. E isto acontecendo, é de prever-se o estado em que poderão
encontrar-se os despreparados, que serão aqueles a quem estes
conselhos não tenham chegado ou não tenham sido levados em conta
por esses irmãos. Bem certo é que em todos os tempos têm ocorrido
desencarnações absolutamente imprevistas, partindo da Terra irmãos
em aparente estado de boa saúde. Isto tem acontecido realmente e
continuará a acontecer pelos séculos em fora, como fatos naturais
verificados na vida humana. Na presente conjuntura, entretanto, em
que a Terra sofrerá grandes transformações de estrutura, está
previsto o que se tem designado por desencarnações em massa, e em
várias regiões possivelmente ao mesmo tempo, o que torna mais
difícil o socorro espiritual aos assim desencarnados. Para prevenir a
dificuldade prevista, é que se torna imprescindível a preparação
espiritual dos homens e mulheres, mantendo seus Espíritos em
ligação constante com as Forças Superiores pela maneira já de todos
conhecida porque amplamente divulgada. Com a preparação espiritual
necessária, cada alma receberá no momento exato de sua partida,
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seja em que circunstância for, a direção a que tiver feito jus pela sua
ligação com as Forças Superiores, também designadas Forças do
Bem. Essa direção conduzirá a alma instintivamente ao seu plano de
vida espiritual, onde encontrará as necessárias condições de conforto
e bem-estar. Ao passo que as almas despreparadas não encontrarão a
mesma facilidade por não haverem construído em vida a
indispensável ligação espiritual.
Vedes por estas palavras quão grande tem sido o empenho de
Jesus em procurar preservar todos vós, irmãos encarnados, de
situações temerárias ou dolorosas em face dos acontecimentos programados para a Terra. Possivelmente muitas almas se defrontarão
com situações tais; mas todos nós acreditamos que nenhum dos
encarnados que tiver passado os olhos por estas linhas, se encontrará
jamais naquela dificuldade. Conhecendo Jesus como conhece a soma
de bondade que existe em todos os corações humanos, tem o Divino
Mestre a certeza de que estes conselhos se propagarão rapidamente a
todos os seres humanos, em conseqüência da bondade dos leitores
para com os seus amigos e conhecidos, a fim de que se preparem
também.
Este livro está sendo redigido desde o segundo semestre de
1966, e deverá estar concluído provavelmente até o fim do primeiro
de 1967. Deverá estar, pois, em mãos dos leitores talvez mesmo em
67, para que possa antecipar-se aos acontecimentos mais importantes
prestes a desencadear-se. Quando eles chegarem, porém,
encontrarão o mundo devidamente prevenido e os Espíritos
preparados para o que vier a acontecer. Eu bem sei que o fenômeno
da morte ainda é encarado na Terra assim como uma espécie de
desgraça quando sucede inesperadamente, sendo, entretanto,
acalentado e desejado por quantos Espíritos já se sentem demasiado
cansados para manter o corpo. A morte só pode ser encarada como
desgraça por quantos não tenham tido oportunidade de travar
relações com os seus queridos que partiram com a paz de Deus no
coração. Destes se ouvem constantemente na Terra, em cujos lares
haja condições para isso, as referências mais gratas à vida espiritual
que todos vivem no Alto, não encontrando muitos deles expressões
capazes de traduzir esse estado de vida. Esses Espíritos que assim se
manifestam, são os que cumpriram na Terra deveres materiais a que
estavam sujeitos, a par de deveres espirituais necessários a sua paz e
tranqüilidade espiritual.
Pena é, sem dúvida, que o intercâmbio espiritual ainda esteja tão
pouco disseminado nos lares terrenos, privados estes das
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confortadoras relações com os seus entes queridos do Além. Os
tempos que se aproximam, entretanto, trarão grandes progressos
também neste particular, para maior alegria e felicidade dos que
ficaram na Terra. Jamais alguém terá ouvido de parentes ou amigos
desencarnados, referências constrangedoras à sua vivência espiritual,
sejam elas relativas por exemplo, ao encarecimento do custo de vida
nos planos em que vivem, sejam a dificuldade de transporte ou
desemprego. Nada disto ouvireis jamais dos vossos amigos ou
parentes que, partiram da Terra, pela simples razão de que tais
problemas lá não existem. Encarecimento do custo de vida,
desemprego, problemas educacionais, econômicos ou financeiros, só
existem entre vos estimados leitores. No Alto encontrareis todos vós,
os mais belos ambientes, habitações condignas com o máximo
conforto, trabalho e alimentação segundo as necessidades de cada
um. Encontrareis lá também Espíritos que nada desejam em matéria
de trabalho, porque a indisposição para trabalhar é-lhes congênita,
mas nem por isso deixam de participar de tudo quanto existe para os
que se empenham em fazer, alguma coisa. Estou a adivinhar a vossa
curiosidade em saber que espécie de trabalho existe no Alto ou Além,
como quiserdes designar o mundo espiritual. Existe ali toda espécie
de trabalho que conheceis na Terra, mas em sentido muito mais
refinado. Por exemplo: no campo assistencial que é imenso, há para
quantos desejem ajudar, uma tarefa imensa em assistir as almas que
chegam da Terra carregadas de sofrimento físico e moral, na
persuasão de que não desencarnaram. Essas almas, que são milhares
cada dia, necessitam de assistência dedicada, carinhosa, até que
consigam convencer-se de que morreram na Terra, onde terão
deixado os sofrimentos físicos sepultados juntamente com a matéria.
Necessitam apenas de tratar o sofrimento moral para adquirirem a
tranqüilidade espiritual. Esta espécie de sofrimento é bem mais difícil
de curar pelas próprias implicações de origem. Contudo, ante a
assistência que recebem, estas almas vão conseguindo também a sua
relativa felicidade no plano em que se encontram, até que elas
próprias se transformam por sua vez em assistentes espirituais de
outras almas recém-desencarnadas.
Esta é uma das espécies de trabalho existentes no Além para
quantos desejem desempenhá-lo. Mas há outras muitas, à escolha de
cada um. Há, por exemplo, a pintura, a música, as artes na sua
infindável categoria, ocupando numerosos Espíritos que nelas
encontram a sua verdadeira alegria. Há as numerosas áreas de cultivo
de alimentos, flores, frutos, vinhedos e muitas outras,
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desempenhadas por Entidades especializadas que operam maravilhas
de produção. Existem ainda numerosos outros setores de trabalho a
cargo de entidades dedicadas, em cuja atividade se sentem
verdadeiramente felizes, direi mesmo duplamente felizes: encontram
em que empregar utilmente o seu tempo, e recebem em recompensa
luzes novas e constantes para acrescentar o brilho do seu belo
diadema. Mas não é só: lá ireis encontrar hospitais e casas
hospitalares irrepreensíveis, onde se recuperam almas desencarnadas
portadoras de enfermidades que é necessário eliminar por não terem
podido ficar nos despojos. Há nessa espécie de enfermidades regular
número de vícios que atingiram o Espírito, sendo necessário tratá-las
de maneira completa e para sempre. Estas organizações ocupam
centenas e até milhares de funcionários, dada a extensão dos serviços
que devem desempenhar, funcionários estes que ali vivem alegres e
felizes a sua vida de Espíritos livres da matéria pesada do ambiente
terreno. Estas organizações podem ser chamadas com toda a
propriedade de modelares. É um espetáculo bem interessante assistirse à visitação que recebem em determinadas horas do dia, de
Entidades que comparecem, nem sempre para ver parentes ou
amigos, mas principalmente para irradiar vibrações de saúde, amor e
bem-estar sobre quantos ali estão internados. Teria de escrever um
volume inteiro só para descrever para vós muitos outros detalhes
destas organizações hospitalares, onde ireis encontrar um dia vários
médicos e cirurgiões vossos conhecidos, dando sua grata cooperação
no tratamento das almas enfermas. Desejava dizer-vos que o belo
fichário de um dos maiores e mais belos hospitais do plano a que me
refiro, está entregue há mais de vinte anos a um belo Espírito partido
do lar deste meu querido intermediário, onde se constituíra na maior
fonte de alegrias. Esta informação, entretanto, eu vo-la transmito
confidencialmente, porque eu não pedi licença ao meu intermediário
para vo-la dar. Peço-vos por isto as necessárias reservas.
Acrescentarei que esse Espírito recebera de Jesus uma importante
incumbência e a realizou integralmente. Incumbira-o Jesus de captar
a fundo a afeição de seus progenitores em sua última encarnação,
que seria breve. E assim fizera. Tendo nascido em corpo feminino,
cumprira alegremente todos os seus deveres de filha, tornando-se,
como disse, uma fonte de alegrias no lar em que vivia. A certa altura,
quando o Senhor determinou, aquela filha despediu-se tranqüilamente
dos seus e partiu, deixando a todos imersos na mais profunda
saudade, como fora previsto. Levava, porém, em seu coração, a
ligação maravilhosa que havia de produzir desde então, a ligação
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necessária entre o lar que deixara na Terra e o coração magnânimo
do Senhor Jesus, da qual resultaria, como efetivamente resultou, o
engajamento deste meu querido amigo de velhos tempos, nesta
Cruzada de Esclarecimento em franco desenvolvimento na Terra. O
fato que ora vos relato, à parte a relação sentimental que envolve no
caso presente, serve para explicar várias desencarnações chamadas
prematuras, porque obedecem em regra a motivos semelhantes. Eu
vejo lágrimas nos olhos deste meu querido amigo ao tocar em corda
tão sensível do seu coração. Ele sabe, entretanto, e tem disto grande
alegria, que aquela que encheu de alegrias o seu lar durante vinte e
três anos, é hoje um dos funcionários categorizados do grande
hospital mencionado, como competente encarregada do fichário e de
parte da contabilidade, em cuja especialidade se diplomara na Terra.
Sejam quais forem, pois, as atividades desempenhadas no Alto
pelos desencarnados, todos estarão presentes nas horas de render
graças a Deus, que são as horas da oração. Constitui grande alegria
para todos, assistir a esse belíssimo espetáculo proporcionado pela
reunião de milhares de almas elevando louvores a Deus e a Jesus ao
cair das tardes. Uma intensa luminosidade então se projeta para o
alto, a qual é dali irradiada a todos os lares da Terra como
contribuição das almas do Além para ajudar cada ser encarnado a
carregar a sua cruz. Isto que ora vos descrevo em largos traços, vós
tereis oportunidade de testemunhar algum dia, como o fizestes no
passado, entre uma e outra das vossas várias encarnações. São
traços apenas de quadros belíssimos que a todos vos aguardam
quando isto ocorrer, diante dos quais jamais tereis vontade de
mergulhar novamente na carne, a não ser para prestar novos serviços
a Jesus. Guardai bem isto.

Nota do médium — Ao terminar o ditado do capítulo acima, o
Espírito de Paulo de Tarso teve a cativante gentileza de ditar o
seguinte bilhete: — Querido amigo: tomei a liberdade de grafar o
assunto relacionado com aquele Espírito querido, a quem todos nós
também queremos muito no Alto, e o fiz como uma demonstração
necessária a muitos outros pais que permanecem inconsoláveis ante a
perda de seus entes queridos ainda na infância ou juventude. Peço-te
desculpas pela emoção que te causei, e também que deixes o capítulo
como está. Abraça-te - Paulo de Tarso
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Capítulo XVI
A imagem da Terra - Vaidade e ambição como causa dos
conflitos guerreiros - Ignorância espiritual - Punição dos
responsáveis cumprindo encarnações penosas - Origem do
progresso atual - Captação de grandes idéias - O ar está cheio
de idéias

A imagem que da Terra fazem os habitantes de outros mundos
mais evoluídos, é que a vida nesta pequena esfera transcorre entre
desentendimentos constantes entre os seus habitantes, de maneira a
tornar a vida terrena um verdadeiro pesadelo. Os Espíritos aqui
encarnados sabem que assim não é totalmente, mas algumas
Entidades de planetas mais adiantados sempre têm sua razão.
Haverá, porém, necessidade dos habitantes da Terra se
desentenderem tão freqüentemente como até agora, com o objetivo
de tornar a vida mais feliz para os seus contemporâneos? Claro que
não, é a resposta certa.
Examinando-se atentamente as causas dos desentendimentos
humanos em todas as épocas da História terrena, como tem sido
examinada no Alto, uma conclusão se encontra para todos os conflitos
desencadeados pelos dirigentes dos povos que os promoveram. Em
todos eles têm preponderado estas duas causas: vaidade e
ambição. Exatamente estas foram às causas principais de todos os
conflitos guerreiros desde os tempos imemoriais e não outras.
Nenhum daqueles conflitos teve por base o bem-estar, o progresso ou
a felicidade dos governados de cada dirigente ocasional na Terra, mas
unicamente a intenção de domínio sobre maiores áreas da população
humana, para satisfação da vaidade e ambição de grandeza de
quantos se encontraram ocasionalmente à frente do governo das
nações guerreiras. Bem examinadas as circunstâncias, entretanto,
como realmente o foram pelas Forças Superiores que a tudo presidem
no Espaço, chegou-se sempre à mesma e única conclusão: as guerras
fratricidas deflagradas pelos governantes terrenos de numerosas
nações, tiveram invariavelmente por causa a vaidade e a ambição,
sinais evidentes do estado de ignorância espiritual de seus
responsáveis. Sim, estimados leitores; somente o estado de profunda
ignorância espiritual é capaz de arquitetar a deflagração de um
conflito armado contra seres humanos viventes em outras áreas da
Terra, sabendo que o resultado infalível será, antes de tudo, a
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interrupção de muitos milhares ou milhões de vidas tão preciosas
como a sua própria, a título de satisfazer possível vaidade ou ambição
de poderio maior. Nada mais injusto do que tais procedimentos, meus
estimados leitores, e tão vastos têm eles sido infelizmente em toda a
História da humanidade. Seus responsáveis, porém, com algumas
exceções, têm pago bem caro o mal que causaram aos seus
contemporâneos, e disso se arrependeram muitos deles bem
amargamente, através de reencarnações em que muito padeceram.
Podereis talvez me perguntar porque eu disse acima que isso
aconteceu com algumas exceções. A razão de que nem todos os
conflitos humanos se originaram da vaidade e ambição de grandeza
dos respectivos governantes, é que em alguns casos esses conflitos
surgiram da necessidade de despertar os seres humanos do estado
letárgico em que por vezes têm mergulhado, mercê de interesses e
práticas sentimentais nada condizentes com os objetivos superiores
de suas vidas terrenas. Senhores do seu livre arbítrio, vários povos se
entregaram de tal maneira aos prazeres dos sentidos em diversos
estágios da humanidade, que para os despertar desse estado se
tornou necessário usar o ferro e o fogo dos conflitos guerreiros,
sempre com o resultado esperado. Antes, muito antes mesmo de uma
tal decisão por parte das Forças Superiores, outros recursos foram
tentados através de emissários e profetas junto às populações
humanas assim desviadas de sua verdadeira conveniência,
procurando acordar nelas o sentimento do bem e do progresso
espiritual, razão exclusiva de sua vinda ao solo terreno.
Quando, entretanto, se constatou a insuficiência da palavra
iluminada ante o endurecimento dos corações, outro recurso não
existiu senão a provocação de conflitos em que tais populações se vissem envolvidas e cessassem de todo o desvirtuamento de suas vidas,
em face do sofrimento em que mergulhavam. Nestes casos, que têm
sido vários nos dois últimos milênios, os elementos que tais conflitos
desencadearam na Terra, foram Espíritos escolhidos para essa tarefa
pelo seu valor e determinação, sendo por isso galardoados em seu
regresso ao plano espiritual. Ao passo que os demais, aqueles em
quem tem recaído a responsabilidade dos morticínios que promoveram, movidos pela sua grande vaidade e ambição de grandeza terrena, aqueles que assim se conduziram, têm amargado, como disse,
esses crimes contra a vida e felicidade do próximo, cumprindo encarnações penosas na Terra, durante as quais têm conseguido
eliminar de todo tão graves defeitos.
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É certo que boa parte do progresso ostentado hoje em dia nesta
pequena esfera terrestre, adveio precisamente através dos conflitos
humanos em que os Espíritos encarnados se empenharam no
descobrimento de processos e meios de aniquilamento da parte
contrária, que eu não designarei de inimigo. Com isto muitos
instrumentos novos surgiram em todos os setores da vida humana,
com geral benefício para a coletividade. De algum modo, pois, os
desentendimentos têm sido úteis ao progresso da humanidade.
Melhor seria, contudo, que os cientistas ocasionalmente na Terra se
entregassem ao estudo dos meios de promover o progresso do
mundo terreno e conseqüente felicidade de seus habitantes, mas o
fizessem em ambiente de paz e harmonia entre as nações. Isto é
possível, perfeitamente possível, desde que os Espíritos
ocasionalmente encarnados se mantenham, como necessitam, em
ligação constante com as Forças Superiores, para receberem das
mesmas a inspiração que os ajudará a planificar no plano terreno
novas e grandiosas descobertas. Isto tem sido igualmente possível
nos mundos mais adiantados, onde foram de todo abolidos os
conflitos armados, e esses mundos continuam a progredir em todos
os sentidos. Eu direi ainda aos homens preparados, que à sua
disposição se encontram numerosas idéias de há muito inspiradas
pelas Forças Superiores, flutuando sobre o ambiente da Terra. Sua
captação pelas mentes preparadas depende exclusivamente de um
pouco de tempo para meditação, durante a qual a mente se
descarrega e se torna apta a receber as idéias que se encontram
inteiramente à mercê da mente humana. Uma disposição favorável
para isso, já o sabeis, consiste na limpeza do campo mental de cada
um ao fim de um dia de trabalho, em que o trato de vários assuntos
deixa vossa mente envolvida numa espécie de nebulosa que a torna
impenetrável às grandes idéias. Para dissolver a nebulosa mental,
nada tão eficiente como a prece pronunciada ou mesmo mentalizada
em recolhimento, cuja projeção luminosa elimina totalmente não só a
condensação nebulosa ali acumulada, como produz no campo mental
de quem a faz uma intensa luminosidade que completa a sua limpeza.
Se, em seguida à prece, o ser humano entra no estado de meditação
durante alguns minutos, dez a quinze no máximo, então é certo que
grandes e belas idéias lhe ocorrerão a partir desse momento,
captadas entre aquelas que mais se harmonizarem com as
possibilidades de sua mente. Todos vós, leitores meus, tendes as
vossas possibilidades neste sentido. Relacionadas com a vossa
profissão e aptidões, existem no plano mental de que falei, idéias
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magníficas à espera de quem as possa captar e assimilar para o
progresso e bem-estar de todos. No campo dos motores de toda
espécie, no de usos domésticos, dos transportes individuais ou
coletivos, no da alimentação, sua conservação e acondicionamento,
da navegação aérea e marítima, da indústria em geral e muitos
outros, existem idéias à disposição das mentes humanas para serem
aplicadas na Terra.
Com o objetivo de facilitar o vosso trabalho neste sentido, eu
darei em seguida mais alguns esclarecimentos. É natural que nem
todos os leitores aspirem captar várias idéias ao mesmo tempo, porque não poderiam ocupar-se de todas elas. Vamos usar, por
conseguinte, um método que eu reputo excelente porque jamais
falhará. Assim o leitor que se dedicar, por exemplo, à especialidade de
máquinas e motores, gostará de descobrir um aperfeiçoamento novo
nessa especialidade, e então sua meditação se fará em torno desse
setor. Pense nas suas máquinas ou motores, mas pense
demoradamente, vendo em pensamento esses objetos. Como algo de
novo existe neste setor, com toda a segurança a idéia a respeito lhe
será inspirada do modo mais claro à sua compreensão. Essa
inspiração pode vir a tornar-se positiva até ao dia seguinte, mas virá
infalivelmente.
No campo das demais profissões ou especialidades, o processo é
o mesmo. Cada qual no seu ramo de atividade ou paralelo, encontrará
sempre uma idéia que lhe será muito útil, mesmo daquelas chamadas
de geniais. O essencial é pôr a mente a funcionar. O industrial que
desejar introduzir um melhoramento na sua indústria, um novo e mais
útil processo de embalagem, por exemplo, não tem mais a fazer do
que mentalizar esse desejo em sua meditação diária. O que de melhor
existir no particular ser-lhe-á transmitido à mente, uma, duas ou mais
vezes seguidas, de maneira a que possa ser aplicado em sua
indústria. É já bem antigo o adágio que todos conheceis de que o ar
está cheio de idéias novas; é só aplicá-las. E isto é uma grande
verdade. O processo de atrair essas idéias é um só: a meditação. E
como a meditação se encontra na própria vontade de cada um, e
nada vos custa além dos dez a quinze minutos diários, todos estais
habilitados a captar grandes e valiosas idéias, tanto para o progresso
terrestre quanto para o vosso próprio engrandecimento. Eu
acrescentarei ainda o seguinte: a circunstância de um Espírito
encarnado desejar fortemente realizar algo de novo e útil ao
progresso da coletividade, a começar pelo seu próprio, e nisto ocupar
a sua mente durante a meditação diária, pode conduzir mesmo esse
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Espírito durante o sono do corpo à região espacial em que tal
melhoramento existe, para que o contemple de perto e possa melhor
gravá-lo no seu subconsciente. Isto ocorre, aliás, muito
freqüentemente em todo o planeta, comparecendo milhares e
milhares de almas encarnadas em visita aos setores onde tenham
interesse ou necessidade de conhecer seja o que for para aplicar em
sua atividade terrena. No dia seguinte ou nos subseqüentes, essas
almas sentem-se aptas à realização daquilo que muito desejavam
realizar e foram aprender durante o sono. Eis aí, leitores meus, o
método facílimo, pelo qual podereis dar a vossa contribuição ao
progresso do mundo em que presentemente vos encontrais, e ao
vosso próprio progresso e bem-estar. Se minha ajuda, modesta
embora, desejardes em qualquer momento em favor de vossas
aspirações na Terra, eu me coloco desde agora à vossa disposição no
Alto para aquilo em que possa servir-vos. É bastante que me chameis
pelo nome, seja este com o qual assino o presente livro, que é o
mesmo que ainda hoje conservo dos meus trabalhos em prol do
Cristianismo, seja por aquele com que me distinguiu a Igreja de
Roma. O título de São ou Santo existe apenas na Terra; no Alto
todos usamos com muito agrado o de Irmão, que melhor define o
sentimento de fraternidade de todas as almas no Universo. Como,
porém, o chamamento de qualquer Entidade é sempre acompanhado
de um pensamento da fonte emissora do chamado, é este
pensamento o que nos chega mais rapidamente, antes mesmo que o
som produzido pela pronúncia do nome. Assim pois, meus estimados
leitores, eu estarei à disposição do vosso chamamento onde quer que
me encontre, e com grande alegria vos conduzirei ao setor espiritual
que desejeis visitar para nele aprenderdes seja o que for para aplicar
em vossa vivência terrena. Mas ainda desejo esclarecer-vos não ser
eu o único a servir-vos, caros leitores. Ficai certos de que um pedido
vosso nesse sentido irradiado mentalmente no instante de vossa
meditação, encontra um número incontável de Entidades prontas a
servir-vos, pelo desejo exclusivo de serem úteis a irmãos encarnados
como nós, que desejam aprender algo no Espaço. Guardai bem isto
em vossas mentes.
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Capítulo XVII
Melhoramentos programados para o próximo século - Novos
elementos de progresso surgirão na Terra - Missionários de
serviço divino - Não há mais tempo para esperar - Tarefa das
Forças Superiores - Meu objetivo real - Faculdades
mediúnicas que valem tesouros

As Forças Superiores que dirigem e superintendem a vida
humana neste plano físico, muito se têm esforçado desde os
primórdios, no sentido de despertar na memória dos Espíritos aqui
encarnados, muitos dos conhecimentos e experiências acumuladas
através de suas vidas anteriores. Isto tem sido conseguido em parcela
mínima em face da impenetrabilidade da carne às idéias espirituais,
porém esta parcela mínima tem podido implantar no mundo terreno a
vultosa série de melhoramentos que conheceis. Como não bastem os
melhoramentos atuais às necessidades do progresso a ser alcançado
por esta pequena esfera terrena, é que foram programados outros
melhoramentos a serem implantados no decorrer do próximo século.
Verificaram igualmente as Forças Superiores ser imprescindível
também uma modificação mais ou menos profunda na estrutura do
planeta, onde existem há milênios grandes áreas inaproveitadas pela
população. E para transformar essas áreas em campos férteis na
produção de alimentos, ante o crescimento do número de habitantes
que estão chegando a Terra, tornou-se também imprescindível promover uma transformação em profundidade. Com a transformação já
em curso, não pequeno número de elementos de progresso irão surgir
do solo terreno, onde se encontram ainda ocultos vários metais ainda
desconhecidos da ciência humana.
É em face dessa transformação que o Senhor do Mundo
planificou com as Forças Superiores a campanha de esclarecimento da
população terrena, para que a mesma não venha a ser tomada de
surpresa ou mesmo de pânico, quando certos fatos se positivarem.
Para esse esclarecimento de toda a população da Terra, o Senhor do
Mundo destacou um elevado número de servidores, quase se
podendo dizer que todos os seus luminosos auxiliares já se encontram
no ambiente terreno com esse objetivo. A uns foi determinado o
exercício da sua parte por meio da palavra escrita, como é o caso
deste Espírito que vos fala, e também do luminoso Irmão Thomé, a
fim de que, ficando registrada no papel e em livros, esta palavra
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possa servir ao maior número possível de nossos irmãos terrenos. A
outros incumbe a tarefa de agir por meio da palavra falada em
pequenos auditórios, o que também está sendo feito, para que,
entrando pelos ouvidos, esta palavra iluminada pela origem e pela fé,
possa permanecer na memória dos ouvintes. Sendo, entretanto, ainda
muito reduzido o número de organizações espiritualistas onde os
emissários do Senhor possam pronunciar-se, tornou-se necessário
utilizar ao máximo o processo inspiratório, e este vem sendo
desenvolvido de tal maneira, que os elementos mais categorizados de
todas as religiões estão sendo já inspirados neste sentido com
resultados apreciáveis. Não há tempo para maiores delongas no
calendário dos acontecimentos telúricos que vêm por aí; não há
tempo para esperar que este ou aquele filho de Deus na Terra
resolvam aceitar ou não o que todos nós emissários do Senhor do
Mundo estamos comunicando a Terra. Só há tempo de cada um
lançar mão do único meio de segurança ao seu alcance que é o
contato diário, fervoroso e sincero com as Forças Superiores,
representadas na Terra pelo Senhor Jesus.
O que aí fica, todos vereis que constitui o assunto inicial e
primordial de todos os capítulos, por constituir em verdade a razão e
objetivo fundamental de minha presença junto a vós, leitores meus,
através das páginas deste livro. E eu me considero imensamente
ditoso em poder falar-vos por este meio, graças ao irmão que me
serve de instrumento para isso, enviado a Terra pelo Senhor Jesus no
fim do século passado, precisamente com a finalidade que hoje tão
fiel e entusiasticamente cumpre. Ele é também, permiti-me dizê-lo,
um dos luminosos servidores de Jesus há longos séculos, tendo feito
parte do seu pequeno núcleo de servidores no início da era cristã. Já
tem servido igualmente, e muito, à propagação pelo exemplo e pela
fé, desta consoladora doutrina do amor e da fraternidade, possuindo
como eu próprio, em seus arquivos espirituais, o registro de não
pequenos sofrimentos de que foi alvo em duas, pelo menos, de suas
encarnações, quando sentiu necessário dar testemunho da sua fé na
doutrina de Jesus. Tendo voltado ao solo terreno com o objetivo desta
grandiosa tarefa, é para nós outros motivo da maior alegria podermos
constatar que a está cumprindo admiravelmente. Alonguei-me um
pouco neste detalhe, com um objetivo diferente do que possais
imaginar, ao referir-me assim ao meu intermediário. Meu objetivo
real, verdadeiro, é o de despertar em cada um de vós leitores meus, a
idéia de que podereis ser também portadores de missão de serviço
divino igualmente grandiosa, e vos preocupeis em desempenhá-la da
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melhor maneira ao alcance de cada um. O mundo em que viveis,
porque vos foi designado para aqui desenvolverdes as vossas
faculdades latentes, de instrução, cultura, progresso e elevação moral,
a fim de que possais todos vós tornar-vos a seu tempo novos e
eficientes mensageiros das Forças Superiores onde quer que possais
desempenhar tarefas dignificantes, o mundo em que viveis, dizia, não
tem limites no seu progresso evolutivo, assim não têm os Espíritos
que o habitam . E assim sendo, aqueles dos habitantes de hoje como
os do próximo século que quiserem cooperar com a sua parte nessa
grandiosa tarefa, bastar-lhes-á tratar de desenvolver aptidões e
faculdades que já possuem para ajudarem as Forças Superiores nessa
tarefa dignificante.
Poderá parecer a alguém menos preparado ou esclarecido, que
sendo as Forças Superiores a própria grandeza e poder espiritual a
dirigir e superintender a vida terrena, não estejam a precisar do
concurso dos Espíritos aqui encarnados. Equivocado estará porém,
quem assim pensar, e eu explicarei por quê. Às Forças Superiores
incumbe a tarefa essencialmente espiritual da projeção de idéias de
harmonia e progresso sobre o ambiente terreno, inspirando os
homens e as mulheres a respeito do que realmente convém ao
progresso espiritual de cada um. Incumbe, igualmente, às Forças
Superiores, evitar por meios que lhes são próprios, que certos
acontecimentos se positivem ou se prolonguem quando contrários ao
bem-estar e à felicidade de quantos neles estejam envolvidos. Isto é
tarefa permanente das Forças Superiores que se cumpre dia e noite
em toda a superfície terrena. Se, entretanto, aquelas Forças
necessitam de remover, por exemplo, pequeno obstáculo material,
ainda que ele seja uma pedrinha ou uma palha, para o cumprimento
necessário de sua tarefa, elas têm de recorrer ao concurso dos
elementos encarnados porque também são matéria, sem os quais o
obstáculo não poderia ser removido. Para esse fim é que nascem
constantemente no solo terreno Entidades portadoras de aptidões e
faculdades mediúnicas já devidamente preparadas para exercer determinada função no tempo próprio. Quantos de vós, leitores meus, não
sereis portadores de faculdades mediúnicas notáveis? Podereis acaso
dizê-lo? Certamente não podereis responder pela negativa, se ainda
não as experimentastes. Eu, porém, vos afirmo com todo o fundo de
verdade, que aqueles em cujas mãos se encontrar este livro, já
trouxeram ao reencarnar, faculdades mediúnicas que valem tesouros,
e que serão capazes de proporcionar aos seus portadores aquele belo
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e valioso galardão que Nosso Senhor destina aos seus servidores na
Terra.
O que fazer então? — perguntar-me-eis certamente. O que
apenas haverá a fazer é, conforme já o sabeis, em primeiro lugar
entrar em contato com as Forças Superiores por meio da meditação, e
indagar delas qual a tarefa que estareis aptos a desempenhar no
serviço divino, no ambiente em que viveis. A resposta à vossa
indagação não se fará esperar, porque em verdade elas estão bem
atentas ao pensamento de quantos filhos se lhes dirigem. Se o
conhecimento da resposta à vossa indagação não se positivar de
imediato em vosso cérebro, não tenhais dúvida de que o tereis a
seguir ou mesmo nos dias subseqüentes. Muitas vezes isto sucede na
conversação com um amigo ou conhecido, na qual as Forças
Superiores procuram intervir para que de uma palavra ou de uma
idéia surgidas nessa conversação, possa resultar o esclarecimento
acerca do caminho a seguir no desempenho da missão de cada um no
serviço divino na Terra.
Esse esclarecimento surge não raro da simpatia manifestada ou
apenas sentida pelo ser humano por este ou aquele ramo das práticas
espiritualistas cristãs ao seu alcance, sendo isso uma indicação
positiva de suas inclinações. O meio do qual me utilizo, por exemplo,
para ditar estas páginas nas quais eu ponho toda a sinceridade do
meu coração a serviço da vossa maior felicidade, é um meio bastante
eficiente para praticar alguém belos atos a serviço de Jesus. Servir de
intermediário de Entidades evoluídas que desejam falar aos irmãos
encarnados a respeito de sua própria felicidade, é sem dúvida um dos
maiores serviços à coletividade, cujos trabalhos serão sempre
recebidos com o maior interesse, e muito mais destacado ainda para
o futuro, pela simples razão de que Espíritos sabidamente endurecidos
ou materialistas não reencarnarão jamais nesta pequena esfera. Tais
elementos humanos que ainda os há em quantidade na Terra, não
mais voltarão nessa qualidade. Ao desencarnarem proximamente, ou
seguirão destino compatível com suas vibrações atuais, em direção a
mundo inferior a este, ou ficarão estacionários no Alto pelo tempo
necessário ao aprimoramento de suas idéias. Assim pois, qualquer
palavra recebida mediunicamente na Terra, ditada por Entidades
credenciadas pelo Senhor, será recebida com interesse e alegria por
quantos a tiverem ao seu alcance. Podereis talvez desejar saber como
identificar a palavra quando autorizada ou não pelo Senhor, e eu com
satisfação procurarei esclarecer-vos. Preliminarmente devereis saber
que tanto no Alto quanto na Terra existem Entidades (Espíritos) mais
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e menos desenvolvidos culturalmente, mas todos sinceros, honestos e
bons na exposição de suas idéias. Se, por conseguinte, uma Entidade
espiritual utilizar um intermediário terreno (médium) para transmitir
conselhos à humanidade, só haverá que analisar a ordem desses
conselhos. Se tal Entidade se apresentar em nome do Senhor Jesus, é
óbvio que seus conselhos e ensinamentos se desenvolverão
integralmente no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da
alma humana, dentro dos princípios cristãos que todos conheceis.
Qualquer que possa ser o nível da linguagem na qual se manifeste, o
sentido de sua mensagem deve ser o mais puro e santo no
encaminhamento de seus leitores para Jesus e para Deus.
Ao contrário disso, porém, se a Entidade procurar manifestar
idéias contrárias aos princípios cristãos concretizados no espírito de
fraternidade e do amor ao próximo, então tratar-se-á porventura de
alguma Entidade desautorizada, ou ainda em estado que lhe não
permita dar conselhos aos seus irmãos encarnados. Isso que aí fica é
simplesmente uma maneira de poderdes ficar sabendo como se
apresentam e como operam os seres espirituais que eventualmente se
comunicam com os encarnados. Tendo todos previamente os
cuidados de elevar uma prece ao Senhor ao dar início ao trabalho
mediúnico, perigo não existirá de vir manifestar-se uma Entidade
incapaz de bem desempenhar aquela tarefa. A prece terá o mérito de
desanuviar o campo mental daquele que a faz, atraindo
concomitantemente para junto de si o seu guardião espiritual, que
não permitirá a utilização do vosso instrumento mediúnico senão por
quem estiver autorizado para isso.
Existe, contudo, uma única possibilidade de ser o médium
enganado em casos tal: o caso em que o estado inferior da sua moral
pessoal não permita a aproximação e utilização do seu instrumento
mediúnico por Entidades evoluídas. Em casos tais, a própria
mensagem falará por si mesma. O estado inferior da moral pessoal do
médium, por melhor que o seu instrumento possa ser considerado,
assemelha-se a qualquer instrumento musical, um piano, por
exemplo, cuja desafinação por descuido ou mau uso do seu
proprietário, o tornassem imprestável para a execução da desejada
partitura.
A afinação, no caso do médium terreno, consistirá então no
abandono de todas as práticas condenadas pelos bons princípios de
moral cristã, constantes dos dez mandamentos que bem conheceis,
podendo restaurar de tal modo o seu instrumento, que o próprio
Divino Mestre poderá vir a utilizá-lo. Eis aí, leitores e irmãos meus, o
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que me parece um excelente conselho para cada um de vós. Colocai
então o vosso instrumento mediúnico à disposição do Senhor, e Ele
designará alguém em condições de utilizá-lo.
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Capítulo XVIII
A Terra nos seus primórdios - Origem do processo guerreiro Proibidos de reencarnar os Espíritos guerreiros - Mudança de
profissão - O que a Terra pertence na Terra fica - A Terra do
futuro - Uma operação no corpo mental

Quando este mundo terreno foi entregue aos seres humanos a
fim de nele desenvolverem suas aptidões e faculdades espirituais,
foram destacados para aqui encarnarem também, Espíritos possuidores de grande evolução, com o objetivo de orientarem os outros
viventes em tudo quanto eles necessitassem. Por essa época a vida
humana era simples, porque sendo a Terra bastante espaçosa para
abrigar a todos os viventes, os homens circunscreviam as suas
ambições a pouco mais do que a própria alimentação e moradia,
áreas de pastoreio dos animais domésticos e nada mais. Até então
conservavam ainda os encarnados no subconsciente algumas
recordações das recomendações recebidas no plano espiritual, o que
os ajudava a solucionar grande parte dos problemas que a vida
terrena lhes oferecia.
A época à qual me refiro estendeu-se por vários milênios, durante
os quais algum progresso foi alcançado pelo homem, sendo também
implantados vários melhoramentos que contribuíram para elevar
bastante as condições da vivência humana. Os melhoramentos
implantados, trazidos ao meio terreno por Espíritos adiantados que
aqui encarnaram, se tiveram o mérito de proporcionar melhores
condições de vivência ao homem, também despertaram nele o
sentimento de ambição de grandeza e domínio de seus
contemporâneos de outras regiões, originando-se desse fato o
processo guerreiro que tanto tem prejudicado o desenvolvimento
espiritual que a humanidade terrena veio conquistar neste plano
físico. A ambição de grandeza alimentada desde então por muitos
Espíritos encarnados, e os desdobramentos a que deu causa, é que
constituiu o estacionamento do progresso espiritual de muitos milhões
de almas encarnadas na Terra. Ignorantes ainda, os homens de
então, do grande princípio de que só o amor constrói para a
eternidade, desenvolveram pela superfície terrena o processo
guerreiro na ânsia de se tornarem donos do mundo, na ignorância de
que a vida humana tem limites impostos pelas leis divinas, e que na
Terra ninguém é dono de nada, nem do próprio corpo em que se
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movimenta. A circunstância de alguns chefes de tribos dos primórdios
se prepararem para conquistar aos habitantes de outras áreas as suas
propriedades, obrigava estes a se prepararem por sua vez para a
defesa dos seus lares, absorvendo tais preocupações de uma e outra
parte, todo o período de que dispunham para viver na Terra, não lhes
sobrando tempo para cuidar dos bens do Espírito.
Uma agravante resultou ainda das preocupações guerreiras de
muitos seres humanos ao fazerem sua passagem para o plano
espiritual. De tal modo se preocupavam numerosos Espíritos com a
idéia de conquista pela força do que a outros seres humanos
pertencia, que sua maior e constante preocupação no mundo
espiritual continuava a ser o aperfeiçoamento de planos e processos
guerreiros para quando lhes fosse permitido regressar ao solo terreno.
Efetivamente, todos aqueles Espíritos que na Terra se
empenharam em processos guerreiros, continuavam a preocupar-se
com eles no Alto, ao mesmo tempo em que reuniam idéias e estudos
destinados ao aprimoramento daqueles processos. Nunca, entretanto,
um Espírito que assim se tenha conduzido numa existência terrena,
logrou reencarnar na mesma região ou país, para que não fosse
tentar a continuação do procedimento anterior. Sempre que alguns
desses Espíritos conseguiram permissão para reencarnar, foram
conduzidos a regiões ou países distantes daquele em que tivessem
vivido, para que não fossem provocar novas discórdias e conflitos.
Pois bem, amigos leitores; nem assim esses irmãos nossos
conseguiam acomodar-se, pelo menos uma minoria deles. Uma vez
radicados em novo ambiente, suas antigas idéias os assaltavam, e eilos a pregá-las aos seus compatriotas, não poucas vezes com o
resultado desejado. Assim se desenvolveram e multiplicaram os
conflitos humanos por toda a superfície terrena, em prejuízo de um
número já hoje incontável de irmãos nossos que foram sacrificados
por esses conflitos. Até que, a certa altura, medidas foram tomadas
pelas Forças Superiores para pôr cobro a esse grande entrave ao
progresso espiritual. Foi deliberado então, pelas Forças Superiores,
que nenhum dos Espíritos responsáveis pelas guerras chamadas
punitivas ou de conquista, jamais voltariam a Terra, ou se sujeitariam
a viver em condições preestabelecidas, as quais lhes não
possibilitariam de maneira alguma qualquer ascendência sobre os
seus semelhantes. Tal era o desejo de quase todos de reencarnar,
que aceitaram de bom grado as condições acima, contanto que
pudessem respirar novamente esta pesada atmosfera terrena que
todos respirais. Tiveram então esses irmãos guerreiros encarnações
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as mais variadas em quantos novos mergulhos tiveram na carne. Aqui
estiveram alguns na profissão de agricultores na qual muito se
distinguiram, outros como artífices de várias especialidades, outros
ainda como operários, de onde regressaram ao mundo espiritual
completamente transformados em suas idéias, compreendo
finalmente os objetivos da vida terrena, que são única e
exclusivamente o aprimoramento das qualidades morais do ser
humano no seu caminho dará Deus.
Nem assim, contudo, foi possível às Forças Superiores evitar em
definitivo os conflitos humanos arquitetados e empreendidos pelos
governantes de algumas regiões da Terra. Mas isto está chegando ao
fim com as medidas estudadas no Alto e em início de execução no
solo terreno. Os homens hão de compreender finalmente que a
circunstância de terem outros povos nascido em determinadas regiões
que reputam melhores e mais férteis do que as suas, não lhes confere
o direito de as conquistar, porque, se nelas vivem e prosperam outros
filhos de Deus, foi porque as Forças Superiores assim o
determinaram. É sabido que ninguém leva da Terra ser a o que for
que a Terra pertença, por maiores que tenham sido os bens,
propriedades ou tesouros que nela haja podido acumular. Da Terra
apenas pode portar cada alma que nela tenha vivido uma nova
encarnação, aquilo que tiver podido acumular em luzes e bênçãos
para si própria. Os tesouros, bens, propriedades e grandezas
adquiridas no labor terreno, pertencendo diretamente à Terra, ficam
na Terra para o bem dos que ficarem. Em face de tal princípio, para
quê empenharem-se os homens na conquista do que a outros
pertença, se daqui nada disso podem conduzir? Raciocinem pois os
chefes de povos e de governos, e estudem os meios de proporcionar
aos seus governados melhor nível de vida, alimentação e conforto,
mas isto dentro das possibilidades de cada país ou região, porque
encontrarão forçosamente as idéias e os meios de o conseguirem.
Devem ter presentes os governantes terrenos, que sendo transitórias
as encarnações na Terra, também o são as regiões em que
ocasionalmente se encontram os seres humanos das várias regiões da
Terra. Assim, Espíritos que viveram possivelmente duas ou mais
encarnações no Oriente para assimilarem ensinamentos e costumes
ainda desconhecidos, reencarnarão a seu tempo no Ocidente, nas
Américas, na África ou na Austrália, sempre com o fim de adquirirem
novos conhecimentos. Isto sucede tal como sucede à criança que
ingressa na escola primária. Inicia-se pelos últimos bancos e vai
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subindo até próximo da professora, segundo os conhecimentos que
vai adquirindo, os quais lhe são necessários no futuro.
Com a transformação da Terra muito proximamente em planeta
espiritualizado, isto é, um planeta onde se firmará o primado do
Espírito sobre a matéria, não mais se registrarão os erros praticados
pelos homens do passado contra os semelhantes mais fracos. Mais
fracos, digo bem, porque não existe um único fato em toda a História
em que algum povo ou país se arriscasse a provocar um conflito
contra uma nação mais forte. Sempre aconteceu o contrário: os mais
fortes, ou assim se julgando, é que provocavam os mais fracos. Isso
tem um nome universalmente conhecido, que eu não desejo escrever
aqui. O que no futuro todos haveremos de constatar, será então o
contrário do passado: as nações tidas como fortes, num sentimento
coletivo de grandeza espiritual, não apenas respeitarão as mais fracas
ou mais pobres, como até as ajudarão a solucionar problemas
superiores às próprias forças, algumas vezes em épocas de
calamidades.
A Terra do futuro virá a ser um conjunto de almas de média e
superior evolução, aninhando cada uma em seu coração os mais
puros sentimentos de amor e fraternidade para com todas as demais.
Não será isto uma novidade no Universo porquanto assim é a vida em
outros planetas em que vivem também seres humanos como vós.
Com a seleção em curso nos planos superiores, os elementos
humanos que não tiverem conseguido ajustar-se às condições da vida
terrena, estão sendo retirados de vez deste mundo a fim de que não
voltem a constituir-se em exceções à regra já em vigor na Terra.
Vou relatar-vos em seguida um fato ocorrido em outro plano de
vida, pelo qual podereis aquilatar melhor em que consiste o processo
de seleção em funcionamento no Alto em relação a Terra. Cogitava-se
como agora, no plano em referência, de afastar dele certo número de
elementos (Espíritos) inconformados com as determinações recebidas
no sentido de modificarem hábitos e procedimentos incompatíveis
com o nível de vida da quase totalidade dos seus contemporâneos.
Esses elementos vinham sendo esclarecidos de longa data e
convidados a meditar seriamente sobre as imperfeições ainda
demonstradas em sua vida de relação. Devo esclarecer que uma boa
maioria deles realmente aceitou as determinações do Alto e conseguiu
corrigir-se, pelo temor de ver-se banida para sempre desse planeta,
no qual ingressara após longa peregrinação através de outros.
Numerosos elementos, contudo, subestimando as determinações
recebidas, prosseguiram inalteradamente em suas práticas e
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procedimentos condenáveis, tal como na Terra acontece com seres
humanos que, partindo de uma concepção errada da vida, preferem
sacrificar vidas e bens do próximo para aqui se manterem, ao invés
de se entregarem como os demais a uma ocupação honesta embora
trabalhosa para viverem.
No plano em referência sucedia coisa parecida, que era
necessário eliminar. Os elementos rebeldes, aqueles que se
recusaram a cumprir determinações amorosas que lhes foram
transmitidas, viram-se de um momento para outro cerceados em seus
passos, e conduzidos a outro plano relacionado com o mundo em que
viviam. Examinados atentamente por verdadeiros especialistas,
constatou-se que esses elementos, de tão afeitos à prática de atos
incompatíveis com o nível de vida em que viviam, já não possuíam
capacidade de auto correção, seja pelo seu endurecimento no mal,
seja pelo enfraquecimento da própria vontade de se modificarem. A
Divina Bondade foi então solicitada a opinar acerca de como agir em
tal caso: se deveria reter por tempo indeterminado aqueles elementos
num plano estagiário, na esperança de uma auto cura, ou se deveria
encaminhá-los a mundo inferior, onde o sofrimento pudesse despertar
neles os sentimentos e potencialidades cristalizados. A Bondade
Divina emitiu então seu parecer, que foi seguido pelos cientistas
especializados. Esse parecer foi que, tratando-se de almas bastante
vividas, havendo peregrinado milênios através de mundos de diversas
categorias, onde haviam conquistado o direito à vivência no plano
donde procediam, não deveriam ser jamais enviados a mundos
inferiores para iniciarem nova peregrinação através de sofrimentos
sem conta. Opinou então a Bondade Divina que se operasse aquelas
almas para substituir nelas a base dos sentimentos e potencialidades
cristalizados, por outros absolutamente perfeitos, a fim de que,
conservando a memória e os elementos de progresso duramente
conquistados em longos milênios, aquelas almas pudessem prosseguir
em sua onda de vida. Bem sei que há de parecer-vos estranho que
almas possam ser operadas, como no caso presente, mas o foram
realmente. Uma vez isto determinado pela Bondade Divina, trataram
os especialistas da extirpação, do corpo mental das almas em
referência, de todos os átomos relacionados com o poder volitivo que
se achava praticamente anulado, substituindo-os por outros
absolutamente novos e puros, que facilmente se integraram e
adaptaram. Estas operações podem ser comparadas, num altíssimo
refinamento, às dos cirurgiões da Terra na implantação de órgão
tornado imprestável, com o qual pode o paciente viver o resto da vida
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tranqüilamente. Com a diferença de que, no caso terreno o órgão
implantado não chega a integrar-se definitivamente, mas apenas
exerce a função, ao passo que no caso espiritual os átomos
implantados integram-se definitivamente no corpo mental da alma
operada.
O resultado verificado com grande alegria por quantos tiveram
conhecimento ou presenciaram o fato que venho de narrar, foi o mais
feliz que imaginar se pudesse, permitindo que numerosas almas já
bastante evoluídas pudessem progredir em sua onda de vida,
regressando mais tarde ao planeta de onde vieram, apenas numa
situação bastante curiosa: elas se mantinham como seres curiosos de
tudo quanto viam e ouviam, desde o período infantil até à juventude e
velhice. Os átomos que passaram a constituir boa parte de seu corpo
mental, iam sendo impregnados dos hábitos e processos em curso no
mundo em que aquelas almas viviam, nada mais contribuindo para as
antigas práticas indesejáveis. A Bondade Divina em sua altíssima
sabedoria dispõe de processos ainda desconhecidos para solucionar
todos os problemas, inclusive os considerados insolúveis.
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Capítulo XIX
Origem das luzes e bênçãos que ornam a personalidade
espiritual - Aquisição do patrimônio material - O objetivo que
preside à reencarnação - Conquista da consciedade espiritual
- A cada um segundo suas obras - Quem com ferro fere ...

As luzes e bênçãos, que ornam a personalidade espiritual das
Entidades mais e menos evoluídas do Universo, têm todas a mesma
origem que é o esforço de cada uma através de suas inúmeras
encarnações vividas neste e em outros mundos de Deus. Não há no
mundo espiritual um único ser que haja agregado ao seu diadema de
luzes e bênçãos uma onça que seja desses divinos dons por compra,
dádiva ou empréstimo de qualquer outro ser. Absolutamente, meus
estimados leitores. As luzes que todos nós já podemos ostentar
podem ser comparadas às lições da experiência; cada qual vai
acumulando essas lições de conformidade com o grau de experiência
que vai adquirindo ao longo de sua vivência nos diversos planos em
que tiver sido chamado a viver. Da mesma maneira que a experiência
nunca mais se perde, porque se incorpora definitivamente ao
patrimônio dos Espíritos, as luzes e bênçãos conquistadas também à
custa da prestação de serviços à causa da humanidade, nunca mais
se separam daqueles que as conquistaram com seu próprio esforço e
trabalho.
Isto constitui tão grande verdade que deve ser devidamente
meditada pelos homens e mulheres viventes na Terra nesta fase de
transição em que acaba de ingressar a humanidade terrena. As luzes
e bênçãos, que todos haveis de observar em vosso próximo regresso
ao vosso plano de vida espiritual, constituem, por conseguinte, o
prêmio de muitas e muitas obras realizadas pelos seus portadores em
milênios de trabalho, oração e meditação em torno da verdadeira
finalidade da vida. É preciso frisar ainda uma vez para que bem
gravado fique em todas as mentes, que a única finalidade da vida
humana, outra não é senão a aquisição de maiores luzes e bênçãos
para o Espírito de cada ser encarnado. Por isso é que todos nós que
acompanhamos do Alto os movimentos, atitudes e pensamentos de
quantos se encontram na Terra, muito lamentamos os desvios
verificados na trajetória de muitos dos nossos irmãos encarnados do
seu verdadeiro itinerário, para se jogarem não poucos deles dentro de
precipícios que voluntariamente procuraram. É necessário que todos
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vos compenetreis desta grande verdade, para o vosso exclusivo bem
e felicidade: os bens do mundo, assim como a fortuna e as riquezas,
têm para quantos os reúnem, as recompensas dos esforços feitos,
quando leal e honestamente feitos, porém se tornam completamente
inúteis à felicidade do Espírito por ocasião do seu regresso ao mundo
espiritual, com esta única exceção: quando esse patrimônio material
puder servir para a prática de obras meritórias para o próprio Espírito.
Só neste caso o ser humano terá conseguido contribuir para a própria
iluminação. Porque, estimados leitores, a idéia que a quase totalidade
alimenta, de preparar o futuro dos seus descendentes ao se esforçar
na aquisição do seu patrimônio material, é uma idéia inteiramente
desapoiada pelas Forças Superiores. Eu explicarei em seguida a razão.
Todo Espírito que baixa á Terra, numa nova encarnação, já traz
consigo todas as condições em que deverá cumprir mais esta
trajetória terrena. Se dessas condições fizer parte a acumulação de
bens, o enriquecimento, isso virá ao seu encontro porque as Forças
Superiores colocarão essa criatura no caminho apropriado para os
adquirir. Mas se, ao contrário, o encarnado necessitar de compor uma
trajetória de condições menos propícias ao enriquecimento, porque tal
situação se ajustará melhor às suas necessidades espirituais, então de
nada lhe poderá valer o maior ou menor volume de bens havidos por
herança de seus progenitores, porque as circunstâncias se incumbirão
de diluí-los. Melhor será, portanto, agir cada ser humano de maneira
a ter sempre presente a idéia de estar vivendo uma vida transitória,
devendo por isso vivê-la mais com o pensamento voltado para o Alto,
para Deus e Jesus, do que para as coisas materiais que lhe não
pertencem, mas que apenas possuirá transitoriamente.
O homem como a mulher que se dispuserem a viver em tais
condições, alimentando o contato permanente com as Forças
Superiores, ver-se-ão tão largamente enriquecidos de paz e felicidade
em seu coração, que nenhuma falta sentirão jamais do quanto lhes
seja necessário a uma vivência tranqüila e próspera na Terra. Esta é
uma lei espiritual que se cumpre em todos os planos do Universo.
Cada ser espiritual que se encontra no mundo terreno, representa
efetivamente um outro mundo completo, portador de todas as
qualidades que lhe são inerentes. Ele apenas necessita de desenvolver
algumas delas para se tornar cada vez mais dono de si mesmo, até se
tornar completamente consciente no Universo. Esse é o objetivo
superior que preside à reencarnação de todos os seres espirituais:
tornarem-se de tal maneira conscientes dentro de si mesmos, que
possam chegar — e chegarão inevitavelmente — a tornar-se deuses
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oniscientes, onipotentes e onipresentes, tais como o verdadeiro Deus
que todos veneramos.
Para atingir a tão elevado grau, o homem como a mulher devem
começar por se considerar desde já possuidores de todas as
qualidades morais necessárias à conquista da sua consciedade
espiritual. Iniciem então desde agora a prática mental de que são
criaturas perfeitas na Mente Divina, possuidoras de quanto necessitem
para nela se integrarem a seu tempo. O fato de começarem a pensar
desta maneira, de que de nada necessitam do exterior para se
tornarem donas absolutas de si mesmas, as criaturas já estão
iniciando o desenvolvimento de determinadas células que lhes darão
esse poder. Pelo desenvolvimento mental de que podem ser e serão
efetivamente criaturas absolutamente conscientes no Universo, tanto
os homens como as mulheres começarão a sentir-se como tais, o que
quer dizer que se colocaram realmente nesse caminho.
Bom será esclarecer a propósito do que aí fica, que tanto o
homem como a mulher que decidirem pôr em prática este princípio de
consciedade como seres do Universo, sentirão desde logo uma
notável modificação tanto de hábitos como de pensamentos. O sentimento de consciedade de cada ser humano passará a operar
instintivamente a correção de certos hábitos antigos até então
inobservados como inconvenientes, mas que de agora em diante
estarão sujeitos ao crivo do Espírito: os que forem inconvenientes ou
prejudiciais a consciedade desejada do ser humano, o Espírito se
encarregará de os afastar, o que equivalerá à retirada de obstáculos
do caminho na direção desta grandiosa meta: a consciedade
espiritual, já alcançada por muitos milhões de almas no Universo.
A segunda conseqüência a registrar por quantos se decidirem a
alcançar a consciedade espiritual, é a que se relaciona com o fator
pensamento. Efetivamente, o homem ou a mulher que,
compreendendo toda a grandiosidade do que acabo de expor, se
decidirem a alcançar a sua consciedade espiritual, sentirão dentro em
pouco que uma força absolutamente nova passou a manifestar-se em
si, nas suas vontades, nos seus gostos, nos seus hábitos e também
nos seus pensamentos, o que não acontecia antes. A explicação do
fenômeno é a seguinte, facilmente compreensível a todos: aqueles
que assim se decidiram a empreender o caminho da sua consciedade
espiritual, atribuíram com essa decisão uma força nova e pujante ao
próprio Espírito, que passou desde então a viver a vida que lhe
convém, a vida que veio realmente viver na Terra, que não foi
absolutamente o gozo dos prazeres materiais que em nada
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contribuem para a felicidade do Espírito. A mente humana passará a
admitir então somente pensamentos selecionados pela mente
espiritual, afastando dela tudo quanto no campo mental se não
harmonize com o objetivo visado pelo ser encarnado na mais perfeita
harmonia com a sua Entidade espiritual.
E a oração e meditação serão ainda necessárias nestas
circunstâncias? — perguntarão alguns leitores. Sim, é a minha
resposta. A oração, como sabeis, tem o mérito insubstituível de
estabelecer a ligação do Espírito com a Divindade, para o fim de
receber através da corrente magnética que estabelece, vibrações de
harmonia, amor e felicidade para o Espírito que ora. A oração tem
também o mérito de eliminar do campo mental daquele que ora,
todas as vibrações inferiores ou pejorativas provenientes da atmosfera
terrena, as quais, de muito acumuladas podem provocar uma série de
males à criatura humana. Quanto à meditação, creio não precisar de
maior esclarecimento, quando sabeis que a sua virtude consiste em
transmitir à Mente Divina aquilo que desejardes dizer-lhe, e dela
receberdes em seguida o que houverdes solicitado. A meditação
consiste, pois, no estado de comunhão do ser encarnado com as
Forças Superiores, sempre atentas aos pensamentos e solicitações
dos Espíritos encarnados no ambiente terreno. Conclui-se assim que a
circunstância de qualquer de vós, estimados leitores, vos decidirdes a
alcançar a vossa consciedade espiritual, o que vale dizer, preparar-vos
para ingressar dentro em pouco na elevada categoria de Espíritos
Superiores, não impede nem cancela as vantagens ou virtudes
existentes na prece e na meditação, as quais todos nós cultivamos
empenhadamente como o mais precioso alimento do nosso Espírito.
Cultivar a consciedade, cumpre esclarecer, não significa traçar um
roteiro de vida em que o homem ou a mulher se desinteressem dos
seus companheiros de jornada terrena. Não, irmãos e amigos leitores.
Cultivar a consciedade significa, antes, observar e ajudar no que
puderem os semelhantes, sem, entretanto, incorporarem a si mesmos
as mágoas ou infelicidades que afetem os demais. Devem socorrer os
que necessitarem de socorro, aconselhar os que necessitarem de
conselhos, minorar no que puderem situações lamentáveis que se
deparem, sem se esquecerem, contudo, de que a cada um segundo
suas obras, ou que cada um virá a colher aquilo que semeia. Não
existem na Terra, como de resto em qualquer outro mundo evoluído
ou não, infelicidades humanas provocadas pela ação de terceiros.
Tudo quanto cada ser humano venha a registrar em sua vida, seja de
bem ou de mal, de felicidade ou infelicidade, a causa exclusiva de tal
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fato ou situação, reside no próprio indivíduo que a sofre ou suporta. O
terceiro, no caso, será apenas um agente providencial a deflagrar
uma situação ou acontecimento de antemão preparado por aquele
que os recebe. É a lei de causa e efeito em plena execução dos seus
postulados milenares: aquele que com ferro fere, com ferro será
ferido e nada mais.
Voltando ao assunto consciedade espiritual — para encerrar o
capítulo, devo acrescentar aqui um esclarecimento. É que aqueles que
se decidirem a empreender tal atitude, e a seguirem com verdadeiro
amor, tratem de situar-se bem comodamente no solo terreno, porque
muito poderá demorar a sua partida de regresso ao plano espiritual.
Os noventa e tantos ou até os cem anos poderão decorrer na mais
perfeita paz de Espírito na Terra para quantos exercitarem a sério a
sua consciedade espiritual. É que a vida, quando vivida mais pelo
Espírito que pela matéria, prolonga-se muito mais do que a vivida em
contrário. O Espírito humano possui poderes de prolongar à sua
vontade a vida do corpo que lhe pertence. Fica assim depositada nas
mãos dos meus estimados leitores a facilidade de só encerrarem a
presente encarnação quando não mais lhes aprouver à vida que estão
vivendo nesta pequena esfera, e que, pelos cuidados que deu a
construir, deve ser aproveitada ao máximo em prol do
engrandecimento espiritual de cada um.
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Capítulo XX
A Terra sem a projeção luminosa - Interdependência
universal - Interdependência humana e espiritual - As
grandes preocupações do Senhor - A evolução do Espírito - A
maior riqueza que podereis: levar da Terra - Todas as escolas
religiosas sem distinção
A luz projetada pelos mundos iluminados sobre aqueles que não
possuem, e que são ainda milhões deles a rolar no infinito, é que
proporciona aos respectivos habitantes condições que lhes permitem
permanecer em seu veículo denso nesses mundos. Sem a luz
projetada pelos mundos iluminados, a vida seria impossível na quase
totalidade dos que a não possuem, em cujo número teremos de
incluir o mundo terreno.
Efetivamente, a Terra sem a projeção luminosa que sobre ela se
derrama, seria um planeta absolutamente incompatível com a vivência
humana. Suas plantas morreriam por falta de alimento atmosférico
impregnado do nitrogênio, o oxigênio desapareceria e a vida humana
cessaria por completo na superfície. De maneira que a vida de todos
os seres na Terra está condicionada à projeção luminosa constante,
ininterrupta, de outros planetas do seu sistema solar. Resulta deste
fato o desenvolvimento de todos os setores do progresso humano,
desde os mínimos aos máximos detalhes da vida material de todas as
criaturas. Sem a luminosidade projetada sobre a face da Terra
durante as vinte e quatro horas do dia, o ar se tornaria irrespirável
tanto ao ser humano como aos animais, cessando a vida também sob
as águas, que se tornariam compactas pela ausência do hidrogênio
que as mantém no estado de fluidez atual.
Vemos pelo que acabo de expor que o vosso planeta não possui
vida própria como poderíeis supor, mas depende em determinado
grau daqueles que projetam suas irradiações benéficas sobre ele. Isto
acontece em virtude da interdependência de tudo quanto existe no
Universo, da mesma maneira que existe a interdependência entre os
seres humanos viventes na Terra ou em outros planos da vida
universal. Conscientes então dessa verdade, de que a vida terrena é
um misto de interdependência e dependência, pois que jamais algum
ser humano se bastou a si próprio, devem os homens e as mulheres
submeter este fato à sua meditação constante, com o que atrairão
novas luzes para o Espírito, em face da amplitude de raciocínio que
adquirirão. No dia em que os seres humanos se capacitarem desta
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verdade, mais antiga do que a totalidade dos mundos habitados, suas
vidas alcançarão um tal sentimento de solidariedade, que será capaz
de eliminar por si só quase todos os prejuízos decorrentes da ambição
de grandeza ou superioridade sobre os seus semelhantes.
A interdependência humana pode ser constatada nos mínimos
detalhes da vida de cada um, desde o ato do nascimento ao
sepultamento, e em meio a todos os demais que forem praticados no
intervalo destes dois. Em nada, pois, deve o homem considerar-se
independente, quer seja no período de sua permanência no solo
terreno, quer o seja após o regresso ao seu plano de vida espiritual.
Se eu vos disser aqui, estimados leitores, que nem o Senhor Jesus se
considera independente em sua vivência espiritual, estarei dizendovos uma autêntica verdade porque realmente assim é. O Senhor
Jesus, investido pelo Pai Celestial da responsabilidade de presidir à
evolução da humanidade terrena, tanto durante o período em que as
almas aqui se encontram encarnadas, quanto em seus estágios nos
diversos planos espirituais, o Senhor Jesus sente-se de tal maneira
ligado ao progresso evolutivo de cada uma, que sua preocupação de
todos os instantes o torna interdependente para com todas elas.
Poderá parecer aos menos ingressados nesta ordem de conhecimentos espirituais, que Nosso Senhor Jesus, como Espírito da mais
elevada categoria que é, possa considerar-se absolutamente
independente perante a humanidade que lhe foi confiada para
governar, podendo por isso viver uma existência de tal modo
independente que nenhum problema exista jamais a toldar as
claridades da sua existência de ser privilegiado e feliz. O Senhor
Jesus, enfeixando responsabilidades que nenhum de vós jamais
poderá imaginar, porque sua atenção e desvelo têm de abranger
bilhões ou trilhões de almas em pleno desenvolvimento espiritual,
podeis crer que não se passa um minuto sequer em que sua atenção,
suas vistas e seu desvelo não estejam fixados individualmente em
cada um dos seus guiados, seja naqueles que na Terra se encontram
angariando novas luzes para o Espírito, seja em quantos repousam
nos planos estagiários do Além, no período de assimilação do que na
Terra realizaram de bom e de útil em sua última estada neste planeta.
Por esta exposição sucinta podereis fazer uma pequena idéia das
preocupações do Senhor nas vinte e quatro horas do dia, em que
seus pensamentos e cuidados se encontram fixados em todos vós,
acompanhando vossos atos, atitudes e pensamentos, procurando
conduzir a todos da melhor maneira pelo único caminho que conduz
os seres humanos à sua verdadeira paz e tranqüilidade espiritual.
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Quando ascenderdes um pouco mais na escala do progresso
espiritual, haveis todos vós de constatar que quanto maior for o
progresso espiritual, maiores serão também as responsabilidades de
cada um. Com a ascensão espiritual dá-se o refinamento da
sensibilidade do indivíduo, o que lhe permite abranger cada vez um
campo maior e mais vasto de atividades, nascendo daí o sentimento
da necessidade do próprio indivíduo tentar realizar também algo mais
do que até então, do que resulta um aumento de responsabilidade
para si próprio. A certa altura da nossa evolução espiritual, (eu digo
nossa porque somos todos iguais) passamos a encarar a vida
universal por um prisma diferente daquele que conhecíamos,
apresentando-se-nos
novos
e
importantes
detalhes
algo
surpreendentes. A evolução do Espírito coloca-o lentamente em
contato
com
processos
e
ensinamentos
verdadeiramente
surpreendentes, porque jamais imaginados, e isto leva o Espírito cada
vez mais à convicção de que, embora ele seja um ser aparentemente
independente, sua vida, a sua felicidade, a sua paz e tranqüilidade
encontram-se cada vez mais condicionadas à felicidade, paz e
tranqüilidade dos seus semelhantes. Nasce então ou se desenvolve
desse sentimento novo, o desejo ardente, o empenho necessário de
ajudar os menos evoluídos a galgarem também o degrau em que esse
Espírito se encontra, para que, evoluindo todos, todos possam gozar
por igual à paz e a felicidade que a evolução nos proporciona.
Não são outros os motivos pelos quais eu me encontro novamente na Terra, desta vez em Espírito, tentando incutir nos vossos
Espíritos a idéia grandiosa de que o vosso progresso evolutivo
constitui a maior riqueza que podereis levar da Terra, porque, sendo
um patrimônio do vosso Espírito, só terá probabilidades de crescer e
se multiplicar com o decorrer dos anos ou séculos, multiplicando-se
paralelamente a vossa felicidade espiritual. Desejo esclarecer em
continuação ao que ficou dito, que a evolução alcançada pelo Espírito,
proporcionando ao mesmo uma visão maior do panorama universal, e
com ele maiores responsabilidades, em nada pode atemorizar quem
quer que seja, uma vez que a sua felicidade corre em paralelo com a
sua evolução. E aqui eu me reporto ao que escrevi a respeito das
responsabilidades do Senhor Jesus, que são grandes, imensas,
inavaliáveis por nós outros. Há uma espécie de alegria na vida
espiritual de todas as almas, que se constitui na maior recompensa
para elas em face do que de bom possam ter proporcionado a
outrem. No caso de Nosso Senhor Jesus, por exemplo, não encontra
este elevadíssimo Espírito alegria maior, e portanto maior
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compensação para os imensos cuidados e preocupações com que
conduz o seu rebanho terreno, do que registrar em seu magnânimo
coração o comportamento dos seus guiados terrenos, face aos ensinamentos e conselhos que eu e outros emissários estamos difundindo
perante os nossos irmãos encarnados, que sois todos vós estimados
leitores. E como os dias que se aproximam da Terra prometem
surpresas jamais imaginadas pelos homens e mulheres destes dias
finais do século XX, Nosso Senhor Jesus tem redobrado de cuidados e
preocupações pela comodidade de todos os encarnados.Seria para
desejar, por conseguinte, que estas linhas não fossem apenas lidas
com a curiosidade de chegar ao fim do livro, porém meditadas,
parágrafo por parágrafo, porque isso revelará nas entrelinhas ao
entendimento do leitor, uma parte talvez substanciosa do que está
para acontecer neste pequeno mundo terreno. Já estais perfeitamente
informados em linhas gerais da necessidade sentida no Alto de operar
certas modificações na estrutura da Terra, a fim de melhor aproveitar
áreas enormes até hoje improdutivas, para a manutenção e progresso
dos seus habitantes. Essas modificações foram planificadas desde
muitos anos no Alto, para serem realizadas precisamente neste fim de
século, em face de determinadas condições francamente propícias a
se verificarem em todo o sistema que envolve a Terra. Desse fato
devem resultar desencarnações possivelmente em número avultado,
cujas
almas
serão
recebidas,
assistidas,
ou
conduzidas
carinhosamente pelas organizações incumbidas dessa tarefa,
conforme explicou o Irmão Thomé em seus livros que conheceis.
É necessária, entretanto, uma preparação daqueles que poderão
desencarnar em conseqüência dos fatos anunciados. Essa preparação
não apresenta a menor dificuldade porque consiste de bem pouca
coisa: apenas o contato diário dos seres humanos com as Forças
Superiores por meio da oração, como sabeis. Seria realmente para
lamentar se após a verificação dos fatos, houvesse necessidade das
Forças Superiores terem de lançar suas redes no vácuo existente fora
da atmosfera terrena, a fim de recolherem as almas desprevenidas ou
incrédulas. E para que isso não aconteça é que tudo foi previamente
estudado, previsto e programado, com vistas inclusive ao recolhimento na atmosfera terrena ou fora dela de todas as almas dos
encarnados que, mais preocupados com interesses transitórios, se
descuram daqueles que verdadeiramente devem constituir a
finalidade de sua vinda a Terra.Para finalizar eu vos direi algo muito
interessante porque da maior utilidade para todos vós enquanto na
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Terra. Refiro-me aos vossos conhecimentos religiosos em relação ao
que venho dizer-vos.
No Alto como na Terra são respeitadas todas as escolas
religiosas, porque todas elas têm sua utilidade, segundo o
entendimento de seus adeptos. Isto não impede, porém, que os
adeptos de qualquer escola religiosa se preparem para deixar a Terra
a qualquer instante em que possam ser levados a isso, porque o
socorro espiritual não faz distinção entre católicos, evangelistas,
islamitas, israelitas, budistas ou induístas, porque, sendo todos filhos
do mesmo Deus embora subordinados a correntes de pensamento
diferentes, todos serão recebidos, assistidos ou socorridos com o
mesmo empenho e carinho. As organizações socorristas estão
preparadas para atender a todos os que vierem a desencarnar na
Terra em face dos trabalhos em andamento, conduzindo seus
Espíritos aos planos a que pertencerem, segundo o respectivo grau de
desenvolvimento espiritual. Todos os filhos são iguais perante o Pai
Celestial.
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Capítulo XXI
Demolição de várias elevações geográficas - Nada acontece
para o mal - As estrelas são mundos habitados como a Terra,
que é também uma estrela - Servidores de Jesus na Terra: o
que apenas terão que fazer
Os dias finais do século em curso devem assinalar para a História
da Terra algo de uma importância até então não registrada desde que
esta esfera se tornou habitável por seres humanos. Como tem
acontecido a outros planetas deste e de outros sistemas solares, a
esfera terrena está para receber modificações de superfície que muito
hão de contribuir para a melhoria da vida de seus habitantes
humanos. Várias de suas maiores elevações geográficas serão como
que demolidas e se transformarão em planícies férteis na produção de
alimentos para a espécie humana. Isto acontecerá, como é óbvio, em
conseqüência de causas profundas, cujos efeitos se manifestarão na
superfície, atingindo naturalmente a quantos se encontrarem ou
residirem no raio de ação dos acontecimentos.
Conhecendo-se de antemão que nos mundos de Deus nada
acontece para o mal de quem quer que seja, está visto que o que vier
a acontecer aos seres humanos por efeito dos acontecimentos em
curso, só poderá resultar em grande bem e jamais em mal, porque as
Forças Superiores jamais realizariam fosse o que fosse para o mal ou
sofrimento dos filhos de Deus encarnados na Terra. O que muitas
vezes chega a ser considerado por vós como, um mal ou uma
infelicidade, tem um aspecto oculto às vossas vistas que representa
em verdade um grande bem. Podereis argumentar a propósito com a
partida prematura de um chefe de família deixando aparentemente ao
desamparo aqueles a cuja subsistência ele provia. Em fatos como este
foram tomadas de antemão as providências necessárias por quem
podia fazê-lo, para que a falta do chefe da família não passe do
traumatismo moral peculiar a esses acontecimentos. Com a partida do
chefe da família, as Forças Superiores se incumbem de orientar,
inspirar e dirigir os que ficam ao desamparo que é apenas aparente,
conduzindo cada um de per si ao caminho e objetivos que certamente
não alcançariam na situação anterior. Se percorrerdes os olhos pela
história universal ou se estudardes as vossas enciclopédias, lá
encontrareis a biografia de homens que se tornaram grandes, sábios
ou poderosos, cujos progenitores foram chamados de regresso ao
plano espiritual quando aqueles homens, que tão alto se elevaram,
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eram ainda bem crianças. É que a mão da Providência Divina está
presente em todos os lares e em todos os tempos, pronta a conduzir
os filhos encarnados ao caminho e objetivos que devem atingir.
Assim pois, o que vier a acontecer aos viventes na esfera terrena
neste agitado fim de século, podeis estar certos disso, será
exclusivamente para o bem de cada um, ainda que isso consista na
perda do veículo físico em que estiverem encarnados. No Alto aonde
serão conduzidos os que deixarem a Terra, há lugar e ocupação para
todos os que partirem em conseqüência dos acontecimentos que se
verificarem no solo terreno, e lá prosseguirão todos nas atividades
que escolherem. Quanto aos que ficarem na Terra no prosseguimento
de suas atividades, eles terão a acompanhá-los, guiá-los e protegê-los
em todos os instantes as Forças Superiores que dirigem a vida em
todos os planos do Universo.
Pelo exposto se verifica que a vida não existe apenas para os
Espíritos encarnados na Terra, mas para todos os seres que povoam
quantos mundos habitados se encontram rolando continuamente no
espaço infinito que mal divulgamos todos nós, onde apenas
conseguimos observar a olho nu, como dizeis, aqueles pequeninos
pontos luminosos que, no desconhecimento das respectivas
denominações, costumamos chamar estrelas. Ficai sabendo porém,
que em cada um daqueles pequenos pontos luminosos evoluem seres
como vós, nascendo, crescendo, trabalhando e morrendo exatamente
como vós outros, possuindo a grande maioria daquelas estrelas uma
superfície muitas vezes maior que a da Terra. Para os habitantes de
cada uma das estrelas que vedes brilhar a noite, refletindo para a
Terra a luz que recebem do Sol, a Terra é uma pequena estrela, tão
pequena, tão insignificante mesmo, que só muito dificilmente
conseguem descobri-la por meio dos aparelhos telescópios. Isto é em
verdade o que constitui, a cadeia dos mundos visíveis e invisíveis a
moverem-se continuamente com suas populações mais e menos
adiantadas que as terrenas, todas, entretanto, em busca de um só e
mesmo objetivo: progressos espirituais, traduzidos em luz, luz, e mais
luz. E como a luz significa experiência, conhecimento, perfeição e
progresso, podeis imaginar os quantos destes dons divinos se
acumulam já em outras populações mais adiantadas do que vós.
E imaginarmos agora que ainda se encontram entre os viventes
da hora presente na Terra, homens que se consideram grandes,
poderosos, pela circunstância de, ou terem sido bafejados pela
fortuna de bens terrenos, ou de terem sido ocasionalmente guiados a
determinadas posições de mando sobre os seus semelhantes, mas se
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esqueceram de que isso tudo nada representa em relação a si
mesmos, ao seu progresso espiritual, e que passada a fase brilhante
em que vivem, voltarão, ou à planície em que viviam antes, ou
partirão da Terra deixando em outras mãos a fortuna por eles
construída, esses homens melhor fariam se apenas se considerassem
simples instrumentos a serviço da Providência na Terra e se
despissem de toda a roupagem que a ambição, o orgulho e a vaidade
lhes vestiram.
Se os homens soubessem que sua ascensão aos postos de comando sobre os seus semelhantes constitui bem dura prova para si
próprios, uma espécie de teste que lhes faltava para alcançarem novo
degrau evolutivo, claro que nenhum deles se deixaria embriagar pelo
fausto do Poder temporal a que foram conduzidos, mas apenas o
exercendo com o pensamento no bem-estar e na felicidade dos seus
contemporâneos. Isto, aliás, já tem sido posto em prática por muitos
homens em várias épocas, conforme podereis verificar compulsando
os fastos da história terrena. Neles encontrareis um bom número de
governantes que muito se empenharam em cumprir a sua elevada
missão com o pensamento permanentemente fixado em Jesus, dando
conta diária dos seus atos e pedindo inspiração para os que tivessem
de praticar. Esses homens eram em verdade Espíritos encarnados a
serviço de Jesus na Terra, e muito realizaram no decorrer de suas
vidas. Jesus necessita continuamente de homens assim revestidos
deste espírito de bem servir, que se encontrem vivendo na planície da
vida terrena como a grande maioria, quer estejam ocasionalmente
desempenhando funções de mando, onde disporão de outros meios
de melhor servir aos seus semelhantes, servindo ao mesmo tempo à
causa do Senhor na Terra.
Para que isto se torne cada vez mais possível, para que novos
elementos humanos possam surgir no meio terreno, desejosos e
capazes de servir a Jesus, existe o recurso da oração e da meditação,
sendo este o instante em que o Espírito encarnado encontra todas as
facilidades de entrar em contato com o Senhor do Mundo, d’Ele
recebendo a inspiração necessária ao cumprimento do que lhe
compete realizar. Entrem, pois, todos os homens em contato diário,
íntimo, sincero, com Jesus, o Senhor do Mundo, e ver-se-ão na
plenitude de suas realizações terrenas para o bem da coletividade e
engrandecimento de si mesmos. Este é o meio, o caminho, a maneira
de todos os viventes humanos poderem dar fiel cumprimento na Terra
ao programa que eles próprios elaboraram no Alto e se comprometeram a cumprir em sua presente passagem pelo solo terreno.
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Nosso Senhor se preocupa dia e noite em descobrir no coração dos
seus guiados terrenos a centelha indicativa do desejo de cada um se
integrar no movimento por Ele próprio iniciado há dois mil anos em
prol do espírito de fraternidade, de humildade e caridade para com o
próximo, base e fundamento do progresso espiritual individual e
coletivo. Esse movimento tem encontrado em todos os séculos
decorridos desde a estada de Jesus na carne, adeptos em maior ou
em menor número, mas demasiados insuficientes para produzir os
resultados de há muito esperados e absolutamente necessários à
evolução da humanidade atual.
Em seguida eu anunciarei a todos os meus estimados leitores
uma determinação adotada recentemente pelo Senhor, com o objetivo
de constituir na Terra um volumoso corpo de servidores diretos, com
os quais o Senhor possa contar daqui para o fim do século. Incumbiume então o Senhor Jesus de divulgar sua determinação através deste
livro que vim especialmente escrever na Terra, cujo objetivo é
precisamente plantar no coração dos meus leitores a semente que há
de produzir os mais belos frutos para cada um de nós. É a seguinte,
pois, a última determinação do Senhor Jesus, visando à constituição
na Terra de um volumoso corpo de servidores seus, com quem o
Senhor passará a comunicar-se em Espírito durante o sono do corpo e
nas horas em que isso se faça necessário ao desempenho da
respectiva tarefa. Determinou então o Senhor Jesus aos seus
emissários junto aos encarnados, que seja prolongada pelo maior
número de anos possíveis à vida terrena de todos os homens e
mulheres que se constituírem efetivamente em seus servidores na
Terra, prolongamento esse tão longo quanto possa interessar ao
próprio irmão ou irmã encarnados.
Se, por conseguinte, você, leitor meu ou estimada leitora,
desejarem prolongar à sua vontade a vida em que presentemente se
encontram, creiam que isso depende exclusivamente de sua deliberação, segundo a determinação recente de Nosso Divino Salvador.
Para que isso se verifique, eis o que apenas tereis de fazer:
a) adquirir o hábito de orar e meditar diariamente nas horas de
deitar, para entrar em contato com Jesus Nosso Senhor;
b) manter bem viva em vosso pensamento diário a idéia de que
ingressastes no Corpo de Servidores de Jesus na Terra;
c) irradiar pensamentos de amor, bondade e caridade a todos os
seres encarnados, como se vossos irmãos consangüíneos fossem;
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d) procurar corrigir-vos o quanto possível de alguns atos ou
práticas que a vosso próprio juízo possam diminuir-vos o mérito
perante o Senhor Jesus;
e) alimentar a idéia viva, firme, permanente, de que passastes a
fazer parte do Corpo de Servidores de Jesus, e tratar de pôr em
prática as idéias que vos forem inspiradas no sentido de contribuirdes
para o engrandecimento dessa organização espiritual.
Apenas isto é o que têm a fazer os leitores que desejarem fazer
parte da organização acima, já devidamente consolidada no Alto. Em
troca receberão todos em luzes e bênçãos o salário a que fizerem jus,
e mais o prolongamento de sua vida terrena até aos limites de sua
própria vontade, com a conservação da saúde necessária ao
prosseguimento de suas tarefas. Será pouco isto? Acredito
sinceramente que não, e em troca de bem leve tarefa. O ingresso de
qualquer irmão ou irmã no Corpo de Servidores de Jesus
representa a inscrição de seus nomes na organização já formada no
plano espiritual, e a devida assistência que desde então lhes será
prestada pelos mensageiros do Senhor como Guias e Protetores
espirituais. Não é necessária nenhuma assembléia nem associação
dos mesmos a reunir-se na Terra. Essa reunião se fará, sim, mas no
Espaço durante as horas de sono com os habitantes de cada
hemisfério, onde receberão todos os esclarecimentos que se fizerem
necessários. Se os meus estimados leitores o desejarem, para
poderem dispor de um ponto de referência no Alto, eu me coloco
inteiramente à disposição de todos para os encaminhar ao Senhor,
seja na qualidade de patrono desse Corpo de Servidores de Jesus,
seja como o emissário do Senhor encarregado de o organizar na
Terra. Assim, eu atenderei prontamente onde quer que algum de vós
me chame em pensamento para encaminhar à presença do Senhor
Jesus, a cujo serviço também aqui me encontro, e o farei com a mais
viva alegria em meu coração.
Anotai então, estimados leitores, o título da organização espiritual
à qual desejardes filiar-vos: Corpo de Servidores de Jesus, cuja
filiação fareis simplesmente através da oração e meditação diárias.
Em recompensa tereis prolongado a vossa existência na Terra até aos
limites de vossa própria vontade. E quando desejardes partir, é claro
que a vossa recepção será aquela merecida pelos bons servidores de
Jesus na Terra. Creio ter deixado bem claro o assunto que me
incumbiu o Senhor de tratar neste capítulo, o que procurei fazer da
maneira mais clara possível. O resto é convosco, e eu me coloco à
vossa disposição desde o momento presente.
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Capítulo XXII
Acontecimentos meticulosamente previstos - Transformação
da Terra em planeta espiritualizado - Novidades que são
maravilhas autênticas nos domínios da física e da química Uma instrução de grande utilidade para todos - Onde existe o
tribunal da própria consciência

O mundo terreno, um dos menores do Universo em que vivem e
progridem seres humanos, vem necessitando há já alguns séculos de
receber certas transformações em sua estrutura, com repercussão
também no interior, com a finalidade de proporcionar melhores
condições de vida aos seus milhões de habitantes. Essas
transformações de há muito planificadas estão sendo agora iniciadas
e se farão sentir em todas as regiões geográficas do planeta. Os
trabalhos já foram iniciados pelas legiões de operários a quem foram
confiadas; e os efeitos já começaram a surgir em vários pontos do
globo terrestre. Nada, entretanto, acontecerá que não tenha sido
meticulosamente previsto, havendo também soluções e medidas
previamente estudadas para atender da melhor maneira a todas as
situações. Podem estar tranqüilos os habitantes da Terra em qualquer
latitude em que se encontrem, porque nenhum caso surgirá em meio
à população terrena que não tenha sido previsto, para ser
devidamente atendido.
As minhas palavras a este respeito não são novas, visto já terem
sido grafadas ou pronunciadas por outros luminosos mensageiros de
Jesus e se encontram enfeixadas em livros que certamente conheceis.
O Senhor nos recomenda, entretanto, como início e fundamento de
cada uma de nossas tarefas, insistir no fato histórico que representa
para a Terra a sua transformação em planeta espiritualizado a partir
do início do próximo século, para que fique bem gravada na memória
de todos a idéia de que poderão partir do solo terreno a qualquer
momento numerosos seres humanos por efeito das operações
transformatórias já iniciadas. Nunca será demais insistir, pois, neste
particular, para que bem viva fique em vossa memória a idéia de que
podereis partir a qualquer momento, sem tempo para pordes em
ordem as vossas coisas terrenas. Nenhum receio devem ter, porém,
os leitores, quanto ao que possa vir a suceder aos entes queridos que
ficarem, porque o Senhor Jesus também providenciou atendimento e
proteção a todos, e em todas as circunstâncias. A maior preocupação
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de cada um deve consistir quanto a si próprio no momento de
regressar ao plano espiritual, uma vez que para isso é necessário
encontrar-se devidamente preparado, já estais fartos de saber.
Se possível fosse mostrar-vos em detalhe o que está sendo
preparado no Alto para implantar na Terra após as transformações em
curso, bem poderia dar-se que nem todos o acreditariam, por lhes
parecer mais um sonho do que realidade o que se apresta para trazer
ao vosso pequeno planeta ao longo dos próximos cem anos. Há
novidades tão interessantes a implantar na vida terrena a partir de
agora que as podereis considerar maravilhas autênticas. No setor, por
exemplo, da física, há um grande número de processos novos a
caminho da Terra, que hão de revolucionar quanto hoje existe em
funcionamento. Aviação, navegação e transportes mecanizados
receberão tais melhoramentos pela aplicação de novos processos, que
muito deverão contribuir para a maior comodidade de quantos se
utilizarem desses meios. A química igualmente será objeto de grandes
inovações, tanto no campo industrial como no da alimentação,
produzindo novos meios de vida e progresso para todos os viventes.
Não me alongarei neste tema em obediência à recomendação do
Senhor Jesus, por serem outros os objetivos da minha vinda ao vosso
meio terreno. Esses objetivos consistem principalmente em despertar
no âmago de cada leitor o interesse pela vida no Além após a morte
do corpo, no sentido de evitar o que vem sucedendo há milênios à
maioria dos desencarnados que partem do solo terreno inteiramente
despreparados para a vida espiritual, seja por falta de escolas
espiritualistas onde pudessem receber os necessários ensinamentos a
respeito, seja por desídia em relação a esses ensinamentos. O que
tem sucedido geralmente, para sofrimento moral de quantos têm
partido nessas condições, é ficarem os desencarnados por longo
tempo estacionados nos planos de recuperação existentes no Alto, no
aprendizado das coisas mais elementares à vivencia no Além. Para
tentar pôr termo a tão grande inconveniente para quantos partem da
Terra na absoluta ignorância da vida espiritual, é que o Senhor Jesus
nos enviou a conversar convosco, estimados leitores, esclarecendovos acerca do grande problema para muitos, que é a sua partida de
regresso ao seu plano de vida espiritual.
Se me fosse permitido, eu vos conduziria individualmente
enquanto na carne aonde pudésseis testemunhar a realidade do que
vos refiro nestas linhas, o que entretanto, não posso fazer. Contudo,
prometo fazê-lo durante o sono do corpo, embora a recordação do
que virdes se apresente bastante deformada em vossa memória física.
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Nessas visitas havereis de encontrar Espíritos desencarnados há
bastante tempo, afirmando, convencidos, que ainda estão no corpo,
rogando de maneira às vezes comovente que os conduzam ao lar que
deixaram na Terra a fim de prosseguirem nas atividades de que
viviam. Esses irmãos sofrem demasiados em tal situação, em parte
por falta de ensinamentos quanto à finalidade da vida terrena, e em
parte ao próprio endurecimento espiritual que lhes não permite
distinguir entre a vida física e a vida espiritual. Somente após muito
tempo de haverem desencarnado essas almas começam a
compreender a realidade da própria situação e passam a iniciar-se na
vida espiritual. Um tempo verdadeiramente precioso ao progresso de
cada alma assim se perde em tais circunstâncias, que nosso Senhor
deseja aproveitar melhor. Para isso determinou a vinda de numerosos
emissários à Terra para dizer ao ouvido espiritual dos seres humanos,
que a vida verdadeira não é esta que ora vivem na Terra, mas a vida
espiritual em que a alegria e felicidade são condições peculiares a
todos. A vida terrena torna-se necessária a todos os seres espirituais
pelos ensinamentos e experiências que recolhem em cada uma de
suas existências na carne. Concluído, porém, o aprendizado, todos
voltarão a viver no Alto a vida de Espíritos livres, segundo os méritos
que hajam adquirido ao longo de suas numerosas passagens pela
escola terrena.
A seguir eu quero ministrar-vos uma instrução de grande
utilidade para quantos desejarem utilizá-la ainda em sua vida
presente. Sua prática muito contribuirá para a melhoria de sua
situação espiritual quando tiverem de encerrar na Terra a sua
presente existência. Refiro-me à maneira de cada um poder
encaminhar os seus passos em meio à coletividade de que faz parte.
A instrução que desejo ministrar nestas linhas relaciona-se com o
hábito generalizado entre os encarnados, de se ocuparem freqüentemente de assuntos que só dizem respeito a terceiros, mas que, à
falta de melhor ocupação, quase todos se põem a comentar, emitindo
juízos próprios, em pura perda, está visto, porque em nada podem
influir a respeito. Minha instrução é no sentido de que os mais
avisados se abstenham de penetrar na seara que a outrem pertença,
evitando com isso verem-se envolvidos, embora não o sintam, em
vibrações que possam trazer-lhes sofrimento ou serem-lhes
prejudiciais. Manda a sabedoria ocupar-se cada um dos assuntos de
seu próprio interesse, não tentando penetrar ou apresentar soluções
em assuntos de terceiros que não lhes digam respeito. Esta prática
evitará o envolvimento do homem ou da mulher em vibrações
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possivelmente contrárias ou prejudiciais à sua felicidade e bem-estar.
No Alto costumamos fechar os ouvidos a tudo quanto não nos diga
respeito, somente intervindo, seja no que for, quando solicitados, e
sempre no sentido construtivo, da paz e da harmonia geral.
Esta instrução vem a propósito da observação que do Alto
fazemos do empenho constante e continuado dos irmãos encarnados
se envolverem freqüentemente em discussões absolutamente fora dos
seus interesses, das quais nada de positivo lhes poderá advir, ao
passo que de negativo algo ou muito poderão colher dessas
discussões. A política, por exemplo, é um assunto que empolga
geralmente a maioria dos seres humanos por toda a parte, a muitos
deles mais pelo prazer da discussão do que por outro qualquer
interesse. É este um dos assuntos que mais empolgam a mente
humana, na qual não raro abrem brechas pelas quais se infiltram
idéias contrárias ao bem-estar de cada um. A política, definida como a
arte de governar os povos no sentido de lhes proporcionar paz,
tranqüilidade e bem-estar, tem sido muito deturpada nesta finalidade,
transformando-se em inúmeros casos na maneira de viver cada um à
custa do trabalho alheio. Eu vos declaro, porém, estimados leitores,
que este importante setor da vida terrena também vai sofrer
profundas modificações a partir dos dias presentes. Para governar e
dirigir massas populares constituídas por Espíritos de Deus, vão ser
exigidos dos homens elevados a essa posição, virtudes e predicados
especiais para nela se manterem. Cessaram já os tempos em que a
prática do livre arbítrio era facultada aos governantes para que estes
se locupletassem do apoio e boa vontade da maioria dos seus irmãos,
para o simples gozo da elevada posição transitoriamente alcançada.
Tudo foi entretanto preparado para que somente possam manter-se
nas posições de governo, os homens que se mostrarem possuidores
de um sólido caráter moral, como também das qualidades e virtudes
indispensáveis ao governo das nações da Terra. Os casos conhecidos
de nações cujos povos sofrem de longa data ou recentemente o jugo
de governantes que somente pela violência têm conseguido manterse, utilizando os seus governados como se propriedade sua fossem,
esses casos estão para ser solucionados sem mais demora, restituindo
aos respectivos governados a faculdade de escolherem livremente os
mais capazes para o exercício dessa função.
O Senhor Jesus sofre dolorosamente em seu coração o que vem
sucedendo em várias nações da Terra aos filhos que nelas encarnaram em busca de progresso, e se encontram à mercê do arbítrio e da
violência de irmãos que conseguiram empalmar o bastão de mando.
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Estes que assim conseguiram submeter irmãos tão dignos e
merecedores como eles próprios, de uma vivência tranqüila na Terra,
receberão a seu tempo, no seu plano espiritual, aquilo que houverem
construído de bem ou de mal durante o período em que mandaram
em seus semelhantes.
Evidenciado ficará uma vez mais, por conseguinte, que, assim
como nenhum ato bom praticado na Terra pelo ser humano ficará
sem a devida recompensa, também não ficará impune nenhuma
medida violenta ou desumana praticada pelos governantes ocasionais
contra os seus governados. Para isso existe no Alto a prestação de
contas de cada um perante o Tribunal da própria consciência, em que
os feitos são apresentados inteiramente desnudos à vista dos próprios
julgados, cuja pena ou recompensa é sempre de acordo com o
merecimento de cada um. A sentença proferida no luminoso Tribunal
que julgará no Alto os atos praticados na Terra pelos Espíritos
encarnados, tanto pode ser, e tem sido felizmente em maioria, a
promoção do julgado a mais elevado grau espiritual, como pode ser a
volta ao plano físico, o que também tem acontecido a um regular
número de seres humanos, em condições de vida que eu não me
atrevo sequer a descrever. Vós todos que perlustrais os caminhos da
Terra, podereis conhecer não poucos irmãos nossos suportando bem
pesado fardo em sua vida terrena, como resultado de sentença
proferida por algum daqueles tribunais a cujo julgamento necessitou
de submeter-se. Numerosos irmãos nossos se encontram na Terra
cumprindo a sua sentença, e permita Nosso Bom Deus que em seu
regresso se encontrem completamente redimidos. Eis aí, estimados
irmãos, uma pequena digressão a propósito da minha recomendação
ou instrução no sentido de que vos abstenhais de ocupar a vossa
mente e o vosso tempo com assuntos que em nada possam ajudar a
vossa felicidade e bem-estar na Terra. Que minhas palavras tão
simples quanto sinceras e amigas possam encontrar guarida nos
vossos corações, é o meu grande desejo ao grafá-las para vós.
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Capítulo XXIII
Um esforço que não deve perder-se - Outro ângulo dos fatos
em perspectiva - Detalhe da vida espiritual ainda pouco
conhecido: a chegada no Além - Um fato que não deve
repetir-se - A ação das forças do mal

Os Espíritos que receberam do Senhor do Mundo a graça de
virem à Terra para viverem a fase atual do planeta, a fase preparatória dos magnos acontecimentos que hão de transformar
substanciosamente as condições de vida dos seus habitantes futuros,
esses Espíritos devem considerar-se felizes em poderem testemunhar
o que vem por aí. Tendo estado na Terra em várias épocas, como
agora, em busca de mais luz e experiência para a construção do seu
progresso espiritual, os Espíritos que na Terra se encontram nesta
segunda metade do século já são possuidores de certo nível evolutivo,
o bastante para que possam compreender e assimilar quanto lhes
vieram dizer os mensageiros de Jesus ao ouvido espiritual.
Seria para lamentar, e muito, se este esforço que faço para
permanecer em Espírito num ambiente saturado da materialidade
mais grosseira, assim como sucede a numerosos outros mensageiros
de Jesus, seria para lamentar, repito, se o nosso esforço viesse a
perder-se pelo seu não aproveitamento pelos irmãos encarnados. Isto
não acontecerá todavia, ou só acontecerá numa percentagem mínima,
para o bem e felicidade da grande maioria que o está recebendo com
vivo interesse. O nosso empenho em traduzir de toda maneira as
advertências que estão sendo feitas a todos os homens e mulheres
deste fim de século, é devido à necessidade de que toda a população
terrena se encontre prevenida para o que possa acontecer à volta de
cada ser humano. Por isso é que estamos repetindo conselhos e
advertências já feitas, seguindo o velho conceito de que as coisas
muito importantes devem ser ditas e repetidas para que jamais se
esqueçam.
Segundo o que vem sendo observado do Alto por mensageiros
especializados, as vibrações emitidas por um grande número de seres
humanos que tiveram a ventura de tomar conhecimento do assunto
através dos livros de Thomé, já representam uma vontade decidida de
seguir fielmente os conselhos e ensinamentos divulgados por aquele
dedicado servidor de Jesus. Isto quer dizer que muitas mentes
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humanas passaram a funcionar também no plano espiritual, na
ligação procurada com as Forças Superiores, tal como nos manda
recomendar o Senhor Jesus. Nosso desejo e nosso esforço constante
são no sentido de que aumente diariamente o número de encarnados
que assim procedam, porque o farão no seu exclusivo bem e
felicidade espiritual. Nós que nos empenhamos neste trabalho de
divulgação pela palavra escrita, participamos da alegria e felicidade
que aguardam no Alto todos os homens e mulheres que resolveram
dar atenção às nossas palavras e se preparam para mais alto
merecimento.
Nosso Senhor acaba de me determinar que chame a atenção dos
leitores para um outro ângulo dos fatos que devem verificar-se bem
proximamente no solo terreno. Refiro-me ao que se relaciona com o
lado moral de quantos se encontram na Terra nestes anos finais do
século. Será de grande valor para todos a circunstância de que se
encontrem preparados para deixar a Terra de um momento para
outro, embora isto só possa verificar-se muito mais tarde, pelo
esgotamento natural da vitalidade orgânica de cada um. O fato de
terem os encarnados recebido na mais alta conta os conselhos e
ensinamentos divulgados por este e outros livros, já terá produzido no
Espírito de cada um um efeito moral apreciável, traçando
possivelmente um roteiro moral que sem eles não teriam seguido.
Esta circunstância terá produzido também no Espírito de cada leitor o
desejo de um novo impulso no caminho da sua redenção espiritual. E
quando, a seu tempo, os irmãos leitores aportarem de regresso ao
respectivo plano espiritual, hão de constatar maravilhados, quanto
estes conselhos e ensinamentos serviram para o cumprimento na
Terra de quanto no Alto haviam prometido realmente cumprir.
Em seguida eu referirei um detalhe da vida espiritual ainda pouco
conhecido dos viventes atuais na Terra, e de grande vantagem para
todos em que o conheçam desde agora. Quero referir-me então ao
que no Alto sucede muito freqüentemente aos desencarnados que ali
aportam na ignorância de como se encaminharem em seu novo
estado, e não encontrem de pronto quem os possa guiar ou
aconselhar. Poderão estas palavras causar certa surpresa a irmãos
relacionados com os ensinamentos espíritas divulgados na Terra,
certos como estão de que, possuindo cada ser humano o seu
guardião ou protetor espiritual, eles estarão presentes à
desencarnação de seus guiados ou protegidos e os encaminharão ao
respectivo destino. Esta regra, como todas as demais, tem suas
exceções que convém conhecer. Acontece muito freqüentemente,
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como disse, que aquelas Entidades não se encontrem presentes ao
ato desencarnatório, por motivos superiores ou necessários mesmo, e
o desencarnado pode vir a encontrar-se como em pleno deserto, ou
cercado por outra espécie de Entidades desejosas de se divertir com
ele. Isto pode acontecer em virtude de uma destas duas razões: ou
por ter sido mal ouvido na Terra aos conselhos ministrados pelos
seus guardiões ou protetores incumbidos de os assistir em sua
vivência terrena, ou por entenderem em sua alta recreação, que
deviam viver a vida a seu modo, apesar dos conselhos recebidos
durante o sono do corpo ou por inspiração diária. Seus guias ou
protetores podem ter desistido da tarefa que vinham desempenhando
abnegadamente junto a estes irmãos encarnados, no uso de um
direito que as leis espirituais a todos conferem, podendo dar-se então
que no momento de desencarnarem esses irmãos não encontrem, ou
talvez não enxerguem, quem os receba e encaminhe ao seu plano de
vida. Nestes casos é que se torna imprescindível saber cada um como
proceder a fim de não vir a cair em mãos de quem possa transformálos em seus escravos por tempo indeterminado, e obrigá-los à prática
de quanto por sua livre vontade seriam incapazes de praticar.
No sentido de evitar situações como esta é que desejo instruir os
meus estimados leitores, esclarecendo-os acerca de como proceder.
Eu acredito sinceramente que o fato de um irmão encarnado ter
adquirido e estudado este livro, já revela por si mesmo um certo grau
de entendimento e compreensão acerca das coisas relacionadas com
a vida espiritual. Pelo menos isto nos dá a esperança de que esta
leitura será capaz de impedir que o leitor venha a encontrar-se na
situação acima descrita. Mal nenhum existe, porém, em que eu
divulgue nestas linhas a maneira de proceder na situação descrita,
servindo esta divulgação inclusive para que o irmão leitor elucide por
sua vez alguém que necessite de a conhecer. Direi então que o
processo a utilizar por quantos possam vir a encontrar-se em má
situação ao aportarem no mundo espiritual, seja em que plano for, é,
em primeiro lugar, a concentração mental no Senhor Jesus,
procurando entrar em comunicação direta com o Divino Salvador. Em
seguida, a elevação de uma prece com verdadeira unção, atrairá
instantaneamente algum dos emissários do Senhor a tomar
conhecimento da situação e providenciar o socorro. É este o processo
ou a fórmula capaz de remediar a situação aflitiva em que alguém
possa vir a encontrar-se ao deixar a Terra na ignorância do caminho a
seguir.
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Já tem acontecido a almas que partiram da Terra em situação de
grande perturbação espiritual, como sucede não raro a quantas
desencarnam em meio de lutas guerreiras ou mesmo individuais,
chegarem ao espaço com todos os sentidos perturbados e por isso
incapazes de se darem conta da própria situação. Em muitos destes
casos, certa classe de Espíritos afeitos à prática do mal apoderam-se
dessas almas, retiram-lhes a consciência de si mesmas e a memória, e
passam a utilizá-las como auxiliares escravizados na prática de
malefícios aos irmãos encarnados, malefícios que aquelas almas,
conscientemente, seriam absolutamente incapazes de praticar. Essa
situação pode durar muito tempo, anos e anos, até que algum fato
possa vir a libertar aquelas almas do jugo dos Espíritos do Mal.
A propósito eu relatarei um fato só, que poderá elucidar-vos
melhor. Desencarnou há tempos no Brasil - no primeiro quarto do
século atual - um jovem oficial do Exército em conseqüência de haver
tomado parte ativa num movimento revolucionário, no qual recebeu
ferimentos mortais. Foi recolhido e tratado convenientemente, mas
não desejava sobreviver, tal havia sido o seu empenho na deflagração
do movimento fracassado. Seu Espírito encontrava-se por isso
envolvido numa nuvem de ódio àqueles que podiam cantar vitória,
preferindo o jovem oficial deixar o mundo a ver-se curado para
enfrentar novamente a vida que arriscara. Nesta situação verificou-se
a desencarnação. Seu Espírito encontrou-se então livre do corpo
bastante ferido, porém incapaz de se traçar um rumo devido à nuvem
de ódio que o cercava. Ele foi recolhido em tal situação por uma
poderosa falange de malfeitores que imediatamente o submeteram
aos serviços de sua equipe, retirando-lhe antes a consciência e o uso
de seus conhecimentos. Este irmão prestou a seguir àquela falange de
malfeitores todos os serviços que lhe foram ordenados durante vários
anos, até que se tornou possível às falanges do Bem encontrar uma
oportunidade de o libertarem. Isto se verificou por intermédio de uma
organização espiritista da Terra, aonde uma de suas vítimas foi
conduzida pelas Forças Superiores para o necessário tratamento
espiritual. Confirmando-se uma vez mais o ditado que “pela vítima se
vai ao algoz”, foi fácil às Forças Superiores identificarem aquele irmão
escravizado às falanges do mal e retirá-lo dali, a fim de o recuperarem
também. Isto foi feito, sendo-lhe restituída um pouco mais tarde à
posse da consciência de si mesmo e dos conhecimentos adquiridos, o
que levou o nosso jovem irmão a dedicar-se desde então ao serviço
de esclarecimento dos irmãos encarnados, salvando quantos lhe seja
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possível salvar de cativeiro semelhante ao que ele próprio sofreu na
inconsciência de sua existência de filho de Deus.
Este relato é verdadeiro, estimados leitores, e os fatos passaramse como disse, no primeiro quartel deste século. Apenas omiti nome e
detalhes que não estou autorizado a divulgar. Fatos semelhantes têm
sucedido em todos os tempos sem que tenha sido possível impedi-los.
Isto deve ser previsto em várias circunstâncias, mas há o meio de
evitá-los por quantos se preparem devidamente enquanto na vida
terrena. O recurso infalível em todos os casos é a prece, como sabeis,
contanto que o irmão desencarnado esteja preparado para utilizá-lo.
As forças do mal ainda são numerosas, infelizmente, e os
malefícios que conseguem causar aos irmãos encarnados contam
invariavelmente com a cooperação, senão com a direção mesma de
irmãos encarnados que assim se afundam numa espécie de pantanal,
aonde virão a encontrar-se após a morte do corpo. Tivessem estes
irmãos a noção exata do que irão encontrar ao deixarem na Terra os
seus despojos, e as conseqüências que hão de viver em relação aos
males de que foram autores contra irmãos que nada lhes fizeram,
estou bem certo de que mudariam de rumo e passariam desde agora
a empenhar-se na prática do bem, e exclusivamente do bem. Desta
maneira estes irmãos dados à prática da chamada magia negra
receberiam em seu Espírito ainda na Terra uma tão grande messe de
bênçãos e luzes, que os conduziriam em seu regresso ao mundo
espiritual, a situações de paz e felicidade de que jamais puderam
fazer idéia.
O Senhor Jesus, que me recomendou tratar deste assunto para
vosso conhecimento ainda na Terra, deseja que cada um dos leitores
exercite praticar a concentração mental e a prece diária, não apenas
para o maior bem-estar de sua vivência terrena, como e especialmente para adquirir a faculdade de conduzir-se no mundo espiritual
por seu próprio discernimento.
Eis, pois, amigos leitores, desde agora em vossas mãos a chave,
por assim dizer, que abre todas as portas à felicidade que há tantos
séculos buscais em as numerosas encarnações vividas neste pequeno
mundo de Deus. Eu me sentirei igualmente feliz se tiver a ventura de
constatar que minhas palavras foram dignas da vossa atenção, como
me atrevo a afirmar ao fim do presente capítulo. Ficai, pois, na paz do
Senhor, que vos observa, inspira e dirige em mais uma de vossas
numerosas existências terrenas.
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Capítulo XXIV
Reforma em profundidade das condições atuais - Uma grande
novidade - Novos ascendentes mediúnicos surgirão na Terra O homem do futuro poderá alar-se e permanecer no espaço Um combustível revolucionário - Novo produto vegetal de
grande eficiência alimentar

Para atender às necessidades evolutivas de um número
incontável de almas que estagiam nos diversos planos do mundo
espiritual, em grande maioria já possuidora de conhecimentos
adquiridos como vós outros, neste mundo terreno, o Senhor
deliberou, em harmonia com as Forças Superiores do Universo,
empreender uma reforma em profundidade das condições atuais
desta pequena esfera. Essa reforma, já estais disso informados,
consiste inclusive na modificação das condições topográficas do solo
terreno, com vistas, sobretudo, à ampliação, de suas áreas de
produção de alimentos para atender às necessidades de uma
população bem maior que a atual.
Um empreendimento de tal porte não se projeta facilmente no
decorrer apenas de algumas dezenas de anos, mas requer um estudo
demorado que pode durar séculos, como aconteceu ao plano
transformatório já em curso na profundidade do solo terreno. São tão
importantes as modificações em curso desde algum tempo, que é de
esperar-se que seus efeitos venham a ser registrados por toda a
parte, abrangendo os quatro pontos cardeais. E como esses efeitos
telúricos devem atingir numerosas vidas humanas, conduzindo aos
planos do Além alguns milhares de almas presentemente encarnadas,
Nosso Divino Mestre, em harmonia, também, com as Forças
Superiores que o cercam e assessoram, decidiu empreender uma
grande Cruzada de Esclarecimento, a qual está em plena execução
através da palavra falada e escrita em vários países. Seria recebida no
Alto com especial agrado por parte das Forças Superiores e do Senhor
Jesus, uma campanha empreendida pelas organizações espiritualistas
de todo o mundo junto aos seus adeptos, no sentido de os preparar
espiritualmente para receberem sem terror nem pânico os
acontecimentos que se registrarem à sua volta, mas recebendo-os
como fatos naturais que em nada os prejudicarão. Digo que esses
acontecimentos em nada prejudicarão as pessoas que os
testemunharem, porque realmente assim será. Em que poderiam
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esses fatos prejudicar as pessoas ou almas encarnadas viventes na
Terra? Na perda, por exemplo, de alguma propriedade que porventura
possa vir a ser destruída pelos fatos? Na perda de algumas vidas de
entes queridos possivelmente atingidos pelos movimentos telúricos?
Na perda da própria vida, ceifada dessa maneira?
Eu responderei a essas interrogações esclarecendo que o fato de
algumas vidas humanas virem a ser interrompidas por efeito das
transformações pelas quais irá passar o planeta, não constitui
nenhuma espécie de prejuízo para elas próprias, porque tudo foi
preparado de antemão no sentido de serem recebidas no Alto com o
maior conforto e carinho, todas as almas que vierem a interromper
sua vivência terrena pelos motivos apontados. As propriedades ou
bens, que forem atingidos por esses acontecimentos, nada
representarão de útil para as almas que partirem, porque nos lugares
a que serão conduzidas irão encontrar outras propriedades e bens
bastante superiores aos que deixaram na superfície terrena. E quanto
aos entes queridos que permanecerem, esses encontrarão à sua
disposição tudo quanto necessitem para prosseguir na estrada da
vida, que poderão sentir apenas a saudade dos que partiram, como
vem acontecendo, aliás, desde o princípio do mundo.
Neste particular eu desejo antecipar-vos uma grande novidade.
Esta é que, com a transformação em curso no solo do planeta,
também virão à Terra algumas modalidades mediúnicas que
permitirão aos viventes terrenos comunicar-se com os seus queridos
do mundo espiritual, o que atualmente ainda constitui privilégio de
alguns apenas. A vivência nesta esfera caminha para oferecer aos
encarnados condições existentes desde muito em planetas mais
adiantados, habitados igualmente por Espíritos encarnados, os quais
se distinguem dos terrenos de hoje pela posse de ascendentes
mediúnicos ainda raros na Terra. Aqueles que estão reencarnando,
porém, já são portadores de vários daqueles ascendentes que lhes
permitirão ver e ouvir os seus maiores do Espaço, consultá-los em
seus problemas terrenos quando necessário, assim como se
comunicar de viva voz com os entes queridos que partiram. Disto se
deduz, por conseguinte, que os planos elaborados há cerca de dois
milênios no Alto sob as vistas do Senhor do Mundo são de molde a
fazer da vivência terrena um pequeno paraíso, onde os Espíritos
encarnados se sentirão imensamente felizes em permanecer.
Já foi dito por outros mensageiros do Senhor e aqui o repito, que
os desentendimentos humanos que tantos processos guerreiros
suscitaram desde longos milênios entre os seres que têm povoado a
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Terra, estarão definitivamente encerrados com o século atual. É
provável que uma outra espécie de lutas venha a implantar-se no
planeta com o advento da civilização que se aproxima, lutas que
poderão travar-se no campo da ciência, tão largo, rico e vasto como
não podeis fazer dele a menor idéia nos dias presentes. Se eu vos
disser que o homem terreno do futuro próximo poderá alar-se no
espaço a seu bel-prazer com toda a segurança, aí permanecendo por
espaço de dias ou mesmo semanas, estarei dizendo-vos meia
verdade, porque realmente as descobertas que surgirão na Terra,
trazidas por muitas das crianças que estão chegando, são de molde a
impressionar seriamente os viventes deste século.
E de que maneira poderão os homens de amanhã alar-se pelo
espaço que circunda a Terra, e mesmo além da sua atmosfera? gostaríeis de perguntar-me. Eu vos elucidarei em linhas gerais,
dizendo-vos que isso acontecerá em conseqüência de dois princípios
que aqui se estabelecerão brevemente: alimentação e combustível.
Efetivamente surgirá na Terra um princípio alimentar que independerá
os seres humanos dos elementos atuais de sua alimentação,
eliminando cerca de noventa por cento do que constitui a alimentação
humana. Surgirá um produto vegetal de grande eficiência alimentar
pelo potencial de vitaminas que contém, o qual o homem poderá
conduzir no bolso do colete para dele se servir cada doze horas para
se alimentar convenientemente. Munido desse produto maravilhoso,
porque é realmente uma autêntica maravilha, o homem poderá
empreender as excursões que imaginar sem cuidados alimentares.
Outra grande novidade a surgir na Terra, igualmente trazida
pelos Espíritos que estão chegando em corpos de crianças nos vossos
lares, será um combustível já em uso em outros planetas, o qual virá
revolucionar totalmente a indústria de motores. Essa novidade no
campo da mecânica permitirá ao homem elevar-se do solo e penetrar
além da atmosfera terrena com todas as facilidades e segurança,
podendo então se aproximar e pousar mesmo em planeta do sistema
solar da Terra, lá permanecer determinado período e regressar ao
solo terreno quando lhe aprouver. As demais condições para isso são
puramente acessórias. Os elementos fundamentais para as viagens
espaciais residem nestes dois elementos, que são: alimentação e
combustível. Cientistas da Terra já se preocupam com a descoberta
de algo neste terreno, graças ao funcionamento de sua mente
intuitiva, porque a idéia flutua no espaço em torno da Terra. Quem,
no entanto, virá efetuar a sua descoberta serão os novos cientistas
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que estão reencarnando, que já os trazem em sua bagagem
espiritual.
Estes são alguns apenas dos elementos que devem constituir o
progresso da vida terrena dos próximos cem anos, durante cujo período aqui se encontrarão encarnadas Entidades da mais elevada
categoria espiritual, vindas algumas delas de planetas bem mais
adiantados que a Terra, a convite do Nosso Divino Mestre Jesus, a fim
de implantarem nesta pequena esfera alguns dos elementos de
progresso existentes naquela em que vivem. Este intercâmbio
espiritual é muito comum em todas as esferas, sempre com o objetivo
de levar às menos evoluídas elementos existentes nas mais
adiantadas. O Senhor Jesus por sua vez também tem concordado em
contribuir para o adiantamento de esferas de categoria inferior à da
Terra, enviando às mesmas várias Entidades de elevada categoria
espiritual com o objetivo de lá implantarem e desenvolverem
melhoramentos necessários à vida dos seus habitantes.
Para exemplificar eu vos direi que data de menos de um século a
encarnação numa daquelas esferas de categoria inferior à da Terra,
de cerca de uma dezena de abnegados servidores do Divino Mestre,
com o objetivo de nela implantarem alguns dos seguintes
melhoramentos: eletricidade tal como existe na Terra, tratamento da
água por substância química, e aplicação motorizada aos seus
veículos de transporte. As Entidades que se prontificaram a levar
estes melhoramentos à esfera em que ainda se encontram, têm
lutado seriamente pela implantação dos mesmos, no que têm sido
coroadas de êxito, segundo vêm informando ao Senhor Jesus em suas
visitas periódicas, aproveitando os momentos de repouso do corpo
naquela esfera.
Uma das dificuldades maiores a vencer, segundo informaram ao
Senhor, foi a falta de determinado material para os seus trabalhos no
campo da física, o qual tiveram de produzir inicialmente. Verifica-se
desta maneira que a implantação de um melhoramento na superfície
de um planeta requer invariavelmente a produção de outros,
acessórios, resultando daí uma notável ampliação do melhoramento
fundamental. Informaram ainda as Entidades emigradas à esfera em
referência, que a água ingerida pelos habitantes da mesma era de tal
modo poluída, que dois terços dos falecimentos aí ocorridos
apresentavam esse fenômeno como causa mortis. Nos últimos vinte
e cinco anos, porém, segundo a mesma informação, esta quota foi
reduzida a apenas trinta por cento graças ao tratamento químico da
água. Nos lugares mais povoados que são as cidades principais, a
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quota de desencarnações por motivo da insalubridade da água foi
reduzida a pouco mais de dez por cento, o que bem atesta o valor das
Entidades que o Senhor Jesus emprestou ao Governador do planeta
em causa.
Vê-se por este pequeno relato como se desempenham em todos
os mundos do Universo os seres espirituais mais evoluídos, levando
sua cooperação, que é o resultado de suas experiências, a impulsionar
o progresso de planetas menos evoluídos, no sentido de proporcionar
aos seres que neles habitam, condições menos penosas de vida. É o
espírito de cooperação espiritual em ação plena, ajudando aos que
necessitam, a fim de que eles possam participar também dos
benefícios já alcançados por quantos têm a dita de viver em mundos
mais adiantados. Nosso Senhor Jesus, cedendo algumas Entidades do
seu pequeno mundo para levarem àquele em que ora se encontram,
alguns melhoramentos essenciais à vida e bem-estar de irmãos
nossos menos evoluídos, só está retribuindo graças anteriormente
recebidas de planos mais adiantados do que a Terra, onde viveram
também por largos tempos alguns cientistas aos quais muito deve o
progresso da Terra. Em verdade aqui viveram bem recentemente
algumas Entidades que muito fizeram em favor do progresso terreno,
provindas de plano bem mais adiantado para esse fim. Não lhes
citarei os nomes, mas facilmente as identificareis vós mesmos, se
meditardes em torno das principais descobertas que tanto vieram
impulsionar o progresso terreno.
Tais Entidades constam já da História contemporânea da Terra, e
já se aprestam para aqui voltarem com a missão de implantar outros
melhoramentos. No campo da física, por exemplo, devem surgir já no
começo do próximo século, algumas novidades a serem recebidas
muito gratamente pela população. É provável que o tipo alimentar a
que me referi em princípio deste capítulo venha a surgir em definitivo
dos estudos e experiências a serem empreendidos pelas Entidades
supramencionadas.
Vedes assim, estimados leitores, uma demonstração a mais
acerca do perfeito entendimento existente entre os dirigentes de
todos os mundos do Universo, e também uma nova afirmação da
interdependência de todos eles. É maravilhoso constatarmos a
existência deste elevado espírito de cooperação e interdependência, a
dizer aos seres humanos que procedam da mesma maneira,
ajudando-se mutuamente para maior e mais completa felicidade de
todos.
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Capítulo XXV
Nada ocorrerá para o vosso mal - Um surto de felicidade - O
fenômeno da morte: não há o que temer - A faculdade
psicográfica - Nosso Senhor necessita de mais obreiros na
Terra - Deixai brilhar a luz interna

A graça e a misericórdia divina envolvem nestes anos finais do
século XX toda a superfície do globo terrestre, cercando-o da proteção
que se faz necessária em face dos trabalhos que nele se processam,
com vistas à implantação das modificações em curso. Envolvidos
estão igualmente pela graça e misericórdia divinas todos os homens e
mulheres viventes na Terra, para que nada lhes aconteça fora do que
foi previsto pelas Forças Superiores, em conseqüência do andamento
dos trabalhos transformatórios do solo terreno.
O trabalho que de outra parte está sendo realizado pelos
mensageiros de Jesus, através da pregação que todos estamos
desenvolvendo por meio da palavra escrita e falada, constitui em
verdade uma parte muito importante do plano já em plena execução,
porque destinado a implantar no coração dos encarnados a idéia de
que nada ocorrerá para o mal ou sofrimento de cada um, mas para a
sua felicidade. Poderão alguns leitores argumentar que os homens e
as mulheres, viventes na Terra, prefeririam não ser incomodados pela
ação transformatória do planeta, e prosseguirem fruindo cada um a
sua existência na carne até ao esgotamento da vitalidade orgânica,
como acontece a milênios de milênios talvez, em vez de serem
arrancados à vida terrena pelos acontecimentos anunciados.
Eu responderia a esse argumento aprovando-o inteiramente se
fossem normais as condições da vida terrena, no prosseguimento de
um passado multimilenar. Sucede entretanto, conforme vem sendo
longamente explicado pelos mensageiros de Jesus, que os tempos
que se aproximam foram preparados para operar transformações
profundas na estrutura do planeta, visando adequá-lo às necessidades
da nova e mais adiantada civilização que já se encaminha para a
Terra. Essa nova civilização é constituída de Espíritos bastante
adiantados, que virão implantar no meio terreno certas descobertas
que hão de contribuir para tornar a vida terrena menos dolorosa do
que a atual, com o que se implantará também na Terra um surto de
felicidade e bem-estar ainda desconhecido pelos viventes atuais.
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Esclarecerei ainda aos meus estimados irmãos leitores, que a
circunstância de virem a ser conduzidos para o Alto numerosos irmãos
que desejariam permanecer por mais tempo no solo terreno, não
deve ser absolutamente recebida como infelicidade para nenhum
deles, porque em verdade o não é. Todos nós temos a mais firme
certeza de que, ao contrário disso, todos os irmãos que vierem a
interromper sua vivência na Terra por efeito dos trabalhos em curso,
irão verificar pessoalmente ao reingressarem no seu plano de vida
espiritual, que cumpriram integralmente a sua existência terrena, tal
como a encontrarão anotada em seus registros espirituais. E para
alegria sua verificarão também que a vida espiritual na qual
reingressaram, é muitas vezes mais tranqüila e feliz do que aquela
que viviam na Terra.
Já foi dito por outras Entidades como eu a serviço do Senhor, que
a Terra pode ser comparada a um velho edifício que necessita de
reparos urgentes, a fim de nele se poderem instalar inquilinos
possuidores de determinadas condições para sua permanência na
Terra. Tornou-se então necessária a introdução de reformas e
melhoramentos de vulto nesse edifício, sem que se possa desocupá-lo
inteiramente, como sucede em regra aos vossos edifícios terrenos.
Executar-se-á porém a obra por partes, de maneira a desalojar o
menor número de moradores. Estes, que vierem a ser desalojados em
virtude dos trabalhos em curso, serão, figuradamente, os que virão a
ser conduzidos para o Alto e lá instalados em meio ao maior conforto
pelos servidores do Senhor, de há muito destacados para esse
serviço. Não há, pois, motivos para temor nem pânico, meus queridos
irmãos encarnados. Apenas se recomenda a todos os viventes
terrenos que cooperem no seu próprio bem-estar, preparando-se
espiritualmente, elevando o pensamento diariamente ao Senhor
Jesus, para que Ele saiba onde se encontram os seus guiados
terrenos sinceramente preocupados com a sua felicidade espiritual.
Porque os demais, os irmãos encarnados que entenderem desprezar
este conselho, seja por que motivo for, esses, quando o seu momento
chegar, poderão ser conduzidos como autênticos objetos materiais,
uma vez que seu Espírito se recusou a receber as instruções que a
todos foram dadas pelos mensageiros de Jesus. Esses irmãos rebeldes
ou desleixados, se me permitem o termo, serão conduzidos como se
objetos fossem, portanto inconscientemente, o que lhes tornará
menos agradável a viagem. Porque, estimados leitores, é preciso que
todos entendam esta grande verdade: a morte só tem sido um fato
desagradável para aqueles que se entregaram de corpo e alma, por
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assim dizer, aos prazeres materiais da vida, descurando inteiramente
o seu lado espiritual. A morte, direi ainda com toda a verdade, é
muito mais triste e desagradável para os que ficam do que para
aqueles que partem. Para os que ficam cerra-se uma espécie de
cortina atrás do ente que partiu, o qual só poderá ser visto por
aqueles que forem partindo a seu tempo. Mas para quem parte, se
levar em seu coração o sentimento nele cultivado durante os anos em
que permaneceu na carne, da fé na misericórdia divina e do amor ao
semelhante, apoiado numa consciência límpida, tranqüila, de que
nenhum débito moral haja contraído em sua vivência terrena, para
estes, a morte é uma espécie de prêmio do maior valor, que esse
irmão verá transformado em claridades para o seu Espírito. Não há
pois que temer a respeito da morte, meus caros irmãos leitores. Com
o andar dos tempos, com o progresso dos conhecimentos que estão
sendo difundidos na Terra a respeito da vida espiritual, todos hão de
verificar que este fenômeno que tanto impressiona ainda os terrenos,
se transformará num fato simples, natural, assim numa espécie de
viagem que em nada poderá causar tristeza aos que ficarem. Estes já
saberão bem claramente que o seu ente querido que desencarnou, o
fez por haver cumprido o prazo de sua permanência na carne, e foi
continuar o seu trabalho evolutivo num plano em que o corpo físico
não é necessário por não ter nenhuma utilidade. Ao demais,
desenvolver-se-á também na Terra o conhecimento peculiar a todos
os encarnados, da maneira de se comunicarem com os seus parentes
e amigos do plano espiritual. Esta faculdade a todos concedida, já nos
tempos presentes, possibilita aos que partiram comunicar-se com os
que ficaram, se isto desejarem, tornando a vivência terrena bastante
mais agradável que atualmente, para quantos ainda ignoram os meios
destas comunicações.
Para exemplificar eu vos apresentarei o caso deste meu
intermediário, bastante elucidativo. Graças à faculdade psicográfica
que soube cultivar e desenvolver, e também ao merecimento
decorrente de sua dedicação a este grande serviço que nos presta, a
mim que dele me utilizo para escrever este livro, e a outras Entidades
que fizeram o mesmo, este estimado irmão está perfeitamente informado a respeito dos seus entes queridos que se encontram no
plano espiritual, assim como de um certo número de irmãos que se
tornaram amigos em sua presente existência terrena. O Senhor Jesus,
sempre desejoso de recompensar da melhor maneira a todos os seus
servidores, tem determinado a vinda freqüentemente ao lar deste
irmão que me serve de intermediário, dos seus entes mais queridos,
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sucedendo mesmo já ter mandado consultá-lo acerca de quem
desejaria ele receber em determinado dia de suas concentrações
mentais semanais. Isto sucedeu bem recentemente, tendo o aparelho
optado pela vinda de sua progenitora. Ela compareceu, redigiu sua
mensagem de amor e agradecimento ao Senhor, inteiramente feliz
por mais essa bela oportunidade que o Senhor lhe concedia.
Acompanhando aquela Entidade compareceram também os demais
familiares do mundo espiritual, transformando o lar deste meu
querido irmão e amigo, no radioso prolongamento do plano espiritual
em que ora vivem no Alto.
Este fato pode repetir-se no lar de cada um de vós, leitores
meus, já nos dias que correm, se assim o desejardes. Bastará para
isso que vos determineis a tanto, começando por vos dirigirdes de
coração a Jesus, pedindo-lhe a inspiração que vos conduzirá à prática
deste intercâmbio espiritual. Isto pode ser conseguido de qualquer
destas duas maneiras: o desenvolvimento da mediunidade
psicográfica, que todos possuem, ou da mediunidade incorporativa
também muito fácil de desenvolver quando o Senhor o determinar.
Ficai certos, entretanto, que Nosso Senhor jamais recusará atender
pedidos de qualquer de vós, desde que formulados com sinceridade e
não por espírito de curiosidade ou especulação. Nosso Senhor
necessita de mais obreiros na Terra, que serão novos apóstolos deste
século, para seus intermediários na transmissão de conselhos da
maior utilidade para todos. Se vos sentirdes possuidores da elevação
espiritual necessária ao desempenho de tão elevada função, qual seja
a de vos tornardes um autêntico canal cósmico a serviço do Senhor,
se assim vos sentirdes no íntimo dos vossos corações, colocai então
vossos joelhos em terra, elevai o vosso pensamento ao Senhor Jesus
e dizei-lhe com toda a unção:
- “Senhor Jesus: estou aqui desejoso de ingressar no teu serviço;
utiliza os meus préstimos da maneira que eu possa melhor servir; faze
de mim um obreiro da tua seara, que eu desejo servir-te até ao fim
da minha vida!”
Este oferecimento feito de coração puro, eu vos afirmo, será
recebido pelo Senhor Jesus com demonstrações do maior agrado em
seu magnânimo coração. O Senhor que procura atentamente
descobrir dedicações em meio de todos os viventes na Terra, exultara
ao receber oferecimentos deste tipo, partidos espontaneamente de
quantos assim se manifestem. Este tem sido em todos os tempos o
primeiro passo de seus servidores terrenos, conduzindo-os à situação
em que todos hoje se encontram de verdadeiros luminares da
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espiritualidade. Um oferecimento feito ao Senhor Jesus nos termos do
que aí fica ou semelhantes, denota imediatamente aos olhares do
Divino Mestre a existência de uma luz interna em quem o faça, a qual
se esforça em brilhar e crescer para vencer a treva em que se
encontra mergulhada, que são as vibrações materiais do corpo físico.
Um oferecimento deste tipo coloca essa luz interna em plena ligação
com as Forças Superiores, as quais se incumbirão de tratar de
desenvolvê-la, com o mesmo carinho com que alguém se empenharia
em aproveitar a chama de seu último fósforo, numa ilha deserta ou
local desprovido de recursos. Esse alguém trataria de resguardar das
correntes aéreas a luzinha do seu último fósforo, de maneira a
conservar aceso o fogo indispensável ao preparo de alimentos que de
outra maneira não poderia ingerir. Semelhantemente, em outro
sentido, é claro, procedem as Forças Superiores quando uma luzinha
se lhes depara tentando brilhar no íntimo de cada ser humano.
Cuidados especiais são dedicados a esse ser humano no sentido de
que essa luzinha se desenvolva, se amplie, com estes dois objetivos:
a sua utilização em favor de muitos milhares de outros irmãos que
necessitam de despertar também a sua própria luz, e a redenção de
uma alma encarnada pelo seu ingresso definitivo no serviço divino.
Eis porque eu aqui vos afirmo, estimados leitores, que um
oferecimento feito de todo o coração ao Senhor Jesus para serdes
recebidos como dedicados obreiros de sua seara, será recebido com
especial agrado em seu coração, e quem o fizer terá imediatamente a
prova disto. Um passo neste sentido, dado por qualquer de vós,
irmãos leitores, qualquer que seja a condição social, idade, sexo ou
cor, equivalerá a vos inscreverdes desde logo numa categoria especial
de filhos de Deus na Terra, constituída pelo que poderei denominar
Espíritos amadurecidos para o serviço divino. As Forças Superiores
regozijam-se com a descoberta de almas desta categoria onde quer
que se encontrem, e se desvelam em assisti-las e ajudá-las em seu
luminoso objetivo. E eu vos felicitarei por isso, quando algum dia nos
encontrarmos no Alto.
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Capítulo XXVI
Tal como no mundo terreno - Grande estrondo assusta a
população - Caravana de curiosos partiu para o local - Alta
cordilheira projeta-se no lago - Operação dirigida pelas
Forças Superiores - Acontecimentos semelhantes esperados
na Terra para breve
Aconteceu certa vez, milênios decorridos, estar a população de
um determinado mundo na expectativa de acontecimentos
surpreendentes, em face de certos avisos nitidamente percebidos, de
que o seu mundo iria acabar, desintegrando-se na imensidade do
infinito. Essa expectativa da maior ansiedade para toda a população
prolongava-se já desde muitos anos, fazendo com que, com o
decorrer do tempo, ela fosse abrandando, diluindo-se até ficar em
parte esquecida pelas gerações mais recentes.
Os avisos difundidos, contudo, eram verdadeiros porque realmente algo teria de acontecer àquela esfera dentro de um período
maior ou menor. Havia sido planejada pelas Forças Superiores uma
grande modificação nas condições de vida na referida esfera, tal como
está acontecendo ao mundo terreno, e era imprescindível prevenir sua
população acerca dos fatos em perspectiva. O estado evolutivo da
grande maioria dos habitantes daquele mundo era um pouco inferior
ao da atual população da Terra, havendo por conseguinte uma grande
dificuldade em fazê-los compreender o real objetivo dos avisos
difundidos por toda a sua superfície. Foi deliberado anunciar-se o
próximo fim daquele mundo em vez das modificações a operar na sua
estrutura, por ser a notícia que mais fundo calaria no coração dos
habitantes, levando-os à prática de atos preparatórios de sua partida
pela morte de todos, e isto ajudaria bastante o trabalho de
recuperação das almas que viessem a desencarnar. Assim deliberado,
assim se fez. Apareceram por toda a parte Entidades reconhecidas
pela maioria da população, anunciando-lhes, em palavras
perfeitamente audíveis, o próximo fim daquele mundo pela
desintegração lenta, havendo por isso a maior conveniência em que a
população inteira se preparasse para o acontecimento, porque estava
escrito que ninguém permaneceria em sua superfície.
Estes avisos lograram impressionar profundamente os habitantes
da esfera em referência, por serem difundidos por Entidades nela
veneradas por todos como homens que muito se destacaram por seus
feitos em benefício de todos, a maioria dos quais eram venerados
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como mestres, instrutores e santos, para mencionar títulos
designativos de fácil compreensão dos leitores. Os homens do
governo, os líderes da população, os seus elérigos e quantos
possuíam uma parcela de autoridade, passaram a promover reuniões
públicas onde compareciam algumas das Entidades espirituais
incumbidas de preparar a população para aceitar o fim do planeta
com demonstrações de tranqüilidade e fé na sua salvação como almas
que eram, e por isso sua existência era infinita, eterna, e dali seriam
retiradas para outros planos onde nada lhes faltaria. O assunto era
exposto pelas Entidades e pelos promotores daquelas reuniões com
muita propriedade, sendo aceito sem reservas por todos os ouvintes,
e levado por estes para seus lares e daí propagado aos que não
podiam comparecer. Em resultado da excelente pregação que era
difundida por toda a parte, foram desaparecendo gradativamente da
população em peso, todas as idéias malsãs até então existentes, para
dar lugar à consolidação da idéia mater em todas as mentes, a
respeito da necessidade de entendimento sincero entre todos, mútuo
auxílio e cooperação fraterna como preparação necessária à perfeita
salvação de todos.
Citavam as Entidades espirituais em seus avisos a necessidade
absoluta de que todos deixassem naquele mundo toda espécie de
ambições de grandeza e prepotência sobre os demais, porque tais
sentimentos, por demasiado densos, impediriam as almas de se elevarem do solo, o que resultaria na sua desintegração juntamente com
a esfera em que viviam. Esse plano de trabalho havia sido longamente
meditado no Alto, devendo a sua aplicação atingir todos os objetivos
visados, em beneficio de quantas almas teriam de ser preparadas,
cientificadas, e por fim conduzidas ao espaço sideral.
Concluída a campanha preparatória em seus mínimos detalhes ao
longo de muitos anos, meio século talvez, foi dado início aos trabalhos
transformatórios do planeta em referência para introduzir em seu solo
condições julgadas necessárias ao bem-estar dos seus habitantes.
Esses trabalhos foram iniciados no centro do planeta por meio da
colocação de elementos apropriados à produção dos efeitos esperados
em sua superfície, em grande parte muito semelhantes aos que se
processarão nesta vossa pequena esfera. Lá, como aqui, havia
grandes áreas inteiramente inaproveitáveis pela população, as quais
necessitavam de ser revolvidas em profundidade. Para esse fim é que
os trabalhos fundamentais eram iniciados no centro do planeta, e daí
dirigidos técnica e cientificamente às regiões por eles visadas. E eu
me permito relatar-vos o que sucedeu em determinada região nas
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condições citadas. Tratava-se de longa cordilheira bastante pobre de
vegetação, desprovida de qualquer utilidade para a população, visto
não ser sequer utilizada para pastagem do gado de qualquer espécie.
Tal cordilheira marginava um lago imenso que, por sua localização em
região desabitada, nenhuma utilidade oferecia também aos habitantes
dessa esfera. Foram por este motivo incluídos, tanto a cordilheira
como o lago imenso, no plano transformatório do mundo em
referência. Certa madrugada a população distante desta região
acordou assustada com o estrondo que todos ouviram e sentiram
estremecer o solo em derredor. O que terá sido, o que terá
acontecido, será então o fim do mundo, todos se indagavam,
preocupados, decidindo reunir-se uma vez mais em prece de socorro
para todos. Vinte e poucas horas mais tarde um novo grande
estrondo abalava fortemente o solo, sem contudo causar qualquer
efeito na região habitada. É que o epicentro do acontecimento se
encontrava a muitos e muitos quilômetros de distância. Passados os
primeiros dias após o fato, e nada mais se ouvindo nem sentindo, os
habitantes dessa região se acalmaram e voltaram aos seus trabalhos
normais. Concluíram que embora o seu mundo tivesse sofrido um
grande abalo repetido, não tinha acabado, uma vez que tudo
continuava em paz à sua volta.
A curiosidade que é humana e universal, e se manifesta a mesma
em todos os planos ou mundos do Universo, contribuiu decisivamente
para o esclarecimento do fenômeno que acabo de referir. Uma
caravana de curiosos se constituiu entre os habitantes da região que
ouviu e sentiu os dois grandes estrondos, e partiu em direção à região
em que se localizava a cordilheira e o lago imenso, desejosos de
identificar o fenômeno ocorrido naquela direção. Partiu a caravana de
curiosos preparados para uma longa excursão, munidos, portanto, do
que necessário fosse para a sua manutenção e vivência por largo
período de tempo. Partiram na caravana alguns homens melhor
preparados técnica e cientificamente para apurar e registrar o que
quer que fosse em relação ao que fora ouvido e sentido em sua
localidade. Esses homens, aparentemente movidos por mera
curiosidade, não teriam decidido só por si tão longa caminhada se não
tivessem a incentivá-los no plano invisível as Forças Superiores para
que fossem tomar conhecimento dos fatos que a todos tanto
preocuparam. Partiram assim verdadeiramente decididos a observar e
registrar os efeitos do fenômeno, para elucidação de toda a região em
que viviam, quiçá do resto do planeta.
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Decorridas aproximadamente umas três semanas do vosso
calendário, a caravana regressava com alvoroço, a relatar o que vira,
observara e documentara no local de sua excursão. Declaravam então
os membros daquela caravana que não mais existiam as montanhas
altíssimas que formavam a longa cordilheira dantes situada à margem
do lago imenso que para nada servia, por se encontrar inteiramente
encurralado entre montanhas. Repetiam os excursionistas,
verdadeiramente eufóricos, o que haviam observado e documentado
fotograficamente. Não mais existiam, nem a longa cordilheira nem o
lago. Aquela, impulsionada pela força do tremendo terremoto,
projetara-se sobre as águas do lago, aterrando-o quase de maneira
completa, havendo agora uma planície gigantesca em processo de
decantação. Verificaram os excursionistas que o deslocamento da
cordilheira fez aflorarem das muitas nascentes a preciosa linfa que
procurava encontrar caminho por entre os destroços das montanhas
arremessadas em direção ao lago. E concluíram que a antiga região
absolutamente inútil à população do planeta, seria de agora em
diante, possivelmente, uma região fértil que era necessário aproveitar
de imediato.
E assim se fez. Na região antes descrita, reunindo a cordilheira de
montanhas altíssimas e o lago imenso, existem desde então extensos
campos de grande fertilidade na produção de alimentos, tendo-se
edificado em seus arredores um volumoso núcleo populacional, graças
às operações transformatórias empreendidas pelas Forças Superiores
no mundo referido. Este é um fato apenas entre muitos outros que se
registraram em numerosas regiões daquele planeta, todos coroados
do mais completo êxito, tal como previsto fora no plano longamente
meditado e pacientemente elaborado pelos Dirigentes Superiores
desse plano de vida física.
Não necessitarei de dizer que o plano foi igualmente coroado de
êxito na parte que diz respeito à condução das almas aí
desencarnadas por efeito dos acontecimentos citados. Se na região
que acima descrevi o processo telúrico não alcançou nenhuma vida
humana pelo fato de ter ocorrido em local inteiramente desabitado, é
preciso esclarecer que outros fatos semelhantes se verificaram em
locais mais ou menos povoados, em cidades inclusive, onde a colheita
de almas necessitou de grande atenção e esforço para que nenhuma
se transviasse. Muito ajudou o êxito deste tipo de operação espiritual,
a circunstância da quase totalidade das almas viventes ter-se
preparado para esperar o fim do planeta, purificando o quanto
possível seus sentimentos e atos, com o pensamento firmado na sua
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própria salvação espiritual. Esta circunstância permitiu às Forças
Salvadoras aplicarem sua força magnética atrativa, atraindo desta
maneira as almas em sua vivência física, para o plano de vida
espiritual respectivo.
Este breve relato, além de produzir em todos vós um grande
desenvolvimento em vossos conhecimentos espirituais, serve para
elucidar-vos acerca do que deve acontecer ao vosso pequeno mundo
em tempos muito próximos, também necessitado de algumas transformações estruturais. Também se operarão na Terra deslocamentos
em várias regiões por meio de processos telúricos, com objetivo
idêntico ao registrado no planeta de que falei: aumentar as áreas de
produção de alimentos para atender às necessidades de uma
população algumas vezes maior do que a atual. Se, por efeito desses
processos, houver desencarnação de almas, como, aliás, está
previsto, todo socorro já está providenciado para que nenhuma se
desvie do caminho do Senhor, onde serão carinhosamente recebidas
quantas tiverem encerrada sua vivência na Terra. Com a vantagem
seguinte: como compensação do abalo porventura recebido em
conseqüência dos fatos que provocaram sua desencarnação, as almas
que assim partirem da Terra encontrarão a esperá-las um belo foco
de luz espiritual como jamais terão imaginado, foco que se
incorporará definitivamente ao seu diadema espiritual.
Eis aí caros leitores, um elemento a mais para vosso estudo e
meditação sobre a grandiosidade da sabedoria divina, manifestada em
todas as suas atividades envolvendo seres humanos e espirituais.
Louvores sejam dados, pois, ao Nosso Divino Mestre e Senhor Jesus
por sua dedicação imensa e incontido amor aos seus guiados deste
pequeno mundo que é a Terra.
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Capítulo XXVII
Nada acontece por obra do acaso - A realidade que se
aproxima - Condições para nova reencarnação neste plano Redenção de um Espírito após uma série de encarnações em
que foi imperador, pirata, mercenário e por fim religioso

As coisas que acontecem ao longo dos séculos e dos milênios, em
todos os mundos em rotação permanente no espaço cósmico,
obedecem invariavelmente a estudos e planificações realizados com
uma grande antecedência pelas Forças Superiores, incumbidas da
direção da vida em cada um desses mundos. Nada acontece por obra
meramente do acaso, ainda porque o acaso também não existe. A
vida dos seres humanos no decorrer do século findante foi planificada
de há muito, por conseguinte, assim como a do próximo século foi
planificada muito antes.
Conseqüentemente, de tudo quanto está para se positivar na
Terra em dias muito próximos nada deve surpreender aos seres
humanos porque, não apenas estão sendo despertados a respeito,
como também seus Espíritos já encarnaram perfeitamente
cientificados de tudo quanto está para acontecer. Como, entretanto,
quase todos os homens e mulheres olvidaram os fatos registrados em
sua memória espiritual, ao mergulharem no seio materno para a
construção do corpo físico no qual se locomovem, tornou-se
necessária à vinda de emissários de Jesus a despertá-los para a
realidade que se aproxima. Esta realidade consiste nas operações
transformatórias de uma grande parcela da superfície terrena,
adaptando-a às necessidades de uma população maior e mais
refinada dos hábitos e sentimentos, necessitando por isso de grandes
adaptações do que ora existe. Lucrará com isso também o planeta,
que passará de sua presente condição à condição de mundo
espiritualizado ostentando uma população de Espíritos muito mais
evoluídos que os atuais, de cujas vibrações o planeta grandemente se
beneficiará.
Isto não significa absolutamente que os atuais habitantes da
Terra não possam a ela voltar, após o necessário estágio que irão
fazer no seu plano espiritual, ao deixarem seus corpos atuais. Acredito
sinceramente que a grande maioria dos homens e mulheres da
atualidade terrena, aqui voltarão lá pelo meado do século próximo, se
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nisto se interessarem realmente. Eu digo isto porque conheço bem de
perto as condições da grande maioria dos irmãos encarnados deste
fim de século, dos quais unicamente dependerá o seu regresso ou não
à vivência nesta pequena esfera, após a sua transformação em
mundo espiritualizado. Para isso conseguirem, necessitarão apenas de
harmonizar suas vibrações com aquelas emitidas pelos habitantes do
futuro na Terra, todas do mais alto nível, para que não venham
destoar desse conjunto. Imaginai uma grande orquestra constituída
por elementos realmente preparados a executar cada um a sua parte
numa execução harmoniosa, entre os quais um ou outro, por falta de
preparação, desafinassem o conjunto. Está claro que esses elementos
assim despreparados não poderiam fazer parte dessa orquestra até
que se preparassem convenientemente.
Pois o conjunto populacional dos habitantes da Terra, a partir do
próximo século, será constituído em verdade de Espíritos selecionados
no Alto pelo Grande Regente da orquestra que deverá transformar
num conjunto da mais perfeita harmonia, as vibrações emitidas pelos
habitantes deste pequeno planeta. Não vejais, porém, dificuldades
insuperáveis na aquisição das condições exigidas pelas Forças
Superiores dos novos habitantes deste mundo terreno de que ora me
ocupo. Nada disso estimados irmãos leitores. As condições para essa
nova vivência na Terra todos vós as possuís desde muito para alguns
e recentemente adquiridas por outros. Necessitais apenas de
evidenciá-las mediante a concentração da vossa vontade em alcançar
esse novo degrau que tendes à frente, perseverando em vos
manterdes em contato com as Forças Superiores pela maneira que
conheceis, a fim de que vossos nomes possam ir sendo anotados
entre os daqueles que já se encontram registrados ou já estão
descendo à Terra.
A verdade, filhos meus, é a seguinte: ao deixardes a Terra pelo
encerramento da vossa presente encarnação, todos vós tereis de
permanecer em algum lugar do Universo, seja um plano espiritual e
portanto em Espírito, ou um mundo físico, onde continuareis vosso
aprendizado que é infinito. Se, por meio de uma determinação
exclusivamente vossa, preferirdes voltar à Terra quando este pequeno
planeta já deverá constituir um autêntico paraíso, podereis realmente
voltar a reencarnar aqui, seja neste país ou seja em outro, o que é
mais certo, e aqui desfrutar as vantagens dessa nova encarnação. Ao
contrário disso, se nada fizerdes em tal sentido, de certo
permanecereis em algum ponto do plano espiritual, onde, aliás, vivem
muitos milhões de almas orando e trabalhando pelo próprio
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engrandecimento. Está por conseguinte em vossas mãos decidir
acerca do vosso futuro próximo, e eu só desejo que opteis livremente
a respeito.
Em seguida relatarei uma pequena história de algum modo
relacionada com o que acabo de escrever. É a história de um Espírito
que viveu na Terra algumas encarnações, adquirindo aqui um bom
cabedal de experiência e um belo foco de luz espiritual. Regressando
ao Espaço ao fim de uma dessas encarnações optou pela sua
permanência ali, para descansar um pouco - declarou - antes de
empreender novo destino. Como no Alto a verdade de cada um é
soberana, assim sucedeu àquele Espírito. Ele repousou o quanto lhe
aprouve enquanto passava em revista os fatos registrados em sua
última peregrinação terrena. A certa altura desejou relacionar-se com
a vida universal em seus numerosos detalhes, desejoso de ilustrar-se
o quanto possível, e recolheu-se à grandiosa biblioteca do seu plano,
onde mergulhou, por assim dizer, lendo, estudando, anotando quanto
lhe pareceu interessante. Voltando páginas sobre páginas da História
da Terra, riquíssima como se encontra de acontecimentos
lamentáveis, promovidos pelas gerações que aqui viveram, e
demasiado pobre, paupérrima, de fatos grandiosos, aquele Espírito
deparou com o registro relacionado com uma de suas existências em
que fora grande, poderoso entre os seus contemporâneos. A leitura
que ia prosseguindo como se transformava num verdadeiro espelho
de sua própria vida, tendo ele então deixado de ver aquele registro
histórico para ver-se a si mesmo no centro dos acontecimentos. Estes,
lamentavelmente, não eram de natureza a causar-lhe entusiasmo,
porque as conseqüências o abatiam, humilhavam, reduziam, na
constatação que fazia do quanto fora impensado, orgulhoso,
ambicioso e violento para com seus contemporâneos mais fracos.
Teve por efeito dessa recordação, de interromper a leitura que vinha
fazendo profundamente interessado na História da Terra. Deixou a
biblioteca e mergulhou no seio da Natureza, num recanto
absolutamente silencioso, onde apenas o borbulhar de uma fonte
cristalina lhe chegava aos ouvidos em repouso. Entregou-se nesse
lugar aprazível às suas meditações. Sentiu-se transportado a um
passado de vários séculos em que fora elevado pelos homens à chefia
de um grande império na Terra, prometendo promover a felicidade
dos seus súditos e a grandeza incomparável dos seus domínios.
Desfechou com tal propósito quantos conflitos lhe pareceram úteis,
não levando em conta o número de vidas humanas sacrificadas nem o
de bens destruídos. Lutou, lutou muito, e como era rico o seu império,
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a vitória lhe sorria invariavelmente. Os domínios do império
cresceram, ampliaram-se a um limite jamais sonhado pelo grande
imperador. Como tudo, porém, tem o seu limite no plano físico, um
dia fatídico raiou e com ele a derrubada de todos os castelos de
cartas do imperador. A sorte das armas fora-lhe contrária em sua
última batalha, e o grande imperador, senhor absoluto de uma grande
parcela da população terrena, via-se em mãos do inimigo,
irremediavelmente aprisionado. Com o fim de conseguir a liberdade
ofereceu ao inimigo tudo o que possuía, fortuna, castelos, o próprio
império. Nada disto convinha ao inimigo. O valor maior consistia na
propriedade de sua própria pessoa, porque, prisioneira e bem
guardada, nenhum perigo oferecia jamais a nenhum país vizinho. Seu
império foi assim ocupado pelo inimigo, seus castelos, seus bens e
fortuna mudaram de mãos enquanto o antigo grande imperador
descansava bem guardado por seus vencedores.
Nosso irmão reviveu assim mentalmente todos os fatos e
acontecimentos em que fora parte ativa numa de suas passadas
encarnações, sentindo ao fim um justificado abatimento moral. Ele
que já podia ostentar um tão belo diadema de luzes espirituais,
contava no seu passado fatos que tanto o entristeciam. Resolveu
então prosseguir no exame de suas recordações em torno de suas
diversas existências verdadeiramente punitivas ou cármicas, em
decorrência do muito que fizera antes. Foi homem do mar num navio
pirata, daqueles que todos conheceis de há bem poucos séculos. No
decorrer de uma abordagem foi ferido mortalmente e caiu ao mar
sem possibilidade de socorro. Assim transtornado, os peixes se
banquetearam no seu cadáver sem meios de poder impedi-lo.
Permaneceu após, anos e anos nesse local impossibilitado de
abandoná-lo, onde sofreu moralmente, duramente. Certo dia
lembrou-se de orar a Deus pedindo clemência e logrou ser socorrido e
conduzido ao Espaço onde repousou reconfortadoramente. Passado
algum tempo nessa situação onde procurava reunir seus
pensamentos, alguém que dele se aproximou, gritou-lhe ao ouvido:
vamos para a Terra! Recebendo a ordem e sem poder analisá-la
partiu com aquele alguém, sentindo-se em breve construindo novo
corpo no seio materno de quem não conhecia. Nasceu e cresceu
então no meio de uma família paupérrima onde a fome morava
continuadamente. Convidado a entrar na vida militar onde havia
comida bastante, ingressou num exército mercenário como havia
muitos antigamente. Sua profissão seria, pois, batalhar em troca da
alimentação e de algumas moedas muito estimadas. Teve por isso de
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lutar permanentemente como era da profissão. Teria portanto de
contar também com o pior, como de fato aconteceu. Caindo
prisioneiro com alguns companheiros, viu-se com eles passado a fio
de espada como a maneira que os vencedores encontravam de não
despender ração com os prisioneiros. Aquele Espírito regressou, pois,
uma vez mais ao Espaço numa situação de causar dó, sem que
tivesse podido adquirir algumas onças de luz também nessa última
viagem a Terra.
Outras e outras recordações ainda se apresentavam ao Espírito
de quem tratamos, durante os longos momentos, dias talvez, em que
esteve entregue às suas meditações. Entre elas surgiu uma, pelo
menos, que lhe proporcionou momentos de alegria. Foi uma
encarnação em que ingressou no serviço religioso, e de tal modo se
dedicou às suas tarefas, que desejou partir numa caravana
missionária junto aos aborígines da América, com a elevada finalidade
de os conquistar para a santa doutrina de Jesus. Nesta sua existência
muito se empenhou de todo o coração, conseguindo ser ouvido pelos
nativos, embora com resultados bastante precários. Distinguiu-se,
porém, de tal modo no desempenho dessa tarefa, pregando e
exemplificando a doutrina cristã, que ao regressar ao seu plano
espiritual constatou com justificada alegria haver conseguido,
realmente, cumprir uma existência bastante útil aos trabalhos do
Senhor neste pequeno mundo terreno.
Posteriormente viveu aquele Espírito outras vidas particularmente
felizes no solo terreno servindo como podia ao Senhor Jesus, a quem
verdadeiramente se afeiçoara. Nosso Senhor então, com o desejo de
recompensá-lo, ofereceu-lhe o governo de uma grande nação da
Terra, se isto lhe aprouvesse, para que pudesse apagar
completamente a mancha que ainda restava de quando se encontrara
à frente do grande império muitos séculos antes. O nosso estimado
irmão aceitou por se tratar de uma tarefa de reabilitação espiritual,
mas rogou de joelhos ao Senhor que da mesma o retirasse
instantaneamente quanto estivesse na iminência de levar a efeito
algum procedimento em desacordo com a vontade do Senhor. Aquele
nosso irmão retornou então a Terra, sendo conduzido pelas
circunstâncias ao governo de poderosa nação, onde os seus melhores
momentos, conforme referiu mais tarde, eram aqueles em que se
recolhia ao sagrado aposento que mantinha, e orava ao Senhor para
dar conta dos seus atos e rogar inspiração para os que tivesse de
praticar.
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Foi realmente modelar a sua administração como chefe que foi
durante muitos anos de uma grande nação latina. Ao desencarnar,
cercado da admiração e do amor dos seus governados, nosso
estimado irmão foi recebido no Alto pelo Senhor Jesus, que o felicitou
vivamente pela correção de sua última existência terrena, somada ao
grande bem e felicidade que havia proporcionado aos seus
governados. Um belo galardão foi então colocado pelo próprio Senhor
Jesus no peito daquele estimado irmão inteiramente redimido.
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Capítulo XXVIII
Novo ensino religioso - O problema alimentar do próximo
século - Alimentação concentrada cientificamente preparada
- A instrução, outro grande problema - Um professor de
religião vindo do Alto - As duas primeiras aulas - Os Espíritos
não morrem nunca

As circunstâncias em que a Terra se encontra neste fim de
século, com sua população já bastante preocupada com o problema
alimentar, é que determinaram as modificações a serem operadas em
sua superfície, tal como foi projetado há muitos séculos. Isto prova
que estas circunstâncias não estão sendo agora consideradas pelas
Forças Superiores para inspirarem as providências, mas foram
previstas de longa data em face do crescimento anual da população
terrena. Pelos cálculos feitos no Alto neste particular a população do
ano 2000 exigirá para a sua alimentação quase o dobro do consumo
da população dos dias atuais, a 33 anos daquela marca.
O problema, aliás, não existe apenas na Terra porque é comum a
todos mundos habitados e requer em todos eles soluções muito
semelhantes às que foram preparadas para implantar neste mundo
terreno. O problema alimentar será solucionado concomitantemente
pela qualidade e quantidade dos alimentos a serem utilizados pela
população. Pela qualidade, com o aparecimento de outros tipos de
alimentação concentrada cientificamente preparada, aos quais aludi
em capítulo anterior. Estes alimentos concentrados oferecerão aos
seres humanos uma alimentação completa, mais eficiente do que o
uso da carne na alimentação atual. Pela quantidade, com a ampliação
das áreas de cultura agrícola, onde se desenvolverá notavelmente
produção de legumes de grande teor alimentício, alguns ainda
desconhecidos do homem. Desta maneira será solucionado por alguns
séculos ou talvez milênios o grande problema alimentar de vários
milhões de almas a reencarnar na Terra.
O outro grande problema terreno também em vias de solução
dentro de alguns anos é o da instrução envolvendo a educação em
geral. O processo atual, por excessivamente materializado, retira aos
alunos toda idéia de que são seres espirituais provindos de outro
plano para progredir na Terra, com o que se embotam suas melhores
tendências espirituais, para só admitir o corpo como centro e causa
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da sua existência. Resulta deste ensinamento errado, palmilharem os
Espíritos encarnados os longos caminhos terrenos preocupados
exclusivamente com sua existência material, ignorando quase todos
que essa existência é apenas mais uma dentre muitas outras que aqui
viveram nas mesmas condições. Em face desta verdade constatada
desde muito no Alto, é que se tornou necessário modificar
verticalmente o tipo de instrução ministrada às crianças e aos jovens,
preparando-os carinhosamente para uma vivência espiritual através
do corpo, a fim de que todos possam firmar no íntimo de seus
corações o conceito de que são Espíritos em tarefa de aprendizado na
Terra, objetivando unicamente o aperfeiçoamento moral e a prática
de ações meritórias aos olhos das Forças Superiores.
Efetivamente, se ensinardes às crianças desde os primeiros anos
que seu corpo é apenas uma roupagem de carne de que o Espírito
carece para permanecer na Terra, mas que elas, as crianças, não são
o corpo que fala e se move, se alimenta e dorme, que elas são a
inteligência que conduz e movimenta o corpo, a inteligência que
estuda, pensa e raciocina, exatamente por serem Espíritos encarnados
naquele corpo, se isto ensinardes às crianças desde o berço, estareis
contribuindo decisivamente para despertar nelas as excelentes
qualidades do Espírito, suas tendências e aptidões. Um tipo de enceno
baseado nestes princípios imprimirá um extraordinário impulso à
evolução de todos os homens e mulheres na direção de suas metas
espirituais, reduzindo ao mesmo tempo suas enormes preocupações
de enriquecimento, considerado geralmente como o grande objetivo
da vida humana. É necessário reconhecer e proclamar bem alto que
os seres humanos são apenas Espíritos em tarefas de serviço na
Terra, e por conseguinte a preocupação número um em todos eles
deve consistir na aquisição de novas e maiores luzes espirituais, único
patrimônio que podem conduzir ao deixarem o solo terreno, uma
pequena ou grande fortuna que jamais se apagará.
A propósito relatarei aqui um episódio registrado na vida de um
ser humano há vários séculos quando o progresso da Terra se
encontrava ainda bastante atrasado. Esse ser humano costumava
entregar-se diariamente por alguns momentos a um tipo de
meditação que ele considerava de grande utilidade para pensar nos
seus negócios, conforme dizia. Terminada a refeição da noite ele
acomodava-se confortavelmente, cerrava os olhos e assim se
entregava à sua meditação por meia hora ou algo mais. Recomendava
antes que o não incomodassem nesses momentos, o que todos
obedeciam. Na verdade porém, aquele homem não meditava, porque
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adormecia todo aquele tempo. O fato é que se sua intenção era
meditar nos seus negócios, e essa era a idéia do Espírito, este se
desprendia e seguia a rota dos interesses materiais a que estava
ligado. Numa daquelas meditações o Espírito foi atraído por um
pequeno grupo de outros Espíritos que o convidaram a visitar no
Espaço uma escola infantil, já que ele mantinha à sua custa na Terra
uma escola para os filhos dos seus obreiros, que eram cerca de meia
centena. Disseram-lhe então os amigos no Espaço que ele prestaria
um assinalado serviço à Providência Divina se concordasse em
acrescentar aos deveres das crianças um pouco de espiritualidade
traduzida em conselhos e ensinamentos de grande valor para elas em
sua vida terrena. Ele apreciou muitíssimo o ensino ali ministrado às
crianças, cujos Espíritos emitiam vibrações de contentamento ao fim
da aula.
Estava tudo muito bem, declarou o Espírito do homem que
meditava. Gostaria em verdade de instituir na escola, que mantinha
na Terra, também aquele tipo de ensinamentos; havia, porém, esta
grande dificuldade: quem e onde buscar o professor, dada a falta de
pessoa assim capacitada na localidade onde vivia. Não fosse essa a
dificuldade, esclareceu um dos amigos presentes, acrescentando que
ele próprio se materializaria para cumprir essa tarefa e iria ministrar
aqueles ensinamentos em sua escola. Declarou ainda que faria isso
sem que as crianças chegassem a perceber a sua manifestação.
Desejava apenas que se fizesse silêncio à sua entrada, que seria igual
à de qualquer outro professor, e ele daria as aulas duas vezes por
semana.
Assim combinado, assim se fez. O negociante compareceu
pessoalmente à sala de aulas da escola e avisou em palavras
impregnadas de bondade, que havia contratado um professor muito
longe dali, para dar aulas de religião das quais as crianças
necessitavam para melhor se relacionarem com a Divindade.
Informou que as aulas de religião seriam apenas duas vezes por
semana, porém, requeriam esta condição, sem a qual o professor não
voltaria: silêncio absoluto. As crianças demonstraram-se contentes
com a novidade e prometeram manter rigoroso silêncio. Tudo assim
convenientemente preparado, todas as crianças ansiavam pela
chegada do dia em que iriam receber a primeira aula de religião. Este
dia chegou finalmente e com grande alegria para todos. Estava
presente à hora convencionada o comerciante e alguns dos seus
auxiliares que manifestaram desejo de assistir àquela primeira aula. O
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professor, entretanto, só o negociante o conhecia. A ninguém ele dera
conhecimento do assunto tratado no Espaço.
Quatro horas da tarde. Hora de encerramento das aulas na escola. Solicitado silêncio pela professora às crianças e atenções
voltadas para a entrada da sala à espera do professor de religião. Eilo que aparece, cumprimenta com um aceno de cabeça às crianças e
aos presentes e se coloca em frente ao quadro negro, olhando serenamente aquele grupo de crianças que o fitavam embevecidas. E
assim principiou sua aula inicial em palavras bem claras, perfeitamente audíveis em toda a sala:
“Meus filhos! Venho hoje à vossa escola para vos ensinar a amar
a Deus sobre todas as coisas. Mas também quero ensinar-vos a amar
a todas as outras crianças porque todas as crianças são filhas de
Deus, embora os seus pais na Terra sejam diferentes. Isto é um
pedaço da religião que todos necessitais de conhecer. A religião nos
ensina que todos os seres humanos, os homens, as mulheres e as
crianças, são filhos de Deus, de um só Deus, do mesmo Deus, que é o
Pai Espiritual de todos nós. A religião nos ensina, por conseguinte, a
olharmos para todas as pessoas como se irmãos fossem de pai e mãe,
porque sendo também filhas de Deus, são igualmente nossas irmãs”.
“Desejo ensinar-vos agora a vos dirigirdes diariamente a Deus e a
Jesus que é o seu representante na Terra, para agradecerdes a
proteção recebida cada dia, e pedir nova proteção para o dia
seguinte. Isto se faz ajoelhando junto ao leito na hora de deitar, de
mãos postas e o pensamento em Deus, para que Ele receba a vossa
oração e vos lance a Sua bênção. Fazei isto todos vós a partir de
hoje.”
Esta foi em síntese a primeira aula de religião ministrada pela
Entidade materializada, com uma duração de cerca de cinco minutos.
Terminada que foi, a Entidade cumprimentou a escola com novo
aceno de cabeça e dirigiu-se para a saída. O grupo de crianças ficou
como que magnetizado. Elas entreolhavam-se sem proferir palavra.
Assim permaneceram alguns instantes até que a professora, ela
própria também magnetizada, indagou do negociante mantenedor da
escola:
- Quem é este professor, Senhor. . . ?
- Este professor foi-me recomendado por um amigo, como um
grande professor de religião, declarou o negociante.
- Pareceu-me realmente extraordinário – acrescentou a
professora, olhando pela janela a estrada que levava à escola, e
voltando-se para o mantenedor da escola, exclamou:
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- Mas, extraordinário! O professor saiu daqui há poucos momentos e ainda não apareceu na estrada! Eu vejo a estrada desde a
escola e ele não apareceu!
- Falaremos a respeito desse professor oportunamente - disse-lhe
o mantenedor, acalmando-a.
Chegado o dia da segunda aula, tudo ocorreu como na primeira.
O professor ingressou na sala, cumprimentou a todos com o aceno de
cabeça e postou-se no seu lugar em frente ao quadro negro. A
atenção das crianças assim como o silêncio eram completos. Só a
professora o olhava com visível curiosidade. O professor iniciou com
estas palavras a sua segunda aula:
“Meus filhos, a quem muito estimo em meu coração! Para a
nossa aula de hoje, eu vou falar-vos do vosso Espírito. Ficai sabendo
que todos vós, meninos e meninas, tendes um Espírito. Direi melhor
esclarecendo-vos que todos vós sois Espíritos. E sendo Espíritos, já
tivestes muitas vidas na Terra animando outros corpos que não esse
que possuís agora. E sendo Espíritos, já regressastes ao Espaço
outras tantas vezes a fim de lá descansardes e vos preparardes para
voltar à Terra em outro corpo. Hoje vós sois crianças apenas porque
vosso corpo atual ainda está crescendo, mas logo será adulto, e então
vosso Espírito encontrará meios de manifestar as qualidades e
aptidões que já possui. Ficai sabendo então que esta não é a primeira
vez que nascestes na Terra e que sois crianças. Todos vós já fostes
grandes, tivestes um lar vosso, tivestes filhos que também criastes e
educastes. Agora sois novamente filhos e haveis de crescer e construir
novos lares, porque isso faz parte da lei da vida.
“Estais presentemente nesta escola para aprenderdes a lidar com
as coisas da Terra, para o que se torna indispensável saber ler e
escrever corretamente. Depois desta escola vosso Espírito vos guiará
aonde tiverdes de ir, sempre com o objetivo de aprimorardes os
vossos conhecimentos e a vossa moral. É necessário, entretanto, que
procureis ver em todas as outras crianças e em todas as pessoas,
criaturas filhas de Deus como vós próprias, e por isso merecedoras da
vossa amizade e respeito. Quando vossos corpinhos de hoje se
tornarem velhinhos e imprestáveis ao seu uso pelos vossos Espíritos,
eles, os corpos, morrerão, serão sepultados no seio da terra. Vós
porém, filhos meus, vós não morrereis nunca, porque os Espíritos não
morrem jamais. A vida do Espírito é eterna, infinita. Quando, pois, os
vossos corpos se tornarem imprestáveis ao uso deles pelo Espírito,
vós os abandonareis e regressareis ao mundo espiritual, onde tendes
estado muitas vezes nos intervalos das vossas encarnações, e onde
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encontrareis todas as pessoas que foram vossos parentes e muitos
conhecidos que partiram da Terra antes de vós.
“O que então eu quero deixar bem claro ao vosso entendimento é
isto: os Espíritos não morrem nunca. A vida do Espírito é uma
sucessão de encarnações e desencarnações neste pequeno mundo
terreno. Por isso é preciso que procureis aprimorar as vossas boas
qualidades e orar constantemente a Jesus para que vos abençoe, guie
e proteja nesta nova vida que estais iniciando. Amai, portanto, a Deus
e a Jesus de todo o vosso coração e amai aos vossos amigos e
conhecidos como se irmãos vossos também fossem, filhos dos vossos
pais. Esta é a lei da vida, e portanto, a lei de Deus.”
O professor despediu-se e se retirou como da primeira aula. Os
ouvintes, crianças e adultos manifestaram-se maravilhados com esta
segunda aula, ministrando ensinamentos jamais ouvidos na
localidade. A professora sentiu-se um tanto enciumada em face dos
ensinamentos dados aos seus alunos, e que ela se sentia incapacitada
para dar. Resolveu por isso tomar as suas notas com o objetivo de se
preparar para ministrar futuramente aulas semelhantes às novas
turmas de alunos.
O mantenedor da escola mostrava-se radiante e continuava as
suas meditações diárias, durante as quais muito ouvia e aprendia no
Espaço. As aulas de religião continuaram naquela escola duas vezes
por semana durante algum tempo.
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Capítulo XXIX
Nova modalidade educacional por meio da imagem - A
simplificação do vestuário, uma inovação em estudo - Como
atingir a longevidade - Mais vive quem melhor respira do que
quem melhor se alimenta - Alimentação, respiração e higiene

Prepara-se no Alto para descer à Terra dentro de bem poucos
anos, uma nova modalidade de educação para a juventude que, por
sua vez, também se está apresentando para reencarnar daqui para o
fim do século. Essa nova modalidade educacional destina-se a
oferecer à juventude um maior volume de ensinamentos que os
atuais, e por processo de mais rápida assimilação. A imagem será
usada fundamentalmente, por meio da qual os ensinamentos serão
absorvidos pelos olhos mediante os aspectos focalizados, acompanhados de referências e explicações faladas de modo a completar o
ensinamento. Por este novo processo educacional será possível às
novas gerações gravarem mais nitidamente as lições focalizadas, pela
circunstância de que as imagens gravam-se mais facilmente na
memória do que as palavras.
Por meio da imagem tanto os jovens como as crianças
aprenderão muito mais rapidamente os ensinamentos projetados,
cabendo aos professores a tarefa de explicar detalhes que forem
considerados necessários. Haverá ainda a vantagem dos jovens e as
crianças poderem adquirir os quadros de suas aulas e projetá-los em
seus lares à vontade, de maneira a apreenderem de forma completa
os ensinamentos relacionados com suas aulas. Este novo processo de
ensino se estenderá a todos os ramos escolares e universitários, tal a
facilidade que trará aos estudantes de todas as categorias.
Uma outra inovação que se estuda presentemente no Alto para
ser igualmente implantada na Terra é referente à indumentária dos
seres humanos. Também se ultimam estudos no sentido de simplificar
o vestuário dos homens e mulheres no sentido de que uns e outras
possam gozar de maior comodidade em suas atividades, tornando a
indumentária em geral de confecção bastante simplificada, apenas
adaptada às condições climatéricas das respectivas regiões. A
inovação a ser trazida a Terra não constitui, aliás, nenhuma invenção
recente, porque já existe pelo menos em mais dois planetas mais
evoluídos do que a Terra. Apenas está sendo estudada a sua
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adaptação ao solo terreno e suas condições peculiares de ar e luz, em
relação às necessidades do corpo humano. Acreditam as Forças
Superiores que a inovação virá agradar bastante aos encarnados de
ambos os sexos, como tem agradado nos planetas em que já está em
uso desde séculos.
Dadas estas interessantes notícias aos meus estimados leitores,
eu tratarei a seguir de outro assunto que eu considero do interesse de
todos, que é o seguinte: - Sabido como é que a grande maioria dos
seres humanos gostaria de prolongar sua existência na Terra até às
proximidades do centenário, se possível, eu desejo transmitir aos
meus leitores algumas instruções acerca de como isso se possa
conseguir em perfeito estado de saúde, que é a base essencial de
tudo. Assim, pois, começarei por dizer que a manutenção da saúde do
corpo decorre principalmente destes três fatores: alimentação,
respiração e higiene. Em matéria de alimentação há que ter em vista
utilizar somente alimentos puros produzidos na terra, como os
legumes, os feculosos e as frutas, em cuja extensa variedade
encontram os seres humanos a sua melhor alimentação. Estes
elementos provenientes da terra fornecem ao organismo humano
todo o suprimento necessário de vitaminas e nitrogênio, recebido por
eles através da chuva e do sereno. Uma alimentação baseada neste
tipo alimentar só pode contribuir para a manutenção da saúde de
todo o organismo humano. O uso de peixe uma a duas vezes por
semana, se o houver, completará o suprimento de fosfatos ao
organismo. Tudo isto, naturalmente se fará acompanhar das
quantidades necessárias de pão de milho, de trigo, de centeio ou de
cevada, segundo o paladar e possibilidades de cada ser humano.
Estou falando de um modo geral, sem a pretensão de formular
qualquer espécie de dieta. Cito apenas os elementos considerados de
maior teor alimentício. Afasto, por conseguinte, por absolutamente
prejudicial à saúde e à longevidade do corpo o uso de qualquer
espécie de carne, seja de que animal for, a qual só pode contribuir
para o embotamento das aptidões intelectuais do Espírito, e por
conseguinte da pessoa humana, com a agravante de reduzir
sensivelmente o seu período de vida.
Falarei a seguir do que diz respeito à respiração como fator de
longevidade. Devo iniciar dizendo-vos que uma boa respiração
metodicamente praticada é capaz de proporcionar ao indivíduo um
grande número de vantagens em toda a sua vida. A propósito citarei
um conceito bastante divulgado na Terra, o qual afirma que mais
vive quem melhor respira do que quem melhor se alimenta. E
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isto é muito certo. A respiração praticada metodicamente nas horas
convenientes, tem a virtude de renovar completamente a carga de ar
acumulado nos pulmões, não obstante o seu funcionamento normal
durante as vinte e quatro horas do dia. Por isso é aconselhável a
prática de um exercício respiratório durante uns três a cinco minutos
duas vezes ao dia, ao levantar e ao deitar, isto feito calmamente de
pé, rosto voltado para o ar livre, se possível, a fim de receber com a
inspiração certa quantidade de prana para o organismo. Deixarei de
oferecer aqui um método para o exercício respiratório por julgá-lo
desnecessário, face à existência de numerosos deles nas livrarias ao
alcance de todos. O que reputo essencial é que a inspiração se faça
de maneira a encher ao máximo a capacidade pulmonar de cada um,
o que contribui para ampliá-la naqueles que possuem pulmões de
reduzida capacidade. Uma capacidade pulmonar desenvolvida oferece
entre outras muitas, a facilidade de subir escadas ou ladeiras sem
cansaço, e também o mesmo na locomoção a pé. Outra vantagem do
desenvolvimento da capacidade pulmonar, o que vale dizer
capacidade respiratória, está no fornecimento de ar puro em
abundância ao coração para alimentação e fortalecimento dos
glóbulos vermelhos do sangue, os quais, sem esse fornecimento vital,
irão decaindo, se enfraquecendo, cedendo lugar por fim aos glóbulos
brancos, e com isto o enfraquecimento geral e até a enfermidade dos
seres humanos. Poderei afirmar finalmente em relação à utilidade da
respiração praticada metodicamente de manhã e à noite, que um dos
efeitos sensíveis por quem a praticar é a sua maior resistência às
gripes e resfriados. Efetivamente, um indivíduo habituado aos
exercícios respiratórios metódicos, resiste muito mais à ação dos
germes da gripe e resfriados do que os demais. O que tudo somado a
outras mais vantagens, resulta para o ser humano no prolongamento
de sua existência terrena até aos limites de sua própria vontade. Tudo
aconselha, por conseguinte, a adotar cada qual a sua prática deste
exercício.
Falarei a seguir do terceiro ponto ou meio de conseguirdes todos
vós a vossa longevidade no gozo de saúde e bem-estar físico. Falarei
então da higiene no que se refere à saúde do corpo humano. Um
método neste particular se faz aconselhável a todos os homens e
mulheres, praticado este o quanto possível de acordo com as
necessidades do organismo. Iniciarei mencionando a parte
eliminatória como a mais importante de todas as funções orgânicas. A
eliminação residual do organismo é ainda mais importante para a
saúde do corpo do que a própria alimentação. A eliminação deve ser
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processada rigorosamente todas as vinte e quatro horas,
preferivelmente na parte da manhã, ao levantar. O organismo
trabalhou a sua parte durante o dia e a noite, e por isso acumulou
uma carga de resíduos que necessita de ser eliminada, embora o
indivíduo não sinta essa necessidade. É que, terminada a função
orgânica, os resíduos acumulados no intestino grosso entram em
estado de fermentação com a produção de toxinas que se irradiam
por todo o organismo, atingindo grandemente o sangue e o coração.
Por isto é que se torna necessária a eliminação ao amanhecer,
descarregando assim o organismo das toxinas em princípio de
irradiação. O efeito salutar invisível desta prática pode ser constatado
na limpidez e maciez da pele das pessoas cuidadosas com a sua
eliminação. Aquelas que disto se descuram e só se dispõem à
eliminação tarde demais, apresentam - com raras exceções - uma
pele menos límpida em conseqüência de terem os poros recebido a
sua carga de toxinas para eliminar. Esta parte, por conseguinte, da
higiene individual, deve merecer de todas as pessoas a maior
atenção, tendo-se em vista que um organismo inteiramente
descarregado de toxinas resiste muito mais do que os demais às
mudanças de temperatura e às enfermidades.
Resta-me falar sobre outros aspectos da higiene corporal, todos
bastante conhecidos dos meus estimados leitores. São eles o banho
de limpeza geral muito necessário a todas as pessoas diariamente,
mas sobretudo àqueles cujas atividades se processam em locais
impregnados de pó ou detritos que facilmente se agregam ao corpo.
Esse banho de limpeza tem a virtude de desobstruir os poros para
que eles possam continuar a sua função eliminatória do organismo,
indispensável à manutenção da saúde do corpo. Direi ainda duas
palavras sobre a conservação da saúde da boca, onde os dentes devem receber cuidados permanentes durante toda a vida por parte
daqueles que os conservarem. Os dentes são em geral muito afetados
pela maior ou menor quantidade de acidez produzida pelo
metabolismo, estando por isso sujeitos a vários tipos de
enfermidades, notadamente a cárie e a piorréia. Deve haver, pois, um
cuidado constante com o estado dos dentes para evitar não só a sua
perda, como também a irradiação no organismo de certos estados
infecciosos bastante prejudiciais. Pessoas de dentes sãos ou
convenientemente tratados estão isentas de vários tipos de
enfermidades, uma das quais se apresenta em forma de reumatismo.
É sabido pelos estudiosos do assunto que o reumatismo é produzido
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por focos infecciosos do organismo, algum deles possivelmente
localizados nos dentes.
Concluindo, desejo repetir o que disse em princípio sobre a
longevidade. Estou repetindo apenas uma verdade sabida por quantos
atingiram os oitenta, noventa e até cem anos, que os princípios aqui
expostos podem conduzir os seres humanos a essa desejada meta.
Com uma alimentação constituída de alimentos puros, o organismo
humano recebe todas as substâncias de que carece para a sua
manutenção em plena forma com um desgaste insignificante de sua
máquina. Está excluída, de maneira total, a alimentação constituída
pela carne de qualquer animal, boi, carneiro ou porco, esta última
então a mais prejudicial de todas, pelos elementos deletérios que
contém. Podem ser usados entretanto os produtos de origem animal
como o leite, o queijo, a manteiga, cuja passagem pelo organismo
quase ou nenhum mal lhe causam. O álcool e o fumo, conforme referi
em outro capítulo, devem ser totalmente eliminados, ou, quando isso
se torne de todo impossível, usados em escala mínima.
Se, por conseguinte, ao lado de uma alimentação constituída de
alimentos puros em que é rico o solo terreno, decidirdes adotar os
outros métodos especificados, e se, além disso, vos empenhardes em
eliminar todos os pensamentos e atos que a vosso próprio juízo
considerardes menos dignos para a pessoa humana, então, meus
queridos irmãos, podeis estar certos de varardes mais de um século
de vida terrena se isto vos causar algum prazer. Experimentai e vereis
todo o acerto das minhas palavras.
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Capítulo XXX
A benemérita Igreja de Roma - Reconhecimento dos serviços
prestados ao Cristianismo - Numerosos ex-sacerdotes
galardoados por Jesus - Aguardado novo e grande passo em
sua liturgia milenar - Novo conceito do juízo final - A
confissão auricular

Quando o Nosso Divino Mestre Jesus aceitou a árdua
incumbência de reencarnar na Terra há dois mil anos, Ele trazia bem
presente em seu Espírito a necessidade da convocação de toda a
humanidade para que se preparasse devidamente para assistir a
grandes modificações no planeta, por serem necessárias e urgentes
ao seu progresso planetário. Sucedeu entretanto o que todos
conheceis através dos registros históricos, inclusive que o Senhor
Jesus foi expulso deste mundo por aqueles a quem suas idéias
incomodavam. Regressou assim ao Espaço a maior Entidade que já
passou pela Terra em corpo físico, onde relatou ao Pai Celestial todo o
insucesso da sua grandiosa missão junto à humanidade encarnada.
Nem tudo, entretanto, se perdeu da semente lançada pelo meigo
Nazareno, graças aos esforços posteriormente desenvolvidos por essa
poderosa organização religiosa que é a Igreja de Roma, que no
decorrer destes dois milênios muito tem feito para perpetuar a
luminosa pregação da doutrina de Jesus.
Não cabe nestas páginas analisarmos em detalhe o que tem sido
o trabalho desenvolvido através de esforços sem conta em todas as
religiões da Terra, onde a fundo se empregaram numerosas Entidades
que deram a vida pela difusão do Cristianismo junto às mais diversas
categorias de seres humanos. Integram-se nesse conjunto que nós
denominamos Forças Superiores, inúmeras Entidades possuidoras da
mais alta luminosidade conquistada em sua última vivência terrena,
em que se dedicaram de coração e alma ao serviço da Igreja de
Roma. É portanto, de elementar justiça reconhecer como
efetivamente todos no Alto reconhecemos, o valor dos trabalhos
realizados por essa poderosa organização religiosa principalmente no
Ocidente, mas também em várias outras regiões geográficas do
mundo terreno. Todos no Alto reconhecemos o valor dos serviços
prestados ao Cristianismo pela sábia Igreja Católica que soube firmar
no solo terreno um sólido pedestal à doutrina de Jesus de Nazareth.
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Não cabe aqui, repito, uma análise de seus acertos e possíveis
erros que devem ter sido muitos, mas apenas evidenciar para as
gerações atuais e futuras o quanto deve a implantação do
Cristianismo aos valorosos missionários disseminados por todo o orbe
a levar a palavra do Senhor a todos os povos. O Senhor Jesus tem
reconhecido sempre o valor desse belo serviço divino, recompensando
com os mais belos galardões numerosos sacerdotes da Igreja romana
por ocasião de seu regresso ao plano espiritual.
Os tempos, entretanto, como tudo no Universo, avançam
continuamente, assinalando cada passagem milenar um novo e
grandioso passo em direção ao progresso espiritual. Assim pois, o
milênio que se aproxima, e com ele uma nova categoria de seres
espirituais que virão habitar a Terra, está a requerer da conceituada e
bem organizada Igreja romana um novo e grandioso passo em sua
liturgia milenar. Cessaram os tempos em que se poderia ensinar que a
morte era o fim definitivo da pessoa humana, terminando no túmulo
quanto o homem ou a mulher houvessem podido alcançar durante os
decênios de sua existência física. Hoje está mais do que demonstrado
e provado que assim não é em verdade, e que apenas o corpo, a
máquina, o organismo físico termina no túmulo, mas que esse
amontoado de carne e ossos não representa mais do que um
vestuário que se tornou imprestável pelo uso do Espírito. Pelo
fenômeno da morte o Espírito liberta-se de sua máquina exausta e se
eleva de regresso ao plano espiritual de onde proveio, onde passará
em demorada revista os atos que teve ensejo de praticar ao longo de
sua existência terrena. Dessa revista ou exame mais e menos
demorado, o próprio Espírito ajuizará do que houver feito em prol ou
contra o seu progresso evolutivo, preparando desde então um novo
plano de vida terrena para quando uma nova oportunidade lhe puder
ser concedida.
Isto que exponho sucintamente está inscrito nas leis divinas que
regem a vida em todos os planos do Universo, e não pode ser
ocultado nem contestado por nenhuma confraria religiosa sem grave
prejuízo para os seus adeptos. Já não se pode mais ensinar que as
almas são criadas com os corpos que vão nascendo e que morrem
com eles, para ressuscitarem por ocasião do Juízo Final. Não, meus
estimados irmãos encarnados. A construção dos corpos desde o
ventre materno é já uma operação dos Espíritos que devem ocupá-los
em sua nova peregrinação terrena, sendo por eles responsáveis ate
ao momento do seu sepultamento. Uma vez consumado este,
regressam os Espíritos ao seu plano da vida espiritual também
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chamado mundo dos Espíritos, a fim de aguardarem a oportunidade
de uma nova encarnação
Se a benemérita Igreja de Roma se dispuser a ouvir em seu
próprio seio, porque dispõe de meios para isso, a palavra iluminada
de alguns milhares de seus ex-sacerdotes que hoje se integram no
luminoso conjunto das Forças Superiores, ouvirá de viva voz ou em
palavras escritas que é verdade o que digo nestas linhas, e que o
chamado Juízo Final é simples figura de retórica. Cada vez que uma
alma ou Espírito regressa da Terra por haver encerrado sua
peregrinação, ela se submete realmente ao exame e posterior
julgamento de todos os seus atos praticados na Terra, podendo esse
julgamento ser então considerado o juízo final daquela sua
encarnação. Assim que lhe for concedida nova permissão para
reencarnar, e terminada esta regressar novamente ao seu plano de
vida espiritual, um novo exame seguido de novo julgamento ela
defrontará, ou seja, portanto, um novo juízo. Há por conseguinte
necessidade da Igreja rever os seus cânones milenares e inscrever
neles a sobrevivência do Espírito, que não morre nunca, porque é
imortal, infinito, como a própria Divindade.
Uma outra revisão a ser procedida pela benemérita Igreja de
Roma é no que diz respeito ao cânone da confissão auricular. Com o
advento destes novos tempos essa prática não mais se justifica aos
olhos do Senhor, porque não foi por Ele instituída nem se torna
necessária. O homem como a mulher devem habituar-se a se
dirigirem diretamente ao Senhor em suas preces e meditações, a Ele
se confessando se algo necessitarem de confessar, porque o Senhor
os atenderá e perdoará o que mereça ser perdoado, ou enviará forças
suficientes para se penitenciarem. Ouvidos no Alto os mais destacados
ex-sacerdotes católicos na Terra, todos são unânimes em considerar o
Divino Mestre Jesus como a única Entidade autorizada a receber a
confissão de seus guiados em peregrinação na Terra, porque o único
também em condições de perdoar e ajudar os faltosos a se
recuperarem.
Perdoai estimados leitores esta minha incursão em assunto que
me não diz respeito, porém eu recebi do Senhor Jesus instruções que
procuro cumprir através das páginas deste livro, e uma delas se refere
ao que venho de escrever, pelo desejo que o Senhor alimenta de ver
corrigidos na prática religiosa certos preceitos incompatíveis com a
grandeza das leis divinas. O ser humano dos dias presentes possui
condições, conhecimentos, e portanto possibilidades de realizar
grandes coisas em sua vida terrena, necessitando apenas de
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despertar no âmago de seu coração a faculdade de se dirigir
diretamente ao Senhor no Alto, sempre que algo suceda que isso
requeira. As religiões cumprirão sua grandiosa missão na Terra no
desdobramento dos ensinamentos de ordem moral e espiritual,
procurando despertar nos corações de seus adeptos exatamente a
idéia da vida espiritual que se segue à vida terrena. É preciso, por
conseguinte, reformar a doutrina que construiu um céu, um
purgatório, e um inferno, transformando tudo isso em simples
estágios espirituais de cada ser humano, segundo a bagagem que
consiga portar da Terra ao fim de cada uma de suas encarnações.
Dizendo estágios espirituais estarei dizendo mais propriamente estado
d’alma, em relação à soma dos atos que houver praticado na Terra. O
nosso querido irmão e grande amigo Dante Alighieri, uma das
radiosas Entidades do conjunto das Forças Superiores, confessa que o
Inferno que escreveu na Terra e tanto tem sido citado pelas
gerações que se sucedem, é o que foi vivido por ele próprio no seu
país, onde tanto sofrem através da perseguição e maldades dos
homens. Inferno – repete este iluminado Espírito – foi o que ele
próprio viveu em sua última passagem pela Terra, cujo fogo simbólico
bem serviu para calcinar algumas imperfeições de que fora portador.
Assim pois, segundo aquele Grande Espírito, o inferno é a soma dos
sofrimentos impostos pelas circunstâncias ao ser humano, ao fim dos
quais ele se liberta muito semelhantemente ao calcete que vence a
fase de sua condenação.
São portanto estágios espirituais ou estados d’alma esses dois
conceitos apresentados pelas religiões terrenas aos seus adeptos, dos
quais tem resultado certa confusão em muitos dos Espíritos que
regressam da Terra desejosos de os identificarem. Melhor será por
conseguinte, ensinar aos seres humanos a construírem o céu em sua
própria alma através da prática somente de boas ações, a fim de que
possam alcançar ainda na Terra esta bela realidade: viverem um céu
de felicidade ainda mesmo encarnados. Isto se consegue bem
facilmente, conforme já estais perfeitamente informados. Aquele que
se dispuser a viver uma vida terrena pautada pelos salutares
princípios de uma perfeita harmonia com os postulados das Forças
Superiores, logrará viver uma vida próspera de felicidade e elevação
espiritual, ou seja um autêntico céu ainda na Terra.
Falarei ligeiramente do que entendo ser o purgatório também
anunciado pelas religiões terrenas. Eu definirei o purgatório dizendovos do remorso que se apodera de não poucos irmãos que regressam
da Terra com sua consciência bastante enegrecida pela prática de
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atos maus ou inconvenientes. Essa classe de irmãos fica envolvida
pelos remorsos durante tempos e tempos, sem ânimo nem mesmo de
poderem libertar-se. Esses remorsos tomam por vezes a forma da
suas vítimas que eles enxergam não raro como aves ou animais
terríveis tentando atacá-los, e sofrem dolorosamente em seu coração.
Esta é uma das muitas definições que se podem imaginar para
traduzir o purgatório construído pelas religiões para atemorizar seus
adeptos. Não resta dúvida, porém, que é mesmo para atemorizar.
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Capítulo XXXI
É necessário que os encarnados façam a sua parte - Um fato
ocorrido em outra esfera - Apresentação de missionários em
forma visível, travando diálogos - Os discordantes - “Seja
feita, pois, a vossa vontade” - Todos salvos por fim

Ao iniciar-se a fase transformatória desta pequena esfera
terrestre, com o objetivo de a converter em mundo espiritualizado,
encontram-se já situados no solo terreno alguns milhares de
emissários do Senhor Jesus, com o propósito de ajudar os homens e
mulheres que necessitarem de ajuda. São Entidades de grande
luminosidade que se prontificaram a cooperar nos trabalhos de
assistência espiritual aos nossos irmãos encarnados, numa
emergência que pode surgir a qualquer momento e em qualquer
parte.
O que, entretanto, depender dos próprios irmãos encarnados,
somente os próprios poderão fazer, conforme vem sendo dito e
repetido desde algum tempo. Essa parte, por depender
exclusivamente de cada um dos encarnados, é necessário que eles a
façam para se acharem em condições de poderem ser assistidos a seu
tempo. Os tempos, que muito próximos da Terra se encontram, não
darão margem a grandes reflexões porque se desencadearão de
maneira a tudo decidirem em questão de segundos ou minutos
quando muito. Por isto é que se encontram já na Terra aqueles
emissários do Senhor para assistir e receber quantos possam
encontrar-se em meio aos acontecimentos anunciados. Em face disto,
bem avisados andarão os irmãos encarnados que se prepararem
enquanto é tempo, para receberem com a maior tranqüilidade
possível o que vem sendo anunciado para ocorrer na Terra. No
momento em que as presentes linhas estão sendo redigidas, alguns
fatos lutuosos acabam de suceder neste país, motivados por
excessivas e demoradas descargas pluviométricas, ceifando
numerosas vidas e destruindo lares que constituíam a única fortuna
de seus humildes habitantes (1). Esses fatos já fazem parte dos
planos destinados a modificar parte da topografia terrena, e poderão
repetir-se aqui e alhures. As almas vitimadas nos fatos recentes,
assim como nos porvindouros, receberão a necessária assistência
espiritual que desde algum tempo se preparava para esse momento.
Podem os sobreviventes estar tranqüilos quanto às almas que
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partiram em meio aos acontecimentos, porque todas foram recebidas
carinhosamente e devidamente acomodadas no plano espiritual a que
pertencem.
A seguir ocupar-me-ei de um fato ocorrido há vários séculos
numa esfera habitada também por seres espirituais semelhantes aos
que habitam a Terra, em busca, como os terrenos, de novas luzes
para o seu diadema espiritual. Cogitava-se de implantar nessa esfera
uma série de melhoramentos de que a mesma estava necessitando
para maior comodidade dos seus habitantes, e chegara o momento
derradeiro para isso. Tratando-se de seres já possuidores de certas
faculdades mediúnicas em franco desenvolvimento, foi deliberado
materializarem-se entre eles numerosas Entidades missionárias com o
objetivo de lhes falarem de viva voz a respeito dos planos em
andamento.
No princípio o aparecimento de Entidades materializadas entre os
seres planetários causou desusada excitação entre eles, porque todos
acreditavam tratar-se provavelmente do fim do seu belo planeta, tal
como a imaginação poética de alguns companheiros já havia
divulgado, porém uma pura fantasia. Assim, o aparecimento das
primeiras Entidades em forma visível à grande maioria, foi recebida
com aquele significado imaginado pelos seus poetas. Com o decorrer
dos dias, porém, cessara a excitação imaginativa e os habitantes da
esfera passaram a dispensar sua melhor atenção à palavra das
Entidades materializadas. E o que lhes diziam elas? - podereis desejar
perguntar-me. O recado que todas procuravam divulgar em toda a
extensão daquela esfera, para que todos os habitantes dele tomassem
conhecimento, era no sentido de se conservarem atentos aos fatos
que pudessem ocorrer aqui ou ali, porque nada de mau podiam
significar para os respectivos habitantes. E as Entidades ampliavam
aquele recado, explicando que as Forças Governantes haviam
planejado a implantação de certos melhoramentos naquela esfera
com o objetivo de melhorar a vivência de todas as almas que a
habitavam, e, por conseguinte, tudo quanto pudesse acontecer teria
este único objetivo: a maior felicidade de todos.
Alguns diálogos surgiram então, entre os seres viventes na
referida esfera e as Entidades missionárias, as quais não perdiam
oportunidade de esclarecer da melhor maneira possível os seus
ouvintes. E como acontece em todas as latitudes e circunstâncias,
apareceram a dialogar com as Entidades missionárias algumas
pessoas a se mostrarem mais sábias ou melhor preparadas que a
maioria, chegando a pretender discordar dos esclarecimentos que as
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mesmas ali estavam para divulgar. Sucedeu então se apresentar um
homem (digamos assim para melhor compreensão) a defender o
princípio de que sendo a população da esfera soberana em seus
desejos e prerrogativas, e não desejando porventura participar dos
melhoramentos anunciados, se não lhe caberia o direito de assim
permanecer até ao fim da vida.
- Claro que sim - respondeu bondosamente a Entidade. Se alguns
de vós - prosseguiu - não desejarem participar dos melhoramentos
que viemos anunciar para a maior felicidade de todos, poderão
permanecer em seu estado presente, visto como nos planos divinos
não existe nenhuma espécie de imposição nem de violência.
A resposta da Entidade foi recebida com grande agrado pelos
ouvintes, os quais confabularam por alguns instantes, voltando então
o mesmo homem a dirigir-lhe a palavra nos seguintes termos:
- Estamos todos de perfeito acordo em que nos seja facultado
aceitar ou não participar dos melhoramentos que viestes anunciar.
Nossa vida decorre-nos tranqüila, próspera e feliz. Não desejamos por
conseguinte participar de outras condições de vida.
- Quantos irmãos deste auditório se encontram de acordo com o
que acabas de exprimir? - indagou a Entidade missionária
acrescentando: - Peço àqueles que estiverem de inteiro acordo com o
orador que se levantem por dez segundos.
Apenas o orador e uns cinco ou seis irmãos se levantaram por
dez segundos, sentando-se novamente. A Entidade agradeceu, proferindo estas palavras:
- Eu vos agradeço a manifestação. Seja feita, pois, a vossa
vontade.
A seguir desmaterializou-se.
O fato provocou os mais diversos comentários entre os presentes,
tendo sido os discordantes alvo do descontentamento dos demais pelo
fato de haverem-se manifestado contrários aquilo que desconheciam
totalmente, e que se destinava à melhoria das condições peculiares ao
mundo em que viviam. O líder dos discordantes, contudo, mostravase satisfeito consigo mesmo em face de haver podido discordar em
voz alta de uma Entidade do mundo espiritual, e isto lhe dava a
satisfação de se julgar também num nível superior aos seus
companheiros presentes.
Passaram-se os tempos. Decorreram os meses e pouco mais de
dois a três anos até que os fatos anunciados se positivaram naquela
esfera. Ocorreram abalos sísmicos em várias regiões, sucederam
alguns deslocamentos do solo com desabamento de numerosas
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habitações nas cidades mais e menos importantes, com as
conseqüências fáceis de prever. Numerosas vidas foram assim
interrompidas em sua vivência planetária, recebidas e conduzidas com
o maior carinho e conforto espiritual ao plano a que pertenciam. E de
tal maneira se sentiram desde sua chegada e instalação no seu plano
de vida espiritual que bem se deram por compensadas do que lhes
sucedera. Agradeciam essas almas do seu íntimo os avisos e
conselhos recebidos antes, no sentido de construírem elas próprios as
suas ligações espirituais com seus luminares do Espaço, mercê do que
puderam receber o desejado socorro no momento oportuno. Ei-las
agora genuflexas agradecendo ao Senhor Deus todo o bem que lhes
proporcionara no momento crítico porque haviam passado, graças aos
amorosos conselhos das Entidades missionárias que se deslocaram do
Alto para o desempenho dessa nobre missão em sua esfera.
No que diz respeito às modificações ocorridas na superfície
planetária em referência, bastará registrar que foram substanciais.
Dos noventa e tantos mares, entre grandes, médios e menores, as
transformações operadas na superfície, por meios e processos que
não me compete definir neste relato, esvaziaram cerca de vinte e
poucos, cujas águas desapareceram totalmente ou se transferiram a
outras regiões. Das numerosíssimas montanhas de que era dotada
aquela esfera, cerca de um terço se desmoronou enchendo de
pedregulho e massa os extensos vales que lhes ficavam próximos.
Habitações rurais e citadinas, todas elas deram a sua contribuição aos
planos transformatórios de cada região habitada.
Se grandes foram os abalos registrados durante o período em
que perduraram as operações transformatórias da esfera em
referência, a verdade é que as populações que permaneceram,
encontraram bem depressa as maiores alegrias e consolações. A
Natureza toda se engalanou a partir da primeira primavera, cujos
prados e montes se abriram em folhagens e nas mais belas flores,
cujas promessas se cumpriram no verão e outono com a
apresentação de saborosos frutos, algumas de suas espécies ainda
desconhecidas para muitos dos habitantes. Mas uma agradável
compensação ainda se oferecia aos habitantes que permaneceram na
esfera. Suas almas irmãs que tiveram de partir em conseqüência das
operações transformatórias do planeta, suas almas queridas agora
confortavelmente instaladas no plano espiritual, vinham visitá-los em
determinados dias da semana em forma visível para eles, com quem
trocavam palavras audíveis, relatando-lhes o nível de felicidade que
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haviam alcançado no mundo espiritual onde tudo era amor, paz e
bem-aventurança.
Estou imaginando a vossa curiosidade em saber algo a respeito
dos irmãos discordantes que deixamos no princípio desta narrativa.
Para satisfazê-la eu vos direi o seguinte: - O líder do pequeno grupo
residia numa habitação de sua propriedade na pequena cidade em
que o diálogo ocorreu. Na profundidade da referida cidade ocorreu
um dos abalos sísmicos de que falei, cujo efeito na superfície logrou
desmoronar noventa por cento das construções ali existentes. A
habitação do líder dos discordantes não foi sequer atingida,
permanecendo de pé, firme, na pequena área em que se fixava. À sua
volta, porém, tudo fora destruído, permanecendo ao longe uma ou
outra habitação intocada mas totalmente isolada. Grande
percentagem da população da mencionada cidade fora conduzida
para o Alto, nas condições já citadas. A parte remanescente ali se
encontrava em pequena parcela por ter uma parte dela fugido para o
campo. O irmão líder dos discordantes, praticamente isolado em sua
habitação, sem meios de subsistência no local porque ao abalo
sísmico seguira-se o incêndio, contemplava o triste panorama e meditava profundamente sobre quanto ocorrera por desígnios de Deus,
contra os quais ele se insurgira. Este estado emocional perdurava já
por mais de uma quinzena, tempo em que, por falta de tudo à sua
volta, o nosso irmão líder dos discordantes quase não se alimentou.
Seu estado agrava-se de dia para dia. Ninguém o pôde socorrer por
não haver com o quê, após a destruição e incêndio do que ficara na
cidade. Certa tarde ele ouviu passos em torno e abriu os olhos para
ver quem seria. Reconheceu a presença de dois dos irmãos
discordantes da assembléia memorável. Não vinham, porém, socorrêlo, porque não possuíam meios para isso. Vinham, sim, em busca de
algo para se manterem, visto nada lhes restar com que se
alimentarem. Suas habitações - disseram - haviam ficado intactas por
verdadeiro milagre, no bairro em que viviam. Suas famílias também.
Mas, e agora? - indagavam. O que haviam de fazer se tudo em volta
se extinguira? O líder retrucou-lhes melancolicamente que
infelizmente também permanecera no seu domínio com sua família,
mas não estava em condições de poder ajudá-los no mínimo que
fosse porque nada lhe restava. E ajuntou que havia assistido a partida
de alguns dos seus também por falta de alimentos, caminho que ele
próprio estava a pique de seguir também. Nesta altura em que todas
as esperanças se haviam dissipado, em que nada mais restava a
nenhum daqueles irmãos, surgiu uma idéia que reputaram a salvação
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de todos. Era invocarem a Entidade missionária e rogar-lhe um
derradeiro conselho para todos. Foi o que fizeram em profunda
concentração.
- Eis-me junto de vós, meus queridos irmãos! Aqui estou visível
para vós, porque no estado de invisível nunca vos abandonei. Vós
seguistes vossas próprias idéias, e a Divindade preservou os vossos
lares. Isto, entretanto, não foi o bastante, como acabais de
convencer-vos. Respondei então ao que vou perguntar-vos, para que
a vossa vontade seja feita: - Desejais permanecer em meio às
circunstâncias que vos rodeiam, ou preferis desferir um vôo suave
com os vossos para um plano em que o amor, a paz e a bemaventurança serão a vossa constante por alguns séculos ou milênios?
A resposta não se fez esperar, dada pelo líder dos discordantes.
- Entidade santa, que tão bondosamente voltas a aconselhar-nos.
Nossas energias estão totalmente esgotadas. Com a grandiosidade do
que aconteceu em torno de nós, um único desejo agora alimentamos.
Preferimos partir agora mesmo para termo do nosso sofrimento, para
este belo plano de que nos falas. Conduze-nos, pois, Entidade santa!
- Acalmai-vos então. Entregai-vos ao sono reparador de que
estais carecendo, e eu vos conduzirei nesse estado aonde ireis repousar. Os desígnios de Deus vos acompanharão.
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Capítulo XXXII
Planejamento de um mundo em formação - Plano de
constituição da Terra - A monumental ramificação dos
condutos de água, vista como obra da Natureza - Quem é a
Natureza? - Recordando o Apóstolo dos gentios - Aquele
senhor respeitável...

No princípio da consolidação dos elementos materiais que deviam
constituir o mundo terreno, quando nenhum ser vivente se cogitava
de enviar à Terra, foram estudadas meticulosamente as várias
camadas geológicas segundo a conveniência da constituição do solo
em toda a superfície terrena. Estudadas foram as necessidades
relacionadas com a vivência futura de animais, aves e homens para
alguns milênios mais tarde, no que dizia respeito à alimentação, assim
como a distribuição dos condutos interiores das águas à conveniência
do seu aforamento em nascentes nos terrenos elevados. É digno da
maior admiração o planejamento executado por verdadeiros sábios
espirituais, de tudo quanto deva existir num mundo em formação,
destinado a receber e alimentar muitos milhões de seres em seu solo,
alimentá-los e provê-los de quanto eles necessitem para nele se
manterem. Dizendo muitos milhões, eu refiro-me à espécie humana
que já excede a casa dos três bilhões de almas encarnadas, segundo
as vossas próprias estatísticas. Mas há ainda toda a vastíssima escala
animal da qual não existe levantamento na Terra mas que, somados
os diversos setores, devem exceder um pouco a casa dos cem
bilhões. É de imaginar-se, por conseguinte, a meticulosidade com que
foi elaborado no passado longínquo o plano de constituição da Terra
com a indicação segura de suas nascentes mais e menos volumosas,
o leito dos rios que deveriam conduzi-las até ao mar, reunindo-se
vários deles em determinados pontos com estes dois objetivos
igualmente previstos: tornar certos rios navegáveis para a facilidade
de comunicações de várias regiões entre si, e diminuir desta maneira
o número daqueles que chegariam até ao mar.
Já imaginastes, estimados leitores, o valor de todo este trabalho
de planejamento e execução realizado pelas Forças Superiores na
constituição do mundo que habitais? Já imaginastes, igualmente, o
quanto de sabedoria e experiência terão presidido à instalação dessa
monumental ramificação dos condutos de água que vós encontrais em
todas as latitudes para matar a sede em primeiro lugar, e em segundo
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formar os córregos que procuram os rios em direção ao mar?
Certamente nenhum de vós terá tido oportunidade de meditar sobre
isso, por parecer à primeira vista uma obra da Natureza que e sábia e
perfeita em suas realizações. Muito bem, pois. E quem é a Natureza?
Será porventura alguma força misteriosa que age de maneira invisível
mas sempre eficiente e perfeita? Sim, estimados irmãos, em parte
assim é, uma vez que sua ação se processa invariavelmente de
maneira invisível para os seres encarnados. Se falarmos, porém, em
Forças da Natureza, o que é mais certo, estaremos falando realmente
das Forças Superiores que superintendem e dirigem a vida planetária
sob a sua jurisdição. São essas Forças multimilenares as que
elaboram no Alto as modificações requeridas pelo avanço do planeta
em sua escala evolutiva quando acontece como agora ao mundo
terreno, ter de receber uma nova categoria de seres espirituais que
estão reencarnando. Tratando-se de uma categoria espiritual bem
mais refinada do que a média da humanidade atual, necessário se
tornou modificar certas condições planetárias ajustando-as às
necessidades de seus novos habitantes. Decorrem dessa necessidade
as transformações em curso no seio da Terra, não tardando a
aparecerem na superfície os seus efeitos visíveis a todos os seres
humanos. Devo informar-vos paralelamente que os estudos
relacionados com as modificações em curso datam de quase três
milênios, quando no Alto se decidiu operá-las no mundo terreno.
Foram estudados, por conseguinte, novos condutos de água a regiões
e setores até agora privados dessa preciosa linfa, possibilitando a
fertilização de grandes áreas até então absolutamente improdutivas.
Isto sucederá, logicamente, em conseqüência da própria modificação
topográfica dessas regiões, tornando-as habitáveis.
Eu estou abordando certos detalhes acerca do que tendes lido e
ouvido com a simples designação de transformação ou modificação
das condições atuais do solo terreno. Os detalhes que abordei linhas
acima têm o objetivo de explicar de certo modo em que consistem as
operações transformatórias que deram motivo à vinda ao meio
terreno das Entidades incumbidas de vos falar por meio da palavra
falada e escrita. E como esses tipos de operações implicam na
modificação do solo terreno nos lugares em que elas se realizarem, foi
julgado necessário pelas Forças Superiores, colocar todos os seres
humanos inteiramente a par do que se trata, para que se mantenham
atentos e prevenidos em relação ao que possa acontecer-lhes.
Uma segurança, porém, se oferece a todos, que é a assistência
espiritual que a todos envolverá em quaisquer circunstâncias. O fato
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de um homem ou mulher poder ver-se atingido pelos efeitos de
qualquer operação transformatória e em conseqüência vir a ter
fechados para sempre os olhos do corpo, nada representa de mau ou
inconveniente para eles, porque logo constatarão ter abertos e bem
abertos os olhos do Espírito num plano de luz sem possível confronto
com a nebulosidade da Terra. Esse é o trabalho atento a que se
entregam desde algum tempo os emissários do Senhor no meio
terreno, uns como este que vos fala, através da palavra escrita, esta
palavra que aqui fica gravada para sempre, a qual pode e deve ser
relida muitas vezes para que o próprio Espírito dela tome
conhecimento. Outros usarão a palavra falada nos lugares próprios,
sempre com este mesmo e grande objetivo: aconselhar a todos,
homens e mulheres, que se preparem para empreender sua viagem
de volta a qualquer momento. A preparação, de tão recomendada e
repetida, não precisarei referi-la. Acredito que todos os homens e
mulheres já estejam em ligação permanente com o Senhor Jesus, a
fim de que o Divino Mestre saiba exatamente quantos dos seus
guiados terrenos desejam salvar-se por meio de sua ligação espiritual.
Assim perfeitamente claro o assunto que aí fica, eu tratarei de
um caso que fez parte em minha vida de apóstolo dos gentios,
segundo a denominação com que me distinguiram aqueles povos
bons aos quais andei pregando a excelência da doutrina cristã. O fato
ocorreu numa pequena povoação muito próxima da cidade de Éfeso,
habitada principalmente por gente do campo, aquela que se ocupava
da criação de pequenos animais e tecelagem de linho e cânhamo. Eu
havia marcado reunião para uma tarde de domingo, dia em que todos
podiam comparecer, como era hábito no lugar. Eu cheguei cedo ao
local e meditava sobre a minha tarefa do dia, reunindo meus
argumentos para demonstrar a necessidade de todos os habitantes se
filiarem ao Cristianismo, que eu apresentava como ainda hoje, como a
doutrina consoladora por excelência, em todas as circunstâncias da
vida. Meditava eu então sobre o desenvolvimento dos meus
argumentos neste sentido, quando vi aproximar-se uma figura de
homem que tudo denotava tratar-se de pessoa culta, responsável por
algum setor do governo. Dei-lhe minha atenção respeitosa e aguardei
a sua palavra. O visitante fitou-me demoradamente sem nada dizer,
ao que eu julguei conveniente dirigir-lhe a palavra, o que fiz nestes
termos:
- O que desejais, senhor?
O homem retirou de mim aquele olhar firme, penetrante, e falou:
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- Vim aqui atraído pela tua missão que é nobre e santa. Eu não
sou deste lugar. Recebi, porém, onde moro, o sentido das tuas
palavras e desejei ouvir-te de perto.
- Pois bem, respeitável senhor - retruquei-lhe, acrescentando: Se minhas palestras lhe têm agradado, pode dizer-me onde as ouviu
ou assistiu?
O respeitável senhor lançou-me agora um olhar de grande
simpatia e falou assim:
- Eu não sou deste lugar nem desta terra. Soube das tuas
palestras por ouvir dizer, mas o assunto agradou-me sobremodo e por
isso resolvi comparecer à que hoje farás. Desejo porém recomendarte muita atenção e cautela com este povo fanático que poderá
surpreender-te.
Eu agradeci as suas palavras, que me deixaram um pouco
preocupado realmente. À hora aprazada, já ao cair da tarde, havia um
regular número de ouvintes, enquanto outros vinham chegando e se
acomodando da melhor maneira, formando filas laterais, assentados
no chão, como era costume nos lugares em que não havia salões
mobiliados.
Iniciei então a minha pregação como fazia nos outros lugares que
percorri. Comecei dizendo à assistência que ali estava para informar
que uma nova religião se encontrava em franco crescimento na Síria,
trazida a Terra por um homem santo que a pregara durante três anos
desde Jerusalém, e que voltara depois de morto para reafirmar que
não se morre. Declarei que eu próprio tinha visto esse homem
próximo à cidade de Damasco, de quem ouvira que a sua doutrina
salvaria o mundo porque salvaria antes todas as almas dos homens
que a seguissem.
Nesta altura fui interrompido por um ouvinte que me perguntou o
seguinte:
- Que provas podes dar-nos de que esse homem de quem falas,
já tinha morrido? Não terias sido enganado na tua boa fé?
As palavras deste ouvinte deram lugar à manifestação de outros
dos ouvintes, aos quais eu procurava esclarecer da melhor maneira,
com argumentos cuidadosamente preparados. O primeiro interlocutor,
todavia, procurava refutar-me, e exigia que lhe apresentasse provas
da ressurreição da figura humana que me havia aparecido e me
falado próximo à cidade de Damasco. O tumulto crescia com a
solidariedade dos circunstantes ao meu interlocutor, que eu logo
compreendi não desejava que minha pregação prosseguisse. Em
pouco toda a assistência se achava de pé à minha frente, bem
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próxima de mim, numa atitude significativa. Recordei-me então do
respeitável senhor que me procurara antes da reunião e não o vi em
parte alguma. O fato causou-me certa estranheza porquanto as suas
palavras traduziam interesse pela minha palestra e no entanto ele se
retirara sem que eu visse. O fato pareceu-me realmente estranho.
O tumulto da reunião continuava, entretanto. Percebi a certa
altura que alguns dos presentes manifestavam atitudes pouco cordiais
para comigo, ao que eu não dei maior importância. Não era aquela a
primeira pregação em que os ouvintes, liderados por pessoas
deliberadamente contrárias à pregação do Cristianismo nascente,
fossem por sua própria convicção ou por interesses contrariados em
grande parte dos casos, procuravam abafar a palavra do orador até
por meios violentos.
Eu prosseguia tentando expor a excelência da doutrina que
propagava, apresentando inclusive a existência de ocorrências
extraordinárias, como a cura de aleijados, cegos e enfermos pelos
adeptos categorizados de tão consoladora doutrina. Concluí que o
ambiente me era já totalmente desfavorável em face do empenho dos
líderes em obstar que eu prosseguisse em minha pregação. A reação
apresentava-se já com tendências ao uso da violência contra o
orador, que continuava a argumentar com toda a calma em favor da
doutrina de Jesus de Nazareth. Os intuitos da assistência eram já
perfeitamente visíveis: ou eu encerrava a pregação ou seria removido
dali e expulso do lugar.
Verificou-se nesta altura um fato absolutamente inesperado que
produziu efeitos deverás surpreendentes em todo o auditório. O
senhor respeitável que me visitara em princípio, assomou à entrada e
abriu caminho por entre os presentes exaltados e veio postar-se ao
meu lado, olhando firmemente o auditório. Este, de agitado como
estava, aquietou-se, silenciou, passando a reinar em todos os
semblantes um ar de surpresa e expectativa. Passados alguns
instantes de silêncio, o senhor respeitável falou novamente:
- Vim até este lugar no dia de hoje, especialmente para ouvir a
palavra verdadeira deste irmão em Israel. Ele é portador de uma boanova para todos vós, e deve ser ouvido com atenção. A palavra que
ele vos traz é verdadeira, incontestável. A prova disto é que tendo
tido conhecimento desta palavra na região em que hoje vivo, resolvi
vir escutá-la de perto e por isso aqui estou junto a vós, irmãos meus
que eu tanto amei noutros tempos e ainda hoje. Escutai, pois, com
atenção, a palavra deste nosso querido irmão.
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O senhor respeitável calou-se e sua figura em pouco se
desvaneceu aos olhos admirados de todos. Surgiu um sussurro entre
os assistentes que procuravam uma explicação para o fenômeno.
Aquela figura respeitável era bastante conhecida e estimada de todos
os presentes, por haver sido um dos mais poderosos dirigentes de
povos da região a que pertenciam. Havia sido um chefe estimado e
admirado por sua grandeza de alma, sempre solícito ao atendimento
de quantos o procuravam. Desencarnara, todavia, fazia então mais de
vinte anos. E concluíram daí os meus ouvintes, que este fato
verdadeiro, justificava aquele que eu apresentara, ocorrido próximo
de Damasco. Os ânimos mudaram completamente a meu respeito
desde aquele momento. Na pequena povoação eu fundei uma igreja
cristã que bastante se desenvolveu.
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Capítulo XXXIII
Preparai-vos devidamente para a partida - O motivo deste e
de outros livros semelhantes - O caso do meu intermediário Brasil, um país maravilhoso - Mediunidade psicográfica, fonte
de grandes alegrias - Eis aqui uma chave poderosa

Os dias que a humanidade terrena está vivendo hão de passar à
história da Terra como dias excepcionais, desde que o planeta
recebeu em seu solo os primeiros seres animados. E isto porque em
todas as fases por que tem passado a Terra, nenhuma apresentou
circunstâncias sequer parecidas com as atuais. Tem sido dito e
repetido com insistência por todos os enviados de Jesus que a Terra
está em vésperas de ascender a uma nova categoria planetária,
deixando de ser um planeta meramente material para se tornar um
plano de vida espiritualizada. Isto não quer dizer que este plano passe
a ser uma esfera para a vivência de Espíritos livres da matéria, porém
uma esfera em que os seus habitantes se distingam pela sua
categoria de seres espirituais encarnados, mas possuidores de um
grau evolutivo bastante mais elevado do que a maioria dos atuais.
Será então a Terra um dos planos espiritualizados, semelhantes a
várias outras esferas que circulam no espaço cósmico.
Tanto já foi escrito em detalhes a este respeito, com o só
objetivo do esclarecimento dos homens e mulheres deste fim de
século, que a sua repetição tornar-se-ia talvez enfadonha. Foi dito e
repetido em livros que circulam em vários países, que a Terra sofrerá
modificações em sua estrutura física a fim de se adaptar às
necessidades da nova civilização que aí vem. Dessas modificações é
que resultará inevitavelmente a partida de numerosos seres humanos
para os planos espirituais a que pertencem. E como todos estes
irmãos necessitarão de encaminhamento, em face da quantidade que
poderá partir ao mesmo tempo, é que se lhes recomenda por
determinação do Senhor Jesus, que se preparem devidamente para
essa partida, da mesma maneira que se preparariam para viajar a um
país distante. Há nisto apenas a diferença que diz respeito à bagagem
a conduzir. Enquanto para viajar ao estrangeiro o viajante necessita
de reunir uma certa bagagem de tudo quanto terá de usar por lá, a
preparação para regressar ao mundo espiritual bem pouca coisa
requer. Apenas uma consciência tranqüila, isenta de recordações de
atos inconvenientes a pesarem demasiado, e a ligação constante, a
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mais estreita possível com as Forças Superiores, tal como um fio
imaginário entre o plano físico e o espiritual, pelo qual ascenderá cada
um ao lar que deixou no Alto ao reencarnar na Terra. Isto tem sido
dito e repetido em vários livros bastante procurados, sendo de
registrar com agrado por todos os emissários do Senhor que os
leitores dos mesmos receberam estes conselhos com seriedade e os
estão pondo em prática. O benefício que isso lhes proporcionará eles
o avaliarão devidamente quando as oportunidades chegarem, e então
os agradecerão ao Senhor.
A nossa missão, tanto a minha como a de todos os demais
emissários do Senhor, é a de bater em todas as portas para despertar
nossos irmãos encarnados porventura despreocupados das coisas do
Alto, por se encontrarem inteiramente entregues aos seus interesses
no ambiente terreno. Esse trabalho vem sendo realizado principalmente durante as horas de sono, quando nos é mais fácil falar
diretamente ao Espírito afastado do corpo. Como, entretanto, a
grande maioria dos irmãos encarnados não consegue recordar no
corpo o que ouviu em Espírito, é que foi deliberado pelo Senhor
escreverem-se livros reunindo os principais conselhos e advertências,
para que os leiam quantos tiverem a felicidade de adquirir estes livros
ditados por Entidades a serviço do Senhor, e possam então pôr em
prática os conselhos e advertências que deles constam. Devo
acrescentar a estas linhas que foi para o Alto considerada uma
verdadeira felicidade descobrir-se na Terra este instrumento humano
que me serve de intermediário a grafação do meu pensamento e da
minha palavra, em vista do fracasso de vários outros que, tendo vindo
à Terra com idêntica missão, ou não se dispuseram a cumpri-la, ou
não conseguiram preparar-se convenientemente num meio onde os
credos são, não poucas vezes, os responsáveis por tais fracassos.
Para glória do Senhor Jesus, contudo, o Brasil tem-se
demonstrado o campo mais fértil em pronunciamentos e dedicações
do tipo desta que fez do meu intermediário um autêntico servidor de
Jesus na Terra, do que resultou ser ele procurado por grande número
de Entidades missionárias para divulgação em livro de sua palavra de
amor aos irmãos encarnados do presente momento. Para satisfazer
um pouco a vossa curiosidade eu direi em poucas palavras o que foi
feito no Alto para apurar as qualidades mediúnicas do meu
intermediário, o que equivaleu ao que fazeis vós próprios quando
desejais fazer vingar nos vossos canteiros uma plantinha bastante
rara mas para vós preciosa. Tratais certamente de a proteger contra a
intensidade dos raios solares que poderiam crestá-la, assim como do
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frio excessivo ou das intempéries, sabendo todos que a perdendo,
muito dificilmente conseguireis nova muda. Assim procedeu também o
Alto em relação ao meu intermediário em muitos decênios. Nascido
num país distante, onde a sua faculdade, previstamente não poderia
ser exercida em virtude da preponderância anti-espiritista, como ainda
hoje lá se observa, foi ele conduzido a este país maravilhoso que é
sem dúvida o Brasil, e aqui acompanhado muito de perto em todos os
seus passos visando à sua proteção em todas as circunstâncias.
Possuidor que era já de uma notável elevação espiritual, sua atenção
era atraída pelas leituras que lhe falavam da vida espiritual, através
das quais foi ele despertando determinadas células, aquelas que lhe
permitiram a realização desta espécie de trabalhos. A certa altura,
surgiu-lhe uma feliz oportunidade em que ele tomou contato com a
atividade psicográfica numa bela instituição na qual havia ingressado,
conduzido por seus amigos do Alto. Recebeu nesse primeiro exercício
uma pequena mensagem que lhe deu grande alegria por vir assinada
por uma Entidade amiga e familiar. Passou o meu intermediário a
exercitar no lar esta esplêndida faculdade mediúnica, através da qual
lhe falaram numerosas Entidades notáveis da História terrena, cuja
palavra lhe proporcionava verdadeira alegria. Positivava-se desta
maneira o trabalho desenvolvido pelo Alto em torno desta frágil
plantinha, procurando desenvolvê-la muito carinhosamente a fim de a
preservar dos numerosos perigos a que estão sujeitas todas as
plantas desta espécie, com a finalidade de obter dela exatamente os
frutos que hoje estamos efetivamente colhendo em benefício de todos
os leitores. É preciso repetir não ter sido esta a única semente
lançada à Terra pelo Senhor Jesus. Várias outras foram também
lançadas com este mesmo propósito. As intempéries talvez, o excesso
de sol possivelmente, ou ainda a impropriedade ou pobreza do solo
em que nasceram não lhes permitiram desenvolver-se, florescer e
frutificar, como tem acontecido muitas vezes através dos séculos.
Graças, portanto, ao Todo-Poderoso, elevamos todos nós, por termos
podido salvar então este belo instrumento de que ora dispomos para
nos comunicarmos convosco em nome do Nosso Amado Jesus, com o
objetivo de contribuir para a salvação dos vossos Espíritos, ou seja de
todos vós, quando as circunstâncias se apresentarem.
Deste relato que aí fica eu viso estes dois objetivos: relatar-vos
sucintamente a preocupação e cuidados dispensados pelas Forças
Superiores em mais de sessenta anos à preservação deste
instrumento mediúnico por cujo intermédio vos falo, e que constitui
um entre muitos outros que se perderam, e também procurar
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despertar em cada um de vós, leitores meus, o desejo de vos
exercitardes na prática da psicografia. Esta modalidade mediúnica,
além de proporcionar grandes alegrias a quantos a desenvolvem e
praticam, tem a grande finalidade de servir ao Senhor Jesus para
continuar a divulgar na Terra conselhos e ensinamentos de grande
valia para todos os seres humanos.
Isto posto, falemos em seguida de um assunto que eu reputo de
grande interesse para todos, qual seja a maneira de poder cada um
reduzir ao mínimo ou mesmo anular certas dificuldades peculiares à
vivência terrena. É muito comum defrontar-se o ser humano com
dificuldades que se apresentam muito freqüente-mente em sua vida
de atividades diuturnas, algumas vezes de tal porte, que o deixam
bastante preocupado. Eu quero entregar-vos então uma chave que
podereis apelidar de mágica, para resolver toda espécie de
dificuldades. Inicialmente devemos definir o que deva entender-se por
dificuldades, para podermos operar com maior eficiência na sua
eliminação. Assim, por exemplo, se um homem prossegue em suas
atividades normais, agindo invariavelmente com bom senso e se
defronta com obstáculos à realização do seu objetivo, terá aí uma
dificuldade interposta pelos fatos, a impedir que seu objetivo se
concretize. Neste ponto torna-se muito importante adotar o homem
ou a mulher o seguinte raciocínio: - É justo e razoável o que
pretendo? Não será alguém prejudicado com a realização do meu
objetivo? Se o Senhor Jesus estivesse presente, aprovaria Ele a minha
pretensão?
Fazendo mentalmente ou pronunciadamente, o que é preferível,
estas perguntas, vá o leitor anotando no papel as respostas que em
sã consciência lhe pareceram corretas. Anotará sim, não e
duvidoso, como forma de resposta às suas indagações. Isto deverá
ser feito muito calmamente e a sós para que não haja incorreções
pela pressa nem interferências estranhas. Terminada a operação,
analise o leitor o resultado para se decidir. Se houver maioria de sim
esteja certo de que a dificuldade vai desaparecer. Há que considerar
devidamente a segunda pergunta, cuja resposta, no caso sim deve
ser considerada desfavorável. E se as demais respostas forem pelo
não ou duvidoso é claro que melhor será desistir do objetivo. Vamos
admitir, porém, que a análise das respostas se traduza em que o seu
objetivo seja justo e razoável, que ninguém será prejudicado com a
sua realização; e finalmente pela convicção de que se o Senhor Jesus
estivesse presente, Ele próprio aprovaria a vossa pretensão. Em casos
como este, estimados leitores, entregareis a vossa pretensão as
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Forças Superiores, invocando-as pela palavra ou em pensamento no
ato da vossa meditação, na certeza de que a vossa pretensão, o vosso
objetivo, por ser justo e razoável será alcançado sem maior demora
além daquela que for natural conforme o caso. Esta é uma chave que
não é mágica porque é raciocinada, com a qual podereis anular
noventa por cento das possíveis dificuldades que surgem
constantemente na vida dos encarnados.
Se, entretanto, a análise das respostas que captardes se
apresentar desfavorável ao vosso propósito, ainda que seja apenas
pela circunstância de poder prejudicar a terceiros, a melhor doutrina a
seguir é que abandoneis tal objetivo, mesmo que verifiqueis a
possibilidade de realizá-lo. Sendo alguém prejudicado por uma
realização nossa, e sendo esse alguém uma partícula da Divindade
como todos nós, não desfrutaria felicidade aquele que tentasse ou
chegasse a realizar empreendimento que envolvesse de tal maneira
uma vibração negativa. Melhor será em tais casos desistir do objetivo
imediato e rogar às Forças Superiores que em sua bondade e espírito
de serviço, inspirem a realização de outro objetivo que possa receber
delas o seu beneplácito. Isto, estimados leitores, chama-se agir em
harmonia com os desígnios divinos, ou seja em harmonia com as
forças da natureza. E quem agir desta maneira pode estar seguro de
que agirá sempre bem. E se tiver desistido de uma pretensão pelo
fato de poder a mesma prejudicar a terceiros, não apenas ver-se-á
largamente compensado por isso, pela sua tranqüilidade interna,
como ainda terá oportunidade de alcançar o seu objetivo de maneira
mais justa, razoável, límpida, perfeita.
A razão de vermos um grande número de seres humanos
envolvidos em dificuldades que poderemos dizer permanentes, tal a
sua continuidade pela renovação de circunstâncias que defrontam,
reside exclusivamente no desconhecimento do princípio que venho de
expor, e agem tumultuadamente, atiram-se resolutos a todas as
maneiras de proceder, na maioria dos casos sem os escrúpulos da
consciência. O resultado é o que todos conheceis: o desmoronamento
dos seus castelos malfeitos, construídos à margem de um raciocínio
que deveria primar pela correção de atos e pensamentos, sem o que
se tornam castelos construídos sobre areia, e por isso sujeitos ao
desmoronamento com prejuízo para os construtores e para terceiros.
Esta categoria de irmãos encarnados, mesmo conseguindo
montar uma boa situação financeira na vida à custa do que
denominais de golpes contra os demais irmãos que neles confiaram,
ao aportarem no seu plano espiritual de regresso da Terra, sofrem
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dolorosamente. Não possuindo luminosidade espiritual porque não a
construíram durante a sua vivência, apresentam-se com uma
consciência demasiado oprimida pelos registros negativos que
ostenta. Nenhuma atividade espiritual conseguem exercer por
totalmente incapacitados para isso. Não vislumbram nenhuma alma
amiga que os conforte, e não raro acontece não enxergarem os
próprios parentes quando deles se aproximam. Esta situação pode
perdurar anos e anos, durante cujo período estes irmãos duramente
se lamentam do mau uso de sua última encarnação, inteiramente
perdida para a sua evolução espiritual. É tarde demais, porém. A
única esperança que podem alimentar então, é a da misericórdia
divina em lhes conceder nova oportunidade, só Deus sabe em que
condições, para que possam redimir-se.
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Capítulo XXXIV
A história geológica da Terra - Modificação topográfica para
corrigir um curso de água - Uma chave para todas as
eventualidades - Contemporâneos meus de outras eras entre
os encarnados de hoje - Talvez sejas, caro leitor, um daqueles

Aconteceu certa vez neste pequeno mundo terreno, quando o
mesmo ainda se encontrava em início de adaptação à vivência de
seres humanos no seu solo, aconteceu verificar-se que determinados
cursos de água não estavam seguindo a direção conveniente, tal
como fora projetada no Alto. Tornava-se necessário, por isso, operar
uma modificação na topografia da região em que isso acontecia,
porque, como as coisas estavam, iria formar-se dentro em pouco um
oceano de água doce no interior de uma região destinada à instalação
de vários núcleos populacionais.
Verificado este fato e examinadas detidamente as circunstâncias
dele decorrentes, entraram as Forças Superiores a estudar a melhor
maneira de corrigi-lo, no que se empenharam no Alto os especialistas
incumbidos de traçar na Terra os rumos de todos os cursos de água,
para que se evitasse o alagamento de uma região de antemão
preparada para acomodar e manter uma boa parte da população
humana. Concluídos os estudos necessários à modificação desejada,
desceram ao interior da região os operários encarregados da
preparação e execução do que projetado fora pelos especialistas do
Além, os quais iniciaram prontamente os trabalhos. A modificação
topográfica que se fazia necessária no desvio de um grande curso de
água, importava no desmonte de certa elevação montanhosa, de
maneira a conseguir-se fazer passar na área que ela ocupava, ou
melhor dizendo, através dela, o grande curso de água que se
procurava corrigir. Os trabalhos iniciados então na profundidade do
subsolo teriam esse objetivo, o qual foi satisfatoriamente conseguido.
Foram colocadas pelos operários especializados algumas cargas
explosivas na profundidade daquela elevação montanhosa, as quais
foram detonadas em série conforme fora projetado no Alto. O ruído
que tais cargas produziram na região seria considerado como um
poderoso tremor de terra cuja duração teria sido de dois a três
minutos. Vê-se pelo tempo de duração tratar-se de um poderoso
tremor de terra, um terremoto por conseguinte. O efeito
correspondeu perfeitamente às previsões, tendo constituído um dos
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espetáculos mais impressionantes para quantos o presenciaram. O
registro do acontecimento faz parte da história geológica da Terra,
existente nos arquivos siderais, constituindo o seu estudo um dos
mais belos passatempos que encontramos no Alto, quando dispomos
de lazer para isso. A explosão em série verificada na profundidade da
elevação montanhosa referida, ao mesmo tempo em que fendeu e
desmontou o enorme volume de matéria condensada de que era
formada, produziu em suas imediações o efeito igualmente previsto,
de jogar para o alto as águas do grande rio que passava em torno, as
quais, ao retornarem ao solo já o fizeram através da área da anterior
elevação montanhosa, cavando nessa direção o novo leito.
Foi esta uma operação tão perfeita, tão meticulosamente
calculada, que a explosão ocorrida no subsolo, ao mesmo tempo em
que desmontou completamente a elevação montanhosa, jogou para o
alto a enorme massa de água que passava perto, fazendo-a circular
em seguida, não mais pelo antigo leito que fora obstruído, mas em
direção a novo curso formado através da área da montanha. Com
esta operação foram as águas desviadas do antigo curso, e portanto,
impedindo totalmente a formação oceânica que tão prejudicial se
tornava ao povoamento da região. O novo curso aberto às águas
através da elevação montanhosa teve a vantagem de as desviar
através de outros vales muito mais convenientes ao seu curso, os
quais se tornaram mais tarde perfeitamente utilizáveis à pequena
navegação e transportes dos produtos da região.
O fato que acabo de narrar servirá para que possais fazer uma
idéia aproximada do que vem sendo anunciado para acontecer na
Terra em dias talvez muito próximos, também com o objetivo da
correção topográfica de algumas regiões do vosso pequeno mundo.
Só existe um meio das Forças Superiores poderem operar tal
correção, como sabeis, que são as operações levadas a efeito no subsolo. E estas, conforme vem sendo anunciado pelos emissários de
Jesus, já tiveram início com a descida dos milhares de operários
especializados, os quais apenas aguardam as ordens superiores para
detonar as cargas explosivas colocadas em diversos pontos do globo
terrestre.
Enquanto que no fato narrado em princípio nenhuma perda de
vidas ocorreu por ser a região inteiramente desabitada, nos casos em
perspectiva elas ocorrerão sem nenhuma dúvida e certamente em
número avultado. Dizendo perda de vidas eu desejo apenas fazer-me
entender na linguagem que vos é familiar em casos desta espécie.
Isto porque em verdade, jamais se poderá referir que ocorreram
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perdas de vidas quando acontece serem retiradas da Terra, de sua
vivência na carne, almas que aqui viviam uma nova reencarnação.
Essa maneira de expressar é exclusivamente para uso dos
encarnados, totalmente olvidados de que a vida verdadeira não é esta
que se vive enclausurado num feixe de carne e ossos, mas sim a vida
espiritual, aquela que vivem no Alto os espíritos livres, que e uma vida
de alegrias e felicidade. A circunstância, pois, de um determinado
acontecimento telúrico promover a desencarnação de maior ou menor
número de almas, as quais tiveram encerrada nesse momento mais
uma de suas existências terrenas, só deve ser encarada como um
autêntico fenômeno de libertação espiritual e nada mais. A prova do
que digo tê-la-á cada um dos meus irmãos apenas regressando ao
seu plano de origem, onde constatará com alegria que sua vida
continua a mesma, embora em plano diferente porque mais sutil do
que aquele que deixou na Terra. Verificará ainda, cada um dos meus
irmãos ao regressar da Terra, seja porque meio for, que toda a dor,
todo sofrimento físico é inteiramente desconhecido. No Alto existe na
maior abundância para que todos se abasteçam o mais largamente
possível, alegria, paz, muito amor e tranqüilidade espiritual ao alcance
de todos.
Se, por conseguinte, meus caros irmãos leitores, algum ou alguns
de vós, vierem a ser distinguidos com a sua condução ao mundo
espiritual em conseqüência de algum acontecimento telúrico verificado
na região que habita, esse fato representará para cada um a
promoção em sua escala espiritual, e jamais um motivo de tristeza ou
sofrimento. Uma coisa apenas se recomenda a todos os leitores, e a
todos os seres humanos como meio seguro de serem prontamente
socorridos no caso desse acontecimento se verificar: estarem
perfeitamente ligados pelo coração ao Senhor do Mundo que é Nosso
Senhor Jesus, evitando ficarem por algum tempo, horas, dias ou
minutos à espera de socorro. A ligação constante, permanente com o
Senhor, representa para todos os encarnados o meio mais seguro,
mais rápido e eficaz de serem automaticamente conduzidos ao seu
plano espiritual, apenas verificado o seu desligamento do corpo. Isto
vem sendo dito e repetido com tal insistência, amigos leitores, que
bem se pode dizer, constituir esta recomendação o motivo
fundamental da vinda à Terra desses milhares de emissários de Jesus,
nestes últimos dez anos. Este é realmente o motivo fundamental de
quanto dizemos e escrevemos, por ser em verdade a chave que todos
devem possuir para as eventualidades. Os ensinamentos divulgados
através deste e de outros livros acerca da vida nos planos do Além,
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servem para ajudar o desenvolvimento espiritual dos leitores,
transmitindo-lhes à memória física, muito do que em sua memória
espiritual já se encontra, porque aprendido em sua vivência espiritual
nos intervalos entre uma e outra de suas numerosas encarnações.
Sabe-se que para certas almas encarnadas o acontecimento ou
recordação daquilo que aprenderam ou viveram no Alto pode influir
bem favorável ou beneficamente em favor do seu maior e melhor
aproveitamento da presente existência terrena. É certo que eu e
outros mensageiros de Jesus temos divulgado ensinamentos
espirituais ainda desconhecidos da maioria dos irmãos encarnados,
porque provenientes de planos ainda não alcançados por seus
Espíritos no Alto. E estes ensinamentos têm o objetivo de preparar os
leitores atentos para a sua ascensão a esses planos, numa promoção
a que hão de fazer jus em sua encarnação atual. É oportuno aduzir
aqui, a propósito de encarnação atual o seguinte: - Todos os seres
humanos que se encontram na Terra desfrutando a concessão que
lograram de vir uma vez mais ao solo terreno, assumiram no Alto um
compromisso muito sério, e por escrito, no sentido de completarem
nesta viagem terrena o seu curso de aprendizado de vários milênios.
De vários milênios, digo bem, porque em verdade todos nós e vós
encarnados, temos descido à Terra em busca de conhecimentos e
experiências em períodos que datam de mais de doze a quinze mil
anos, desde que começamos a balbuciar apenas sons ininteligíveis até
à situação atual de seres humanos perfeitamente conscientes das
nossas responsabilidades. Não aludirei aqui ao tipo de vida em que
permanecemos anterior à época que venho de citar por não ser o
meu objetivo fazer a história da vida desde os primórdios.
Para o momento o meu objetivo principal é despertar em meus
estimados leitores o senso de sua responsabilidade presente como ser
humano deste fim de século, e recordar-lhes que outros tantos
milhões de almas permaneceram nos planos espirituais pela
circunstância de não terem conseguido neste século a permissão
consentida a vós outros, leitores meus, para completardes nesta
última viagem o vosso aprendizado. Nestas circunstâncias o conselho
que cabe oferecer a quantos tiverem ouvido de ouvir é o seguinte: Ponde de lado as idéias de grandeza que porventura ainda
alimentardes em vossa vida atual. Recusai aceitar como boa a idéia
errônea de que o que deste mundo se leva é aquilo de que o homem
ou a mulher houverem podido locupletar-se; afastai de vós todo
pensamento de ambição e vaidade, por absolutamente incompatíveis
com a vossa verdadeira felicidade. Isto feito com verdadeiro
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empenho, ponde diariamente o vosso joelho em terra quantas vezes
puderdes e rogai ao Senhor do Mundo, com todo o fervor da vossa
alma, que vos inspire, ilumine e ajude a encontrardes o verdadeiro
caminho que viestes seguir na Terra, nesta possivelmente última
oportunidade. Procedendo desta maneira eu vos asseguro estimados
leitores que todos alcançareis aquele caminho certo que vos conduzirá
ao Senhor do Mundo, meta e finalidade única da vossa atual presença
na Terra. Deveis imaginar que apenas aguardam regresso de cada um
de vós outras tantas almas também necessitadas de concluir o seu
aprendizado e que por falta de oportunidade foram preteridas em
vosso favor. É mister pois, que vos desempenheis como necessitais e
prometestes ao baixardes à Terra, meus estimados irmãos leitores.
Tal seja o grau de progresso alcançado por cada um, acredito eu que
numerosos de vós venham a ser designados pelo Senhor do Mundo
para assistir, guiar e proteger irmãos que devem reencarnar, e isto
representa uma das maiores distinções conferidas pelo Senhor
àqueles que souberam aproveitar a encarnação. Os que isto não
tiverem conseguido, sejam por desídia, desleixo ou outros motivos
que são muitos, estes, estimados irmãos leitores, terão de
permanecer estacionados em seu plano do Além, à espera de outra
oportunidade verdadeiramente difícil de conseguir.
Se aceitardes as minhas palavras no que elas pretendem traduzir
em favor do vosso progresso, estareis honrando sobremodo minha
tarefa atual a serviço do Senhor, e dar-me-eis uma prova da vossa
sensibilidade espiritual. Eu estou identificando em meio aos
encarnados de hoje, Espíritos meus contemporâneos de outras eras,
do que, é evidente, não podem recordar-se. Quem sabe então, se
entre os meus leitores não irei encontrar alguns deles em breve? Com
a maior alegria eu procurarei assistir a quantos precisarem de mim,
mas muito especialmente a ti, caro leitor, que deves ter sido um
daqueles. Esta missão me autoriza a assistir, atender e ajudar daqui
por diante a quantos irmãos se lembrarem de Paulo de Tarso de
outros tempos e o invocarem em suas necessidades. Eu aqui estarei
então para servir-vos.
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Capítulo XXXV
A fase atual da Terra: fim de um ciclo, início de outro - A vida
do ser humano não lhe pertence - O prazer condenável do
álcool: embotamento das mais belas faculdades - Um
governante sábio
Os trabalhos que estão sendo realizados na Terra neste fim de
século e de civilização, correspondem a uma necessidade que se fazia
urgente desde alguns séculos, para adaptar o planeta à vivência da
próxima geração. Os historiadores do futuro registrarão a fase atual
da Terra como fim de um ciclo e início de outro que se prolongará por
muitos séculos em fora. A Terra não podia deixar de acompanhar a
evolução de todos os demais planetas habitados, adaptando-se às
circunstâncias peculiares à evolução dos seus habitantes. Toda vez
que uma nova civilização se encaminha à vivência em qualquer
planeta, certas modificações ali se antecedem, sem o que essa
vivência se tornaria impossível.
No caso da Terra, segundo já foi assaz divulgado, há necessidade
de melhorar diversas áreas do seu solo para que possam tornar-se
úteis aos respectivos habitantes. E como os melhoramentos que se
tornam necessários não podem ser operados em silêncio, eis porque
se vos tem dito que isso ocorrerá por meio de atos realizados na
profundidade do solo com repercussão estrondosa. Já estais
entretanto bem cientes e por isso prevenidos acerca desses atos, para
não vos deixardes surpreender por eles. Uma boa maneira de vos
harmonizardes convosco próprios, para não vos abalardes em vossa
tranqüilidade de seres espirituais que realmente sois, será, a meu ver,
considerardes-vos em vilegiatura em determinada região, cidade ou
estância, à qual nenhuma outra ligação vos prenda além do vosso
próprio desejo de usufruir as vantagens que nesse lugar existem para
a vossa vida, tranqüilidade ou repouso. A certa altura foi-vos dito que
tereis de ir embora dali porque o local da vossa hospedagem e
possivelmente os demais que lá houverem têm de entrar em obras e
que só muito poucas pessoas lá permanecerão em conseqüência das
obras a iniciarem-se. Vós que não pertenceis ao lugar e ali estareis
apenas transitoriamente, tomareis desde logo a vossa resolução:
arrumareis a vossa bagagem tranqüilamente, lançareis um olhar de
despedida à localidade, tomareis a vossa condução, ou seja a
condução habitual a quantos devam retirar-se como vós, e
regressareis ao lar que deixastes bem longe ou próximo dali, onde
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prosseguireis na vossa vida nas circunstâncias que lhe forem
peculiares. Esta imagem tem o objetivo de ilustrar o fato que poderá
verificar-se em dias, meses ou anos próximos, em relação aos
acontecimentos programados para o vosso pequeno mundo terreno.
Se ocorrer que alguns dos meus estimados leitores venham a ser
convidados pelas Forças Superiores a regressar ao lar que deixaram
em algum lugar, perto ou distante daquele em que se encontrem, o
processo a utilizar é mais ou menos o acima descrito, com a diferença
apenas de que neste caso a sua bagagem deverá estar arrumada com
bastante antecedência, desde agora, por exemplo, porque poderá
dar-se que a intensidade dos trabalhos na região não ofereçam
margem de tempo para arrumá-la, mas apenas para aquele olhar de
despedida de que acima falei.
Isto que aqui escrevo, está claro, é apenas uma hipótese do que
poderá acontecer, mas que acontecerá sem dúvida em muitos lugares
da Terra. E como nenhum prejuízo moral ou material poderá ocorrer a
quantos estiverem devidamente atentos aos acontecimentos e
convenientemente prevenidos para enfrentá-los, entendo que o
melhor para todos é prevenirem-se desde cedo, desde o momento em
que tomarem conhecimento destas linhas, e iniciarem a sua
preparação. Se me fosse possível traçar-vos um quadro bastante
ilustrativo dos planos espirituais onde vivem milhões de almas que
não puderam descer à Terra para uma nova reencarnação, e também
outros muitos milhões daquelas que, tendo encerrado sua última
existência na carne, se encontram no gozo de um repouso merecido,
se me fosse possível traçar-vos, como disse, um quadro desses planos, e evidenciar para a vossa compreensão, a paz, a tranqüilidade e
bem-aventurança de quantas almas conquistaram na Terra estes
divinos dons, estou certo de que todos vós, leitores meus, ficaríeis
ansiando pelo momento de vos desprenderdes também dos laços que
vos prendem ao corpo que habitais, para vos transportardes
imediatamente, se possível, àquela vivência espiritual que vos aguarda. Eu vos esclareço entretanto, que aquele que isso fizesse por
antecipação ao momento que lhe foi deferido para permanecer na
carne, estaria cometendo um ato condenável contra si mesmo, contra
a sua própria vida terrena, e nessas condições não lograria ver-se
transportado ao seu plano espiritual. Sendo as leis divinas sábias e
perfeitas, contra as quais nenhuma espécie de violência subsiste,
aquele dos meus leitores que, empolgado com o que venho de dizer,
viesse a praticar um ato de violência contra si mesmo, ver-se-ia
imediatamente surpreendido com a sua permanência ao lado do corpo
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ou em torno dele, por tanto tempo quanto fosse preciso para
completar o que lhe cumpria viver encarnado. E até que esse período
decorresse, quanto sofrimento motivado pelo ato impensado teria
então de padecer! Conclui-se, assim, que a vida terrena de cada ser
humano não lhe pertence, mas à Divindade, e só Ela pode determinar
o seu fim, ou a sua interrupção. Ao homem como à mulher incumbe o
dever de zelar pela saúde do organismo que conduzem, como veículo
que é de sua permanência no solo terreno, sendo até regiamente
premiados aqueles que souberem prolongar ao máximo a vida do
corpo que construíram e usaram em sua permanência na Terra. Isto
se torna tanto mais necessário, aliás, quanto sabemos todos nós,
como é difícil no Alto conseguir-se a necessária permissão para uma
nova reencarnação. Existem no Além, conforme já referi, muitos
milhões de almas desejosas de descer ao solo terreno para o
prosseguimento do seu curso de aprendizado e não conseguem ver
realizado esse desejo. Isto, meus caros leitores, deve ser dito e proclamado bem alto por todos para que o saibam se possível todos os
homens e mulheres que conheceis, a fim de que todos possam
aproveitar a sua encarnação atual para se prepararem como devem e
necessitam. Uma vez esta encerrada e regressados ao Alto, seus
Espíritos irão verificar eles próprios toda a verdade contida nestas
palavras.
Todos nós Espíritos de Luz que descemos à Terra em missão de
serviço divino lamentamos no íntimo do coração, a observação que
nos é dado fazer porque ressalta por toda a parte aos nossos olhos,
de seres humanos já possuidores de alguma elevação espiritual, e por
isso de um grau regular de inteligência, deixarem-se arrastar à prática
de atos inteiramente incompatíveis com as leis divinas, como se
adormecidos estivessem no interior do corpo que conduzem.
Contemplar, por exemplo, a promiscuidade de homens possuidores de
luz espiritual e inteligência, com criaturas ainda carecentes destes
predicados, mergulhados no prazer condenável do álcool, cujo efeito
duradouro consiste no embotamento de suas mais belas faculdades, é
para todos nós motivo de profunda tristeza em face do prejuízo daí
decorrente para a elevação e felicidade desses Espíritos. Eu rogaria
então a todos os meus estimados leitores que se fizessem arautos do
bem e da felicidade na Terra, aconselhando a quantos privarem de
sua amizade que se afastem do álcool e dos prazeres menos dignos,
como meio de se elevarem mais rapidamente na escala do seu
progresso espiritual. Esta recomendação é feita permanentemente
pelos Guias espirituais de cada um desses nossos irmãos encarnados
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ao seu Espírito durante as horas de sono do corpo. Acontece, porém,
que só muito dificilmente a memória física registra o que ao Espírito
foi dito, e por isso é que eu vos peço sejais vós próprios intérpretes
daquela recomendação, transmitindo-a de viva voz aos vossos
amigos. Estareis com isso tornando-vos autênticos servidores do
Senhor na Terra, porque contribuindo para o bem e a felicidade dos
vossos companheiros de jornada terrena.
A seguir vou contar-vos uma pequena história que, estou certo,
muito vos há de agradar. É a história de um homem que viveu na
Terra como todos nós aqui vivemos inúmeras vezes, em busca de
conhecimentos e experiência, evolução enfim. O homem de quem me
vou ocupar viveu pela última vez entre os demais há perto de quinze
séculos e teve a seu cargo a direção de um grande país habitado por
um conjunto de raças bastante bulhentas, todas disputando a
primazia no valor e na inteligência. Havia igualmente uma variedade
de crenças religiosas segundo os pendores de cada raça.
Como fossem grandes as suas preocupações em administrar o
país a contento de todos, e isto é realmente uma tarefa impossível, o
homem de quem me ocupo, visando a contentar a todos os seus
governados, solicitou um dia que cada raça humana lhe indicasse o
seu elemento mais categorizado para desempenhar funções de seu
conselheiro, a fim de que pudesse governar o país a contento de
todos. Processou-se então a seleção dos melhores, o que levou algum
tempo a concluir em virtude do processo adotado, que pareceu a
todos excelente. Inicialmente cada raça humana escolheria um
número de cem pessoas julgadas as mais categorizadas para exercer
a função de conselheiro do rei. A seguir, essas cem pessoas elegeriam
entre si os melhores em número de vinte, selecionados, por
conseguinte, entre aquela centena de pessoas julgadas em condições
de exercer a elevada função. Processada a escolha do melhor dos
vinte selecionados, verificou-se grande dificuldade em apontá-lo porque todos os resultados eram iguais ao fim de vários escrutínios:
apareciam todos com igualdade de votos - um cada um. Isto sucedeu
na seleção das várias raças humanas que povoavam aquele grande
país. Como não aparecesse o resultado esperado, que seria o nome
do elemento mais categorizado das várias raças para servir de
conselheiro do rei, este determinou, após longos meses de tentativas
feitas pelos próprios, que se apelasse para o sorteio entre os
apontados como qualificados, visto como um deles apenas de cada
raça poderia ocupar o ambicionado cargo. Esta determinação foi
recebida com certo desgosto por quase todos os que a si mesmos se
195

consideravam nas condições desejadas, mas não havia como resistir a
ela. Procedeu-se pois ao sorteio, e surgiram cerca de oito elementos
indicados, a desempenharem as funções de conselheiros do rei em
todos os assuntos administrativos do país. Com esta medida visava o
soberano invalidar os protestos de todas as classes a certos atos
administrativos, leis e regulamentos baixados em favor da vida
administrativa e da felicidade do seu povo. Atraindo para junto de si
os elementos considerados mais categorizados de cada parcela dos
seus governados, considerou o soberano haver eliminado para sempre
os votos contrários e os protestos de cada uma daquelas parcelas
populacionais.
Assim constituído o corpo de seus conselheiros, verificou o
soberano que uma poderosa corrente de simpatia se alastrou por todos os recantos do país, cujos habitantes demonstravam a sua perfeita compreensão da medida inteligentemente adotada pelo seu
soberano. Em face de tal medida, se em cada deliberação opinava um
elemento categorizado de cada parcela da população, nada mais
haveria a reclamar como anteriormente. A população em peso fez
questão de manifestar a sua simpatia e decidido apoio ao soberano
que tão inteligentemente procurava eliminar motivos de insatisfação
do seu povo. A partir de então, fazia questão o soberano de que todo
e qualquer ato administrativo fosse referendado pelos conselheiros
indicados pelas respectivas classes.
Bem depressa entretanto, surgiram as insatisfações do povo.
Certas medidas referendadas, porque aceitas pelos conselheiros,
medidas destinadas a regularizar práticas e atitudes um tanto viciosas
da população, foram recebidas com manifestações de protesto geral,
porque em todas as classes ou raças da população se praticavam os
mesmos vícios. Essas manifestações de protesto não surpreenderam,
em face dos hábitos contrariados pelas medidas adotadas. Uma
segunda medida adotada a seguir, relacionada com os direitos e deveres de cada um, numa época em que os mais poderosos só
conheciam os limites de sua própria vontade no trato com os demais,
produziu uma onda de protestos violentos por parte das classes
abastadas, mas, paralelamente, o apoio ostensivo dos menos
favorecidos. Um trabalho foi logo iniciado pelas classes abastadas no
sentido de substituir no conselho do soberano o seu representante, e
eram vários, dado que em diversas raças havia homens abastados e
poderosos. Levado o assunto ao conhecimento do soberano, este
impôs uma só condição: apresentassem um substituto para o
elemento que pretendiam demitir.
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Os descontentes reuniram-se seguidamente e por muito tempo
sem haverem conseguido selecionar o seu novo representante, dado
que todos eles ambicionavam ocupar aquele elevado posto na
administração do país. E não conseguindo chegar a um resultado por
meio de eleição, determinou o soberano que o fizessem por sorteio, o
que foi obedecido. Foram dessa maneira substituídos todos os
conselheiros, uma vez que todas as classes se mostraram desgostosas
com o seu representante. O soberano atendia pacientemente a todas
as reclamações que lhe eram encaminhadas neste sentido. A história
seria longa se relatada em suas minúcias. Resumirei porém, dizendovos que o novo corpo de conselheiros ao referendar certa medida que
importava no comportamento moral de cada cidadão em relação ao
seu semelhante, medida que implicava no reconhecimento de que
todos os homens e todas as mulheres são filhos de Deus e por
conseguinte irmãos entre si, o novo conselho ao referendar tal
medida, viu-se imediatamente envolvido em nova onda de protestos
das classes abastadas e poderosas, cujos elementos argumentavam
que o rico jamais poderia considerar-se irmão do pobre e do
miserável, e, por conseguinte, o representante que haviam indicado
devera ser demitido do corpo de conselheiros do soberano.
Este, sempre cordato e desejoso de contentar o seu povo,
concordou na formação de novo conselho se isso correspondesse aos
desejos de cada uma das classes que os indicaram, estabelecendo
apenas uma condição: as medidas até então adotadas eram
definitivas porque atendiam em sua extensão à maior felicidade de
todos os seus súditos e portanto à grandeza moral do país. Esta
condição foi aceita e um novo conselho foi constituído, o qual teve
oportunidade de referendar novas e salutares medidas
administrativas. A cada uma ou duas delas, porém, sucedia nova onda
de protestos com a imposição da substituição dos respectivos
conselheiros. O soberano, pacientemente, solicitava a indicação de
novos representantes, os quais teriam à sua vez de referendar
medidas que se tornavam necessárias à vida e bem-estar dos seus
habitantes.Para finalizar eu vos direi que as substituições de
elementos categorizados para a função de conselheiros do soberano,
só terminou quando os vinte anteriormente escolhidos ocuparam à
vez aquela elevada função num período de muitos anos, ao fim dos
quais o país foi dotado de todas as medidas que haviam de contribuir
para a sua perfeita organização moral e espiritual. O homem que
realizou semelhante tarefa é conhecido no Alto como um dos maiores
administradores que passaram pela Terra em todos os tempos.
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Capítulo XXXVI
A vida dos seres humanos na Terra - Oração e meditação:
princípios básicos da paz e felicidade de todas as almas Interessante plebiscito realizado no Alto e suas conclusões A palavra dos dirigentes do plano

Se os homens e as mulheres do momento que passa pudessem
formar uma idéia aproximada do que os aguarda em seu caminho a
percorrer daqui para o futuro, se todos pudessem avaliar no que
consiste a evolução a que algum dia deverão atingir, estou bem certo
de que uns e outras introduziriam várias modificações em seu viver
atual. A vida dos seres humanos nesta pequena esfera se processa à
base da inconsciência das responsabilidades de cada um, vivendo dia
por dia sem maiores preocupações de natureza espiritual.
Mas foi unicamente para viverem as preocupações de natureza
espiritual que todos os homens e mulheres vieram à Terra, exatamente para adquirirem um pouco mais de luminosidade e progresso
para seus Espíritos, isto é, para si mesmos. A luta pela vida, assim
designada pelos homens a sua vivência na Terra, tornar-se-ia
bastante mais suave se todos escrevessem nos seus registros diários
estes dois princípios salutares: oração e meditação. Estes princípios
adotados no Alto pela totalidade das almas conscientes de si mesmas,
acarretam para elas a paz e a tranqüilidade de que necessitam todos
os seres do Universo. Aos viventes neste plano físico se recomenda
seguidamente a observância dos mesmos princípios como meio de
tornarem sua vivência mais suave, mais tranqüila e feliz, pelo
afastamento das numerosas dificuldades que a muitos viventes se
apresentam em vários momentos. Aqueles que adotarem o hábito de
orar e meditar ao fim de cada dia de trabalho, estarão com isso
buscando na fonte de suprimentos do mundo espiritual, ajuda,
inspiração e força para que possam transpor vantajosamente a série
de obstáculos existentes no caminho que devem percorrer. Esta é
uma das principais recomendações que o Senhor Jesus nos manda
apresentar a todos os homens e mulheres através dos livros ditados
por este meio, em face do valor dessa prática para todos os viventes
neste plano.
O hábito da oração e da meditação diárias serve ainda para
desenvolver e apurar no homem como na mulher certas faculdades de
que são portadores e que muito úteis lhes serão na captação de
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grandes e belas idéias em favor do seu maior sucesso na Terra. É
sabido que os Espíritos encarnados trouxeram consigo do Alto um
conjunto de faculdades e aptidões para serem por eles desenvolvidas
durante a sua permanência na carne, das quais resultarão não poucas
alegrias e vantagens para a sua vida na Terra. Essas faculdades e
aptidões encontram-se em estado latente na mente de todos esses
Espíritos, e só necessitam de desenvolvimento para que possam
apresentar-se e funcionar. O momento da oração seguida da
meditação ao fim do dia de trabalho é precisamente o indicado para o
desenvolvimento daquelas faculdades e aptidões, visto ser esse o
momento em que o Espírito orando e meditando está atraindo
luminosidade sobre si mesmo, da qual resulta inclusive o
desenvolvimento das várias faculdades e aptidões de que o mesmo é
portador. Eu apresentaria aos meus leitores os minutos despendidos
diariamente com a oração e meditação, como aqueles em que o
mecânico atesta a sua bateria todas as noites ligada à corrente
elétrica para que a mesma possa funcionar a contento todo o período
do dia seguinte, seja em que espécie de trabalho for. O cérebro
humano pode ser comparado em certo sentido a uma perfeita bateria,
de cuja corrente ele se alimenta e funciona diariamente, a serviço do
Espírito. Se este, além da carga que lhe proporciona mediante a
alimentação do corpo, ainda adotar o princípio da captação da energia
mental por meio da prática da oração e da meditação, então poderá
contar com um suprimento inesgotável de energia mental na captação
de grandes e belas idéias capazes de elevá-lo à categoria dos homens
extraordinários que passaram pela Terra.
Podereis ter a curiosidade de me perguntar se os homens que
não oram nem meditam não serão capazes de realizar grandes coisas
em sua vida. E podereis aduzir que conhecestes alguém nestas
condições que, sem se entregar a esse belo hábito chegou a realizar
algo extraordinário. Eu vos esclarecerei então, que esses homens
usaram intensamente a faculdade intuitiva para captar as idéias que
conseguiram realizar. Na falta da oração e da meditação tal como aqui
vos são recomendadas, aqueles homens usaram o pensamento em
seus momentos de repouso, fazendo-o girar em torno dos seus
objetivos. Quer isto dizer: esses homens meditaram longamente, de
preferência nos momentos de se entregarem ao sono, mas também
nas horas de trabalho. Se não usaram a prática metódica de orar e
meditar ao fim do dia, eles se concentravam nos seus objetivos
possivelmente dia e noite, do que resultou captarem as idéias que
lograram pôr em prática.
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De um modo geral posso assegurar-vos que só os homens que
pensam demoradamente, isto é, que meditam, conseguem realizar
grandes obras em sua vida. Uma prova disso vos a tereis
acompanhando a vida do trabalhador braçal cujas preocupações se
concentram na sua tarefa diária para alcançar o sustento de sua
família. O operário em geral, aquele cuja tarefa diária não exige
determinados conhecimentos técnicos, vivendo por conseguinte o diaa-dia, dificilmente poderá ascender a postos de direção ou comando
por lhe faltar o necessário desenvolvimento mental. Mas, se este
operário se entregar diariamente ao exercício da oração seguida da
meditação, é certo que não apenas alcançará meios de impulsionar o
progresso em sua ocupação, como ainda captará do mundo mental
idéias que poderão promovê-lo da função que exercer à de direção e
comando, tornando-o até industrial.
Esta recomendação que insistentemente fazem todos os
emissários do Senhor Jesus, de que todos os seres humanos adotem
a prática da oração e da meditação diárias, envolve além de outros,
estes dois grandes objetivos: o de manter o Espírito em permanente
contato com as Forças Superiores para receber delas toda assistência
espiritual em todos os momentos, e o recebimento de grandes e belas
idéias que circulam no plano mental e podem ser executadas neste
plano físico por aqueles que as captarem. Vedes pelo que aí fica o
duplo objetivo alcançado por aqueles que oram e meditam
diariamente. Grandes coisas poderão realizar na Terra os homens que
adotarem tão belo hábito, assim como o fizeram metodicamente ou
não quantos lograram realizar algo importante neste pequeno mundo
terreno. Sendo o plano mental uma fonte perene de grandes e
pequenas idéias à disposição de quantos se disponham a captá-las,
por que não tentarem todos os homens e mulheres contribuir por sua
vez para o aperfeiçoamento do que encontram no seu ambiente?
Para finalizar o presente capítulo eu relatarei um fato ocorrido há
bem pouco tempo no Alto, num dos planos habitados por Espíritos de
mediana evolução, ou seja, Espíritos que viveram na Terra na meia
obscuridade, ocupados no desempenho de tarefas de nenhuma
evidência social, desconhecidos, por conseguinte. Cogitavam os
dirigentes desse plano de promover diversos melhoramentos
relacionados com as condições gerais da vivência de todos os Espíritos
ali estagiários e resolveram realizar uma consulta geral, uma espécie
de plebiscito para auferirem dessa maneira a opinião e sugestões de
cada um. Formuladas as questões e distribuídas estas, esperaram os
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dirigentes as respectivas respostas para melhor se orientarem acerca
do que mais desejavam as almas residentes no plano.
Das questões então formuladas constavam inclusive perguntas
sobre o que mais aspiravam aquelas almas para se considerarem
felizes, mais ainda do que já o eram naquele plano onde nada faltava
à sua perfeita tranqüilidade. Passado o tempo necessário a
formulação das respostas às questões apresentadas, foram estas
recolhidas e detidamente examinadas, analisadas e selecionadas pelos
dirigentes do plano. Verificou-se após a devida classificação que uma
notável percentagem de almas considerar-se-ia muito mais feliz se
conseguisse a necessária permissão para voltar à Terra numa nova
reencarnação, durante a qual procuraria implantar no ambiente
terreno as mais belas idéias de fraternidade e amor ao semelhante,
tais como aquelas vigentes no plano em que se encontravam. Um
grande número de almas, calculadas aproximadamente em sessenta
por cento das consultadas, responderam que nada mais aspiravam
para a felicidade por se julgarem inteiramente felizes naquele plano
espiritual. Um número regular, aproximadamente - quinze por cento,
desejava descer à Terra munido de certos poderes e condições para
reformar o que na Terra existe, inclusive implantar entre a
humanidade certos hábitos e deveres capazes de fazê-la galgar mais
rapidamente novos degraus em sua escala de progresso espiritual. E
mencionaram essas almas algumas das condições a seu ver capazes
de conseguir os seus objetivos, entre elas as seguintes: estabelecer
na Terra a obrigatoriedade de todos os seres humanos se reunirem
em seus bairros ou localidades das dezoito às dezenove horas
diariamente para orarem em conjunto, fechados os estabelecimentos
do comércio e da indústria durante esse período. Teria essa prática o
objetivo de se dirigirem os homens e as mulheres em conjunto ao
Senhor Jesus e a todas as Forças Superiores num só pensamento,
cuja onda se ampliaria extraordinariamente, de modo a executar no
ambiente terreno a eliminação de todos os elementos psíquicos
pejorativos, gerados pelos pensamentos inferiores dos seres
humanos. Argumentava aquela parcela de almas que o
estabelecimento de uma tal prática entre os seres humanos de todas
as regiões da Terra seria capaz por si só de implantar a felicidade, a
fraternidade e o amor entre a humanidade. Se isto lhe fosse permitido
e bem assim concedidas lhes fossem as condições e poderes para
tanto, dispunham-se a reencarnar ao mesmo tempo em várias regiões
desta esfera com o belo propósito de apressarem o progresso
espiritual e a felicidade de quantos se encontram na Terra. Outras
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respostas ainda foram recebidas variando os objetivos de outras
almas, visando ao que no seu entender poderia contribuir para a sua
maior felicidade.
Classificadas e estudadas pacientemente todas as respostas
recebidas, os dirigentes do plano desejaram falar eles mesmos às
várias parcelas de almas, segundo as respostas recebidas, a fim de
trocarem idéias a respeito de sua execução. Chegou por fim a vez de
se dirigirem àquela parcela que objetivava a reunião dos seres
humanos em horas certas na Terra para orarem juntos, como o meio
de alcançarem mais rapidamente a sua evolução espiritual. Reunida
aquela parcela de almas à sua vez, assim se pronunciaram os
dirigentes do plano, pela palavra da Entidade designada para esse
fim:
- Estimados filhos que acorrestes ao nosso convite e aqui vos
encontrais: apreciamos atentamente o vosso pronunciamento em
resposta ao questionário que vos enviamos e aqui desejamos debater
o assunto das Vossas respostas. É altamente confortador para nós,
responsáveis por este plano perante Nosso Senhor Jesus,
constatarmos que todos vós aqui presentes situastes a vossa maior
felicidade no encaminhamento dos nossos irmãos encarnados na
Terra para a oração em conjunto, diariamente, cessadas
temporariamente todas as atividades. A idéia é realmente excelente,
estimados filhos, pelo fato de criar uma corrente mental poderosa,
capaz de destruir todos os elementos psíquicos prejudiciais aos seres
humanos, porque inteiramente negativos. Estudada atentamente a
vossa idéia, porém, cumpre-nos esclarecer-vos que a mesma, uma
vez posta em prática, reunindo os seres humanos em oração nas
horas previstas por vós, decorreriam daí inconvenientes para muitos
dos nossos irmãos encarnados que teriam de cessar as suas
atividades em todos os setores, o que importaria em prejuízo para
muitos deles, no que o hábito da oração jamais poderá importar.
Desejo esclarecer então a todas vós, almas queridas em processo de
aprimoramento espiritual, que a oração tanto pode ser proferida em
conjunto de muitos irmãos como individualmente, para alcançar o seu
objetivo. As instruções disseminadas na Terra por todas as seitas
religiosas são no sentido de que todos os encarnados cultivem o
hábito da oração, se possível em horas certas diariamente, mas
também em outras horas que mais lhes convenham, uma vez que a
oração proferida com verdadeiro sentimento de fé, alcança realmente
o objetivo, que é a iluminação daquele que a profere e a sua proteção
no plano em que se encontra. Nós reconhecemos e agradecemos a
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todas vós, almas queridas, a sinceridade e elevação dos vossos belos
sentimentos e verdadeira demonstração de fé na oração, na realidade
o caminho mais curto para alcançar cada ser humano a sua
iluminação e felicidade espiritual. Antes de terminar o nosso
esclarecimento a todas vós, desejo dizer-vos que o vosso
pronunciamento, devidamente apreciado pelos dirigentes deste plano,
vai ser encaminhado à apreciação do Divino Mestre Jesus, de quem
esperamos autorização para que tenhais em breve uma nova
encarnação no solo terreno, onde ireis aumentar o número dos nossos
irmãos que lá se empenham na difusão do sábio princípio da oração.
Recebei pois a bênção do Senhor Jesus, que em seu nome vos
lançamos neste momento - assim concluiu a Entidade, em nome dos
dirigentes daquele plano espiritual.
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Capítulo XXXVII
Modificação sensível na geografia terrena - Alguns mares
poderão desaparecer dos mapas atuais - O continente
africano destinado a grande prosperidade - Grandes Almas
reencarnarão nos vossos lares - Cuidados necessários aos
pais - Exercício mental da maior utilidade

As conseqüências visíveis do que foi planejado para realizar nesta
pequena esfera, visando à sua adaptação às necessidades dos
habitantes que aqui estarão em breves anos, serão de molde a
constituir um panorama bastante diferente por toda a parte. No
planejamento estudado encontram-se detalhes muito importantes que
de certo modificarão sensivelmente o vosso panorama atual e
conseqüentemente a própria geografia da esfera terrestre. Alguns dos
mares atuais situados em diversas latitudes poderão desaparecer dos
mapas que possuís, para se transformarem provavelmente em regiões
cultiváveis bastante produtivas. Isto poderá verificar-se na Europa, na
Ásia e sobretudo na África, em cujo continente se faz necessário
revitalizar áreas que se transformaram em desertos absolutamente
inúteis. O aparecimento de volumosas nascentes em vários setores
elevados devem dar vida nova a essas áreas enormes presentemente
inaproveitáveis.
O continente africano, aliás, está destinado a se tornar uma das
regiões mais prósperas da Terra, na qual reencarnarão Entidades de
grande preparo técnico destinadas a transformar aquele extenso
pedaço de solo terreno num autêntico viveiro de almas encarnadas
das mais felizes da Terra. Sua população atual constituída em sua
grande maioria da raça negra, está concluindo um ciclo de lutas e
provações vividas há bons milênios, onde pelo trabalho árduo que ali
encontrou, em virtude do qual bastante sofreu, está em vésperas de
receber no Alto o seu galardão correspondente ao largo passo dado
naquele continente, a caminho da sua iluminação espiritual. De um
modo geral os Espíritos que habitaram e ainda habitam corpos de pele
negra não voltarão mais a eles em suas futuras reencarnações. Isto
acontecerá lentamente, é claro, para que dentro de alguns séculos a
Terra seja habitada somente pela raça branca. O que sucederá com
os nossos irmãos africanos sucederá em maior ou menor lapso de
tempo com outras raças do extremo norte do planeta, onde as
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transformações do solo serão acompanhadas da encarnação de
Espíritos provenientes da raça branca.
Podereis desejar saber, provavelmente, se aqueles milhões de
almas habitantes milenares dos países asiáticos irão deixar a Terra
para sempre, para serem substituídas pela vinda de outras almas em
corpos da raça branca. Eu vos esclarecerei por antecipação que assim
não será. As almas que habitam presentemente corpos de diferentes
tonalidades no continente asiático, poderão voltar elas mesmas, e
certamente voltarão todas quantas se puderem harmonizar com o
meio terreno dos próximos séculos. Haverá naturalmente entre essas
almas ao desencarnarem, a mesma seleção a que todas as demais
estão sendo submetidas nessa espécie de crivo selecionador. Aquelas
que houverem atingido um determinado grau de evolução espiritual, e
que se demonstrarem, por conseguinte, em condições de poderem
acompanhar a nova onda de vida na Terra, essas de certo aqui
voltarão seguidamente, apenas mudando de ambiente e de país,
como tem acontecido, de resto, a todos vós estimados leitores.
Figurando a esfera terrestre como um grande edifício escolar dotado
de numerosas salas de aula, os seus habitantes renovados de século
em século não voltarão à mesma sala que deixaram para trás, onde
conseguiram assimilar - se o conseguiram - os ensinamentos ali
ministrados por esse grande e sábio professor que é a vida.
Assimilando ou não aqueles ensinamentos, só em casos muito raros é
que um Espírito volta a reencarnar no mesmo ambiente em que viveu
sua última existência terrena. É uma lei que se cumpre desde
milênios, para que todas as almas que viveram e aprenderam no solo
terreno se familiarizem com as diversas condições da vida terrena, a
fim de alcançarem em cada uma de suas estadas no planeta o
máximo de conhecimentos e experiência que lhes for possível.
Desta maneira, isto é, em virtude desta lei, os povos que habitam
na atualidade as regiões do continente asiático poderão muito bem se
encontrar amanhã deste lado do mundo em qualquer das três
Américas ou mesmo no continente africano, levando ao seu novo solo
as experiências acumuladas. Do mesmo modo vós todos que hoje vos
encontrais do lado de cá, no centro ou no Sul do globo terrestre, isto
é, na Europa ou nas Américas, podereis perlustrar amanhã os
caminhos orientais ou africanos, quando uma nova reencarnação vos
for concedida pelas Forças Superiores. Não direi aqui que isso possa
verificar-se no decorrer, por exemplo, do próximo século ou no
seguinte, dado o grande número de almas que no Alto aguardam,
pacientemente ou não, a sua oportunidade de voltarem à Terra.
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Sendo a Terra, porém, um planeta bem pequeno, um dos menores
em que evoluem seres humanos, e, por conseguinte, de reduzida
capacidade para receber e alimentar os milhões de almas que
desejam reencarnar, tem de haver esse controle a que me refiro na
concessão de permissão a quantas almas alimentam seu grande
desejo de voltar à Terra. Com as modificações já em curso, porém,
das quais se espera alcançar uma nova capacidade alimentar avaliada
de antemão no dobro da atual no que diz respeito ao problema, será
então possível liberar a vinda de muitos milhões dessas almas que
desejam e necessitam de reencarnar.
Com esses novos milhões de almas em vias de voltarem à Terra,
devem vir algumas de grandíssimo saber e notável experiência em
todos os setores da vida humana, com a missão de aqui se
constituírem em verdadeiros guias terrenos a orientar e dirigir pelos
verdadeiros caminhos os seus contemporâneos. Essas almas que eu
aqui denominarei de Grandes Almas, estão desde muito sendo
preparadas pelo Senhor para essa missão na Terra, podendo dar-se
que algumas delas já estejam surgindo em vossos lares ou a caminho
das universidades. Eu aqui recomendo aos responsáveis pelos lares
terrenos a sua maior atenção para os pequeninos seres que do Alto
lhes estão chegando como filhos, que os olhem com o maior carinho
porque são em sua quase totalidade Espíritos designados pelo Senhor
para aí reencarnarem. E se o Senhor designou este e aquele lares
para receber os seus enviados ao solo terreno - porque o são
realmente - é certamente por haver encontrado no casal de
progenitores as condições necessárias para os receber, criar e educar
dentro dos princípios de moral cristã. Torna-se por isto imprescindível
a todos os pais uma grande preocupação em torno dos seus filhos,
aos quais devem dispensar um tratamento de verdadeiros irmãos
possui-dores de certo grau de iluminação espiritual, auscultar-lhes os
pensamentos e aptidões, mas conduzindo-os com brandura e amor,
para que os mesmos possam desenvolver convenientemente todos os
dons espirituais de que são portadores.
Esta recomendação que faço a todos os pais é válida inclusive
para os responsáveis pela criação e formação moral de todas as
crianças, importando por conseguinte muito de perto aos educadores
e mestres em todos os estágios da vivência terrena. Podemos concluir
que todas as crianças deste fim de século são Espíritos bastante
evoluídos no desempenho de belas missões do serviço divino,
requerendo por isso cuidados especiais por parte de seus
responsáveis para que possam atingir a sua meta. Poderei mesmo
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comparar essas crianças a muito delicadas plantas que o Senhor fez
nascer em vossos canteiros, na esperança de que saibais
proporcionar-lhes os cuidados e o tratamento de que as mesmas
necessitam. Tomai bem nota disto vós todos que fostes distinguidos
com o nascimento de crianças em vossos lares nestes anos finais do
século atual.
Isto posto, vou relatar-vos novo fato verificado no mundo
espiritual não faz muito tempo, e do qual alguns ensinamentos novos
podem resultar para todos os leitores. Desejo que fiqueis conhecendo
alguns detalhes do que se passa nos diversos planos habitados por
Espíritos desencarnados e que eu aqui denominarei mundo espiritual.
Sucedeu encontrarem-se no mesmo plano algumas Entidades
procedentes de diversas regiões do mundo terreno, aonde vinham de
encerrar mais uma vida no corpo de carne. Encontrando-se então no
mesmo plano para ali permanecerem, era natural que desejassem
falar, conversar, entender-se. Isto, entretanto, era-lhes sumamente
difícil em virtude da diversidade de idiomas peculiares à região em
que haviam vivido, não conhecendo umas a língua das outras. A
situação tornava-se então algo melancólica, visto como uma forte
corrente de simpatia já se formara entre elas. Apenas não
conseguiam entender-se por meio da palavra falada. Resolveram
dirigir-se aos dirigentes do plano a fim de se informarem acerca de
como dirimir a situação, uma vez que ali deveriam viver por muito
tempo. O fato não era novo para os dirigentes do plano, porque
acontece muito freqüentemente, uma vez que para ali são conduzidas
numerosas almas provenientes dos mais diversos países da Terra.
Indagado, pois, um daqueles dirigentes, ele sorriu amavelmente, e
falou:
- Aqui, meus filhos, nós dispensamos o uso da palavra em
qualquer idioma. Aqui nós usamos exclusivamente o pensamento em
nossas manifestações. Vós vos acostumastes ao uso da palavra falada
por ser o único meio de comunicação no solo terreno, onde o
pensamento se oculta. Aqui, porém, é o pensamento o nosso melhor
meio de comunicação. Eu estou respondendo vossa pergunta em
palavras também pronunciadas porque isto me é fácil por conhecer os
vossos idiomas. Vamos, então, proceder a um pequeno exercício.
A Entidade pediu aos presentes que prestassem atenção ao seu
pensamento, por meio do qual lhes repetiria o que disse em palavras
pronunciadas. Houve alguma dificuldade a princípio, porém em pouco
os postulantes se habituaram ao uso do pensamento como meio de se
comunicarem entre si. Esta modalidade de comunicação é tão
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perfeita, muito mais ainda do que a palavra falada na Terra, para
cada um de nós se expressar. E acontece que todos podemos
conversar por meio do pensamento como se estivéssemos usando a
palavra, porque na realidade todos pronunciamos palavras nítidas,
audíveis, por meio do pensamento. No Alto nenhuma Entidade
consegue esconder seus verdadeiros pensamentos porque os mesmos
são perfeitamente visíveis e compreensíveis às demais Entidades.
Do fato acima narrado podemos tirar um ensinamento para
quantos ainda perambulam pelos caminhos da Terra. Este é no
sentido de que se esforcem desde agora ao uso do pensamento como
exercício pessoal, como preparação para a sua vida futura. E como
proceder ao exercício? - indagareis. Da seguinte maneira: - Procurai
dizer algo a vós mesmos no silêncio da vossa meditação, isto é,
pronunciando mentalmente uma frase à vossa escolha, procurando
imprimir ao pensamento a maior nitidez possível. Se preferirdes, fareis
deste exercício um ato de utilidade, imaginando que vos estais
dirigindo ao vosso Guia espiritual. Podereis inclusive utilizar o exercício
para solicitar algo em vosso favor ou de outrem, na certeza de que
essa Entidade amiga vos está ouvindo claramente. Com a continuação
chegareis a emitir e receber mensagens entre vós e vossos amigos do
Espaço, o que vos será grandemente útil. Se bem não possais ver os
pensamentos dos vossos interlocutores, fareis contudo um belo
exercício que muito útil vos será em vosso futuro plano de vida.
Convém praticar o exercício sempre que possível, estimados leitores.
Com o tempo chegareis a receber mensagens mentais na rua ou no
trabalho, mensagens talvez de extraordinária importância para a
vossa felicidade. E quando o tempo chegar, então, meus queridos,
gozareis o prazer de entender e fazer-vos entender por quantas almas
se encontrarem no plano espiritual que vos é próprio.
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Capítulo XXXVIII
Assistência espiritual ou socorro divino - O desligamento do
corpo não esquece as infrações porventura cometidas pela
alma - Um caso de consciência sobrecarregada - Solução dada
pelo Senhor do Mundo - As virtudes incontáveis da oração

As modificações projetadas para a superfície desta pequena esfera terrestre a serem executadas nos anos finais do século em curso,
devem produzir resultados bastante favoráveis às populações
localizadas em toda a circunferência da esfera. Embora se trate de
modificações ditas de superfície, por ser aí que as mesmas serão
constatadas pelos habitantes da Terra, suas causas estão bem profundas, sendo só os efeitos que se tornarão visíveis a todos.
A repetição que eu e outros autores fazemos do assunto,
justifica-se plenamente pela necessidade que há de que todos os
homens e mulheres lhe prestem sua maior atenção, em face dos
acontecimentos que daí certamente resultarão para muitos milhares
de seres humanos do presente. Tratando-se de uma operação como
jamais houve na Terra, operação que deverá verificar-se
simultaneamente em várias regiões, há o maior empenho por parte
do Senhor do Mundo no sentido de que todos os homens e mulheres
tomem conhecimento do assunto e se preparem devidamente para
vivê-lo quando esse momento chegar.
As circunstâncias em que as operações transformatórias devem
processar-se por toda a parte, estão a requerer de todos os seres
humanos uma atenção especial, não com o objetivo de os evitarem
porque isso lhes será de todo impossível, mas para que possam
receber no momento psicológico a assistência espiritual, ou seja o
socorro divino de que possam carecer. Isto não significa que as
operações em curso na Terra devam retirar daqui a totalidade dos
seus habitantes, absolutamente. Um certo número, porém, deverá
partir de regresso ao seu plano de vida espiritual, e então o fará
debaixo da maior tranqüilidade, graças à assistência que Nosso
Senhor estará dispensando a quantos se encontrem nessas condições.
O caso não é absolutamente para que os leitores se abatam ante a
possibilidade de terem de partir em breve da Terra, porque se isso
acontecer a alguns, já foi previsto em sua carta de vida ao descerem
à Terra para a presente encarnação. E a propósito da partida da Terra, desejo deixar claro também por minha vez que não se trata senão
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de uma operação muitas vezes realizada por todos os leitores ao
ensejo do encerramento de suas encarnações anteriores. A partida da
Terra, à parte o que possa haver de sofrimento físico durante os
últimos dias ou meses que precedem à desencarnação das almas que
têm de partir, só alegria pode causar àqueles que partem, visto como
os sofrimentos da carne ficam invariavelmente na carne. O Espírito
que se desprende do fardo material que construiu e movimentou
durante dezenas de anos, apenas desligado pelo fenômeno da morte,
sente-se imediatamente aliviado dele, e tem ânsias de voar espaço
em fora, tal a sensação que dele então se apodera. Isto, é preciso
dizê-lo, quanto aos sofrimentos físicos; porque se a alma que
desencarna está presa a outra espécie de sofrimentos, os de ordem
moral motivados por algum procedimento incorreto ou menos digno
para com seus contemporâneos, nesses casos pode dizer-se que sua
tranqüilidade será apenas relativa porque o desligamento do corpo
não importa no esquecimento das infrações porventura cometidas.
Essas infrações imprimem-se indelevelmente na consciência do
desencarnado e seguem com ele para os planos do Além como uma
espécie de sobrecarga a impedir-lhe mais alto vôo. Em face do que aí
fica, torna-se da maior conveniência para todos quantos se encontram
na Terra, prestarem a maior atenção aos chamados casos de
consciência, uma vez que terão de conduzi-los em sua bagagem
espiritual. E sabeis, acaso, o que pode acontecer a quantos se
encontrem portadores de casos de consciência? Acontece
freqüentemente sentirem-se impotentes para se erguerem do plano
em que passaram a viver para se locomoverem, abatidos e muitas
vezes chumbados ao solo pelo peso que esses casos lhes acarretam.
A propósito deste assunto vou tentar relatar-vos um fato entre
muitos que no Alto se verificam com almas que regressaram da Terra
com a consciência sobrecarregada de casos ali acumulados. Certa
alma já possuidora de certo grau evolutivo, e por conseguinte
portadora de uma certa luminosidade, deixara-se tentar na Terra por
algo que em sã consciência de logo teria repelido. A tentação, como
todos sabeis, é uma espécie de envolvimento em torno do ser
humano, levando-o à prática de atos menos dignos para si mesmo e
incorretos para com terceiros. A alma a quem aqui me refiro deixarase envolver por uma dessas tentações e cometera a infração que no
Alto passara a constituir motivo de grande abatimento moral. Este era
de tal ordem que aquela alma, para dele se libertar, aceitaria de bom
grado voltar à Terra imediatamente para sofrer ela própria o mesmo
que havia praticado a outrem. E não podendo mais resistir ao
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sofrimento moral, dirigiu-se aos seus superiores hierárquicos a quem
suplicou a necessária permissão para reencarnar. A Entidade
suplicada, olhou-a carinhosamente perscrutando-lhe o íntimo, e assim
se pronunciou:
- Minha filha: o que me pedes neste momento é inteiramente
impossível em face das leis divinas. Estas não permitem que nenhuma
alma regressada do solo terreno a ele volte senão após um determinado período de repouso no plano espiritual. Esse período de
repouso é necessário a todos para que bem possam assimilar os
conhecimentos e experiências adquiridos em seus trabalhos no solo
terreno. Assim pois, minha querida, necessitas de permanecer aqui
pelo menos tanto tempo quanto viveste na Terra para essa
assimilação.
A Entidade fez uma pausa, durante a qual se concentrou profundamente e tornou a falar:
- Vejo entretanto como é grande o teu arrependimento, minha
filha. Acabo de rogar ao Senhor a graça de uma solução para o teu
caso, e o Senhor em sua magnanimidade acaba de me inspirar a
respeito. A solução inspirada pelo Senhor é a seguinte: - A partir de
hoje, tu te constituirás em Protetor espiritual daquela criatura a quem
prejudicaste na Terra, cujo registro a tua consciência evidencia com
tanto abatimento (remorso) para ti. Vais descer então à Terra e lá te
aproximarás de quem terás de proteger durante sua permanência na
carne, com o fim de a protegeres empenhadamente Sempre que o teu
empenho em proteger aquela criatura encontrar obstáculos, usarás
esta chave: concentra os teus pensamentos no Senhor e pede-lhe
ajuda, certa de que a receberás. Vai então minha filha; o teu
Guardião te acompanhará à Terra, onde cumprirás tua missão.
Decorreram alguns anos deste fato, quando a mesma alma
regressava da Terra após haver cumprido a missão-sentença que lhe
fora cometida. Regressava agora acompanhada da alma que na Terra
protegera empenhadamente durante quase doze anos. As duas almas
eram agora tão amigas, tão estreitamente unidas em face do bem
enorme que a primeira havia podido proporcionar à segunda nos
desvelos com que procurou protegê-la durante aquele período. Não só
as marcas impressas na consciência da primeira haviam desaparecido
de todo, como o seu foco de luzes espirituais se havia ampliado
bastante. Aquelas duas almas de tal forma se irmanaram, que
constitui hoje um prazer para todos nós observar como o trabalho
santo realizado pela primeira conseguiu conquistar para sempre a
amizade e gratidão da segunda.
211

Há que admirar no que aí fica, a solução dada pelo Senhor do
Mundo ao caso do sofrimento mortificante daquela alma que falira na
Terra. Em vez de castigo, de alguma punição para ela, determinou o
Senhor que a mesma voltasse à Terra, sim, mas para ajudar e
proteger a alma prejudicada. Eis aí uma bela lição para todos os
viventes terrenos de todos os tempos, estimados leitores.
Em seguida eu vos darei uma idéia acerca de como se precaver
cada um do envolvimento produzido pela tentação que campeia por
toda parte, e tantos prejuízos e sofrimentos tem causado desde
tempos imemoriais a gerações e gerações que passaram pela Terra. A
melhor maneira de cada um se precaver contra as tentações não é
absolutamente resistir-lhes quando as mesmas se manifestam.
Quando as coisas chegam ao ponto da manifestação, quase sempre o
envolvimento psíquico já está feito, e os remédios nem sempre atuam
com eficácia. A melhor maneira de proceder contra o envolvimento
pela tentação, não consiste, pois, em resistir-lhe. A melhor, senão
mesmo a única maneira, é evitá-la permanentemente. E de que
maneira? - perguntareis. A única maneira consiste em manter-se em
permanente contato com as Forças Superiores por meio da oração
diária na hora de deitar. A oração seguida de alguns minutos de
meditação, além de outras e grande vantagens para o Espírito que
assim procede, estabelece em torno do mesmo uma poderosa
blindagem contra as más idéias, contra as idéias malsãs, dessas que
apenas podem causar o duplo mal: àqueles que agem e aos que se
tornaram vítimas. Desejo então deixar bem claro que a ninguém
beneficiam as más idéias, não só neste como em todos os mundos do
Universo. Uma idéia que signifique uma violência contra o semelhante
ou mesmo contra as obras da Natureza, os animais inclusive, é
sempre uma idéia prejudicial a quem lhe der seguimento, uma vez
que as conseqüências só podem trazer sofrimento. Estas idéias
circulam por toda a parte em abundância, irradiadas por mentalidades
doentias ou atrasadas dos planos inferiores do mundo espiritual, e
devem ser repelidas por todas as mentes sãs. Para que isto se dê, a
melhor maneira é a apontada acima, a única capaz de repelir as
vibrações negativas portadoras dessas idéias malsãs. Se todos os
homens e mulheres soubessem, ou quando bem o souberem, quais as
incontáveis virtudes da oração e meditação noturna, um sem-número
de infrações às leis divinas terá cessado completamente na Terra, e a
vida nesta pequena esfera transformar-se-á num autêntico paraíso, tal
como os que existem nos mundos mais evoluídos que a Terra.
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Para encerrar o presente capítulo eu me ocuparei da forma de
viver nos planos em que todos os habitantes já adquiriram o hábito do
amor constante aos semelhantes, considerados reciprocamente como
o próprio ser. Nesses planos de vida planetária existe, inato em todos
os viventes, o sentimento profundo de que o bem e a felicidade do
semelhante é o seu próprio bem, e sua própria felicidade. É assim
muito comum nos planos a que me refiro, e aos quais muitos dos
meus estimados leitores ascenderão ao fim de sua atual vivência
terrena, é muito comum reunirem-se os habitantes às primeiras horas
do dia em locais de grande beleza, parques floridos, por exemplo, a
fim de se saudarem reciprocamente pela chegada de um novo dia e aí
entoarem hosanas ao Criador. Por essa ocasião os mais categorizados
informam-se acerca daquilo que possa estar faltando aos demais, a
fim de providenciarem o respectivo suprimento. Este é um hábito de
vários séculos nessas esferas ou mundos planetários, praticado às
primeiras horas do dia. Em seguida procede cada qual à sua refeição
matutina em geral constante de saborosos frutos possuidores de
grande teor alimentício para os habitantes da esfera, ao fim da qual
entregam-se todos às suas ocupações.
Os dias nessas esferas já bastante evoluídas decorrem na mais
perfeita harmonia vibratória de seus habitantes, todos eles almas já
possuidoras de grande luminosidade, adquirida através de milênios de
trabalho e peregrinação em diversos outros mundos, desde aqueles
em que primeiro se afirmaram como seres humanos conscientes, até
aos já relativamente evoluídos como a Terra do século XX. Nessa
longuíssima peregrinação as almas luminosas, habitantes privilegiados
das esferas em referência, conseguiram eliminar da jóia que
realmente são, todos os resíduos de carbono que ainda encobrem a
luminosidade de milhões de outras que se encontram adiantadas em
sua marcha, como vós, estimados leitores, mas sobretudo a um
número ainda infinito das que vêm depois de vós, cumprindo
existências mais e menos dolorosas em mundos inferiores a este em
que já merecestes viver. Eis aí, nas linhas que vos deixo, em rápidas
pinceladas, o quadro representativo da vida e evolução espiritual dos
seres humanos, através dos vários planos ou mundos estagiários. São
escolas, entretanto, que se abrem por toda a parte do Universo, ao
ingresso de todas as almas necessitadas de progresso e perfeição
espiritual.
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Capítulo XXXIX
A caminhada interminável das almas - Objetivos dos
emissários de Jesus ao solo terreno - Um caso como muitos Duas filhas que eram todo o orgulho do pai - Dois casamentos
interesseiros - Conseqüências da falta da oração

Os homens e as mulheres presentes na Terra neste fim de
século, aqui vieram com a finalidade de completarem o seu
aprendizado iniciado há milênios em mundos bastante inferiores a
este, para que possam em breve ascender a outro mais elevado. O
processo evolutivo dos seres espirituais assemelha-se bastante ao
processo educativo em todos os países, sendo necessário ao aluno
concluir um curso inferior para poder ingressar no que lhe fica
imediatamente superior. Aos seres espirituais sucede o mesmo, com a
diferença apenas de que um ano de estudo do aluno na Terra corresponde em regra a uma, duas ou mais encarnações, ou seja a dois ou
três séculos de vivência terrena. Isto porque o curso que se apresenta
aos seres espirituais, durante o qual deve cada um dar provas do
melhor aproveitamento, é cem vezes mais complexo do que os cursos
didáticos da Terra. Todas as almas que povoam os incontáveis planos
de vida disseminados na imensidão do Infinito, estão destinadas ao
aprimoramento máximo de todas as suas faculdades latentes, numa
caminhada também interminável porque evoluindo sempre,
indefinidamente.
Os homens e as mulheres atualmente na Terra, possuidores já de
um certo grau de conhecimentos e por conseguinte também de certa
luminosidade, devem esforçar-se um pouco mais do que o fizeram até
agora, no sentido de completarem corretamente o seu aprendizado na
Terra. Se isto conseguirem os atuais viventes na esfera terrestre,
estarão conquistando com seu esforço o direito de ingressarem em
planos de vida bem mais feliz do que a vida na Terra, planos que
estão desde muito aguardando essa oportunidade. Assim como
sucede aos atuais viventes nesta pequena esfera, também os
habitantes dos planos a que me refiro, estão tratando de se
prepararem para ingressar por sua vez em outros mundos ou planos
de vida ainda mais refinados.
Tem por isto um duplo objetivo o meu e o trabalho dos demais
emissários de Jesus ao solo terreno para difundir conselhos urgentes
aos seres humanos. Um desses objetivos consiste em exortar a todos
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para que se dediquem com todos os seus esforços ao aprimoramento
moral que ainda lhes falte, enquanto o segundo consiste em advertir
a todos a respeito das operações transformatórias em curso na
profundidade do solo terreno, em conseqüência das quais poderão
muitas almas encerrar sua presente encarnação. E se as que isto
fizerem se encontrarem devidamente preparadas, isto é, estiverem
com o seu curso terreno perfeitamente concluído, essas ver-se-ão
logo transportadas a planos de tal magnitude como prêmio aos
esforços aqui despendidos, que a impressão primeira de todas elas
será a de que um mundo novo e jamais imaginado, um céu autêntico,
muito mais belo do que o paraíso, para elas se abriu e nele passarão
a viver. São pois esses os dois objetivos visados pelo Senhor Jesus ao
enviar à Terra alguns milhares de emissários a conclamarem os
homens e as mulheres para o cumprimento de deveres livremente
assumidos no Alto, todos, entretanto, no seu exclusivo benefício.
Este Espírito que vos fala, cujo passado remoto muitos dos
leitores conhecem através dos fastos da história do Cristianismo,
aceitou com alegria o convite do Senhor Jesus para participar desta
Grande Cruzada em pleno desenvolvimento na Terra, por enxergar
nisto uma nova oportunidade de poder contribuir para que todos vós,
estimados leitores, consigais despertar vossas energias morais para a
tarefa que realmente vos convém, que é o vosso mais rápido
desenvolvimento espiritual. Para esse grande objetivo de minha parte
é que eu procuro apresentar-vos o meu pensamento traduzido em
imagens e palavras as mais simples e compreensíveis, usando embora
um idioma que jamais aprendi na Terra, porque pertencente a países
em que eu não tive a ventura de viver. Como, porém, vivi num
pequeno país vizinho deste em que ora escrevo, e lá me familiarizei
com o idioma de Castela, encontro hoje uma grande facilidade em
ditar o meu pensamento em castelhano, o qual o meu querido
intermediário vai escrevendo fluentemente em português. Estou
usando por conseguinte um processo bastante comum no Alto, pelo
qual uma Entidade transmite ao médium o seu pensamento em
determinado idioma similar, e o médium, por meio do processo
telepático o grava no seu próprio idioma. O meu grande empenho
consiste, posso dizer que exclusivamente, em conseguir penetrar em
vossas células mais sensíveis, e nelas imprimir por meio da palavra
escrita que aqui vos deixo, o sentido mais perfeito, puro e santo de
quanto escrevo para o vosso exclusivo benefício, que é o vosso mais
rápido progresso espiritual. E isto conseguindo como espero,
estimados leitores, eu me considerarei regiamente pago de todos os
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esforços que ora faço para o bem de todos vós. Esta forma de
pagamento, embora possa parecer a alguém meramente fantasiosa,
não o é absolutamente, porque é real, perfeita. Vós próprios a
conhecereis um dia que vem perto, isto é, um perto que pode durar
um século, espaço de tempo que para nós Espíritos bem pequeno é,
quando vos tornardes assim como eu nos dias presentes, novos
emissários do Senhor junto a outros irmãos encarnados. Sentireis
então em vosso coração toda a alegria de uma Entidade a serviço do
bem, ao ver seus esforços recebidos e compreendidos por aqueles a
quem se destinam. Resulta deste fato um tal sentimento de alegria
para a Entidade, que isso apenas lhe basta para a sua maior
felicidade. Nessa ocasião sabereis todos vós avaliar com precisão toda
a alegria que eu espero sentir em breve, em virtude da vossa atenção
e aproveitamento de quanto vim escrever no presente volume por
determinação do Senhor Jesus.
Gostaria de transcrever ao longo destas páginas o sem-número
de fatos ocorridos nos planos do Além, com irmãos nossos que ali
aportam constantemente e ali ficam vivendo períodos mais ao menos
longos, segundo as necessidades e livre arbítrio de cada um. Mas vou
relatar-vos um desses fatos, dele retirando o que possa ser útil a
quantos permanecem na Terra. O fato de que me ocuparei diz
respeito a quantos dos nossos irmãos se empenham demoradamente
em construir sólida fortuna na Terra, apenas alcançada a sua maior
idade. O irmão de quem aqui tratarei foi um desses assim
empenhados na construção da sua grande e sólida fortuna. Muito
jovem ainda constituiu família à qual se dedicou amorosamente no
lar, enquanto em suas atividades se atirava ao seu grande objetivo
que era a fortuna. Seus pensamentos giravam assim dia e noite no
afã de amealhar dinheiro de todas as maneiras, convém dizê-lo, e sua
fortuna crescia lentamente embora, mas crescia sempre. A Providência Divina concedera-lhe duas lindas filhas que constituíam todo
o seu orgulho de pai, e nelas pensava sempre que vislumbrava uma
boa oportunidade de aumentar a fortuna. Imaginava aquele nosso
irmão que uma boa fortuna certamente atrairia bons partidos para as
filhas, homens ricos também e de boa posição na sociedade, com o
que estaria realizado o seu ideal de pai.
O nosso irmão viveu por conseguinte o tipo de vida acima
descrito: de casa para o trabalho e do trabalho para a família. Crença
religiosa este irmão possuía apenas a tradição de sua família. Um ou
outro domingo comparecia à missa do meio-dia por ser a melhor
freqüentada, onde se fazia acompanhar da esposa e as duas belas
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filhas. Era no seu entender um meio de mostrar a família aos amigos
e conhecidos que faziam o mesmo que ele. Fora disto não praticava
outra espécie de culto às Forças Superiores. Deitava-se habitualmente
tarde e não pensava senão nos seus negócios, e na maneira de como
acrescentá-los. Este nosso irmão realizou realmente o seu grande
objetivo. Ganhou bastante dinheiro, prosperou seus negócios e a vida,
atraindo com isto a atenção do seu círculo de relações. Dois jovens
possuidores de grau universitário apresentaram-se candidatos a
maridos das duas belas filhas do nosso irmão, e ele os recebeu com o
coração pulando de alegria. Os enlaces foram realizados com toda a
pompa, muitos convidados presentes, muita alegria enfim. O nosso
irmão, passados os primeiros dias de contentamento, começou a
pensar no futuro de suas filhas, chegando a admitir certa
preocupação quanto ao comportamento e honorabilidade dos genros.
Sendo embora membros de famílias conceituadas, eram moços
recém-formados e ainda sem clientela que pudesse garantir o
orçamento da família. Mostrou porém a idéia má que o assaltara,
dizendo de si para consigo que se algo fosse necessário para ajudar
os novos dois lares, ele estaria pronto a contribuir, contanto que as
filhas não conhecessem a menor dificuldade. Isto foi realmente
necessário ao fim dos primeiros meses, quando o nosso irmão da
história resolveu estabelecer uma mesada para cada filha. Achou que
seria melhor ir ao encontro da necessidade do que esperar que esta
viesse ao seu encontro. Ao fim do primeiro aniversário de casamento
das duas filhas, o nosso irmão havia-se tornado responsável pela
manutenção quase total de dois lares além do seu.
Nesta altura da vida o nosso irmão começava a preocupar-se
seriamente com o futuro de sua descendência. E se ele morresse em
breve? - indagava-se a si próprio. Se os genros não produziam o
suficiente para manter-se e à família, o que seria de suas filhas e
netos, que começavam a chegar, quando ele fechasse os olhos? Estas
indagações preocupavam-no seriamente. Casara as filhas com
homens finos, preparados, possuidores ambos de grau universitário,
no entanto não conseguiam produzir o suficiente para fazer face ao
orçamento da família. Decidiu então, num momento de preocupação,
resolver a situação, fazendo os dois genros seus sócios, certo de que
assim poderiam solucionar o grave problema doméstico de cada um.
Assim foi feito. Um contrato foi então lavrado, entrando na firma um
engenheiro e um médico como sócios solidários. O nosso irmão viu
nesta a solução ideal para o caso. E assim pensava: se ele que não
pudera ir além do curso primário conseguira fazer fortuna e formar
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uma firma sólida como era a sua, agora com dois sócios jovens,
formados e certamente ambiciosos, as coisas teriam de marchar bem
melhor.
Decorreram os primeiros quatro a cinco anos em que a firma
prosseguindo sob a sua chefia continuou a progredir. Os sócios mostravam-se atentos ao negócio, embora um tanto impontuais ao
expediente, dado que tendo sido eleitos membros da diretoria de
entidades de classe, apreciavam manter-se na sede no trato dos
interesses sociais, no que eram bastante aplaudidos pelos demais
membros. O nosso irmão estava já então muito mais preocupado e
um tanto desiludido quanto ao futuro de sua firma, passando a sentir
certas palpitações que jamais sentira no coração.
Certa noite após a refeição da qual pouco participara por indisposição momentânea, o nosso irmão preferiu recolher-se ao leito
para repousar um pouco. Deitara-se mesmo vestido porque pretendia
sair ainda um pouco com a esposa. Esta, uma excelente companheira
de muitos anos, sempre solícita em que nada lhe faltasse, deixou que
decorresse meia hora ou pouco mais e foi chamá-lo para saírem,
conforme haviam combinado. Qual não foi, porém, o seu espanto e
profundo sentimento de desgosto ao constatar que apenas o corpo ali
permanecia. O nosso irmão havia partido da Terra por força de um
colapso que assim pusera fim às suas atividades materiais.
O nosso estimado irmão cuja pequena história venho de relatarvos, observava do seu plano de vida espiritual, quanto fora inútil a
sua preocupação máxima de fazer fortuna em sua vivência terrena.
Decorridos apenas dois anos desde que partira de regresso ao seu
plano no Além, constatava com profunda tristeza de alma o que na
Terra se passara com aquilo que tanto lhe custou a reunir: sua
fortuna material. Verificava que o seu negócio se encerrara por não
quererem seus genros prosseguir com o mesmo, considerado
demasiado inferior para o seu grau universitário. Trataram então de
proceder à liquidação do mesmo dividindo os haveres. Sua viúva com
isso perdeu a mesada que lhe deixara por contrato, visto que este
cessara também. As filhas viviam agora em grandes dificuldades e em
constante desentendimento com os maridos por falta do indispensável
à manutenção da família. Nesta situação quase aflitiva, o nosso irmão
desejou aconselhar-se com uma Entidade dirigente do plano, acerca
de como poderia ajudar dali aqueles que deixara na Terra.
- Meu filho, perguntou-lhe a Entidade, desde quando não oras ao
Senhor do Mundo pela tua família?

218

- Eu devo confessar, e o faço com toda a minha sinceridade, que
deixei de orar desde que comecei a preocupar-me com os meus
negócios na Terra. Pensava consolidar primeiro a minha vida terrena
para no final me voltar para o Senhor.
- Exatamente por isso, filho meu, foi que não tiveste a inspiração
de que carecias no encaminhamento da tua vida. Se a tivesses, outros
teriam sido os teus genros, mais modestos, é certo, mas aqueles que
estavam destinados a completar o teu círculo familiar. O meu
conselho no momento, meu filho, só pode ser este: ora agora ao
Senhor dia e noite, e pede-lhe a necessária proteção para os que
deixaste na Terra. O que não julgaste necessário fazer antes, trata de
fazê-lo agora, porque nunca é tarde para orar. O Senhor atenderá,
certamente, ao teu pedido.
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Capítulo XL
Provável ocorrência de numerosos abalos sísmicos - Feliz
acomodação das almas que vierem a desencarnar - O
trabalho no Além também é remunerado - Compromissos das
almas encarnadas - Recorrei às Forças Superiores - O
trabalho e o pensamento

Sempre que as Forças Superiores decidem empreender qualquer
melhoramento nos diversos mundos em que vivem seres espirituais,
elas só o fazem depois de um período de preparação bastante longo,
durante o qual os seres viventes nesses mundos serão
minuciosamente informados da respectiva operação para que se
preparem para ela. Este fato está acontecendo presentemente na
Terra, e terá por objetivo modificar uma boa parte do solo terreno,
adaptando-o às necessidades de uma população duas ou três vezes
maior do que a atual, que já se encaminha para a Terra.
A esta altura do século é de crer que a quase totalidade das
almas aqui viventes já estejam perfeitamente informadas do que
deverá acontecer nestes dias finais, e tenham tomado as suas
providências a respeito. Não existe absolutamente por parte das
Forças Superiores a intenção mínima que seja de perturbar a
tranqüilidade dos seres humanos presentes na Terra, e muito menos
o objetivo de lhe dar o menor sofrimento ou preocupação moral. O
que existe é exclusivamente a necessidade sentida desde longos,
longos séculos, de enviar à Terra um contingente muito maior de
almas que se encontram no Alto aguardando oportunidade de
reencarnar, porém as condições oferecidas por esta pequena esfera,
na atualidade, são insuficientes para abrigar e alimentar mais esse
contingente que necessita de adquirir mais luz através de uma nova
peregrinação terrena. Tornou-se por isso necessário operar certas
transformações na superfície do planeta, com vistas a estes dois
objetivos: transformar em produtivas muitas das áreas ainda incultas
em numerosas regiões planetárias, e adaptar muitas outras a esse
mesmo fim. E como essa espécie de operações só pode ser executada
com certos agentes de natureza violenta, é mais do que provável a
ocorrência de numerosos abalos sísmicos com as suas habituais
conseqüências.
É, entretanto, tão grande e tão bela a intenção das Forças
Superiores responsáveis pelas operações em curso, que tudo foi por
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elas previsto para receber e acomodar nos planos do Além, as almas
que vierem a ser atingidas por essas operações e tiverem encerrada
sua presente vivência na Terra. E podem ficar absolutamente
tranqüilos todos os homens e mulheres participantes da civilização
atual, que a situação de cada um dos que vierem a ser chamados de
regresso aos planos espirituais em conseqüência do que vem por aí,
será cem vezes mais agradável e feliz do que a que todos levarem
atualmente na Terra. Nos planos espirituais não há, por exemplo, esta
necessidade que todos sentem na Terra de se levantarem cedo e
seguirem para o trabalho em busca do pão de cada dia para si e seus
dependentes, como uma necessidade instintiva. Não, meus irmãos e
amigos; nos planos espirituais também se trabalha, é verdade, mas é
de outra espécie o trabalho ali existente, muito mais ameno e até
bastante agradável de realizar. Não havendo nesses planos corpos
físicos a alimentar como ocorre neste plano, todo o trabalho é
exclusivamente de ordem moral, porque orientado no sentido de bemfazer a todos os necessitados. Resulta, porém, do trabalho realizado
no Alto, uma paga correspondente ao esforço de cada trabalhador,
mas uma paga feita de luzes e bênçãos que se não eclipsam como
acontece ao metal recebido na Terra pelos serviços prestados, na
aquisição dos necessários alimentos para o corpo. A paga recebida no
Alto pelas almas que trabalham, incorpora-se definitivamente ao
diadema de cada uma, tornando-se por isso um incentivo constante à
continuação do seu trabalho.
A vida no Além, contudo, não é suficiente para promover o
progresso total de quantas almas ali vivem, porque todas elas
carecem de conhecimentos e experiências só possíveis de adquirir na
Terra. Daí a necessidade de que todas possam realizar a sua
peregrinação terrena até concluírem o seu curso de aprendizado.
Deveis felicitar-vos, por conseguinte, todos vós que desfrutais
presentemente uma nova encarnação neste plano, encarnação esta
em que nenhum de vós pode recordar sequer uma parte das
dificuldades vencidas para poder consegui-la. Acredito mesmo que
alguns, talvez muitos de vós esperaram de dois a três séculos no Alto
a necessária permissão das Forças Superiores para poderem
reencarnar, tendo para isso se comprometido a cumprir determinado
programa de vida terrena. Nenhum ser humano aqui se encontra que
tivesse reencarnado quando bem o entendeu, nem também que o
houvesse feito livre de compromissos bem sérios perante as Forças
Superiores. Nada disso, estimados leitores. Todos os homens e
mulheres que se encontram na Terra, assim como quantos daqui se
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despediram neste século, são almas compromissadas às quais foi
permitida mais esta encarnação em busca do pouco que ainda lhes
falta para completarem o seu aprendizado terreno. Em face, pois, do
conhecimento que agora tendes das obrigações assumidas no Alto por
cada um de vós para poderdes voltar ao plano físico, é de esperar que
mediteis profundamente neste assunto, a fim de não serdes
considerados porventura desidiosos ao regressardes desta vossa
peregrinação pela Terra.
Escuso-me de repetir aqui quais e a natureza dos compromissos
que todos assumistes perante as Forças Superiores antes de
baixardes à Terra, porque os mesmos se encontram claramente
expostos nas páginas anteriores. Mencionarei contudo, alguns deles,
com objetivo de completar o despertamento da vossa memória física,
porque na memória espiritual todos eles se encontram bem nítidos.
Comprometeram-se todos os homens e mulheres deste século a viverem na Terra uma existência firmada, primeiramente nos sagrados
princípios da verdade e do amor aos seus semelhantes, como base de
todo o progresso espiritual. Comprometeram-se solenemente todos os
seres humanos do presente a conduzirem sua vida terrena em
perfeita harmonia com as Forças Superiores, de maneira a poderem
merecer o seu apoio e proteção nos atos que tiverem de praticar na
Terra. Comprometeram-se, entre outras obrigações, a serem justos e
mansos para com seus companheiros de jornada, ajudando-os
sempre que possível, para merecerem ajuda por sua vez quando
necessitados. Estes são alguns dos compromissos assumidos no Alto
por quantas almas se encontram encarnadas na atualidade, para
muitas uma espécie de último ano universitário, para que possam
receber afinal o ambicionado diploma. A diferença consiste apenas em
que o diploma conquistado na Terra em matéria escolar pode ser
facilmente destruído ou perdido, o que não acontece com aqueles
entregue no Alto pelas Forças Superiores a quantos os mereceram.
Estes consistem em galardões admiráveis acompanhados de novos
focos de luz para quantos os conquistaram e jamais se perdem ou
desmerecem. Desejaria eu então que todos os homens e mulheres se
capacitassem desta verdade e se empenhassem desde agora na
conquista do seu belo galardão espiritual que lhes será entregue em
meio à mais bela das solenidades realizadas no Alto. Se algo estiver
sendo praticado em harmonia com os compromissos assumidos por
todos vós para virdes mais uma vez à Terra, fácil vos será corrigir o
erro e enveredar pelo caminho certo. Se algo necessitardes em
matéria de esclarecimento ou de ajuda, usai a forma e o processo do
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vosso conhecimento, por meio dos quais entrareis em perfeito contato
com as Forças Superiores: a oração e a meditação diárias operarão
para vosso benefício até o mais difícil dos milagres. Firmai pois no
vosso coração a grande verdade de que as Forças Superiores jamais
deixarão de atender aos pedidos bem intencionados das almas em
peregrinação na Terra. Dizendo Forças Superiores, eu estou referindo
a fonte mais alta de todo o bem que é Nosso Amado Jesus, o Chefe
Supremo de todos vós e também nosso, para quem apelamos sempre
que em nossos trabalhos necessitamos de ajuda maior em favor dos
nossos semelhantes. Recorrei então às Forças Superiores, entregailhes os vossos problemas, rogai sua ajuda na presente existência
terrena com vistas ao perfeito cumprimento dos deveres contraídos, e
vereis como o difícil se tornou fácil para qualquer de vós.
Eis aí estimados leitores o que me cumpria dizer-vos através das
páginas que vim escrever na Terra, a serviço do Senhor Jesus. Se vos
sentirdes sinceramente empenhados em seguir realmente o caminho
que no Alto prometestes seguir, e alguma dúvida se vos apresentar,
usai este processo que nunca falha: voltai a ler o que aí está, na
certeza de que o que vem do Alto é rico de interpretação, devendo
cada nova leitura revelar-vos um detalhe que antes vos escapara.
Agora, para encerrar o capítulo, falarei sobre a maneira mais fácil
de cada ser humano poder conduzir-se na vida terrena com o mínimo
de dificuldades ou transtornos quanto à sua convivência na sociedade
que lhe é própria. Necessário se torna traçar cada um mentalmente
um programa de vida no qual fique estabelecido o seu desejo de viver
em harmonia com todos os seus contemporâneos. Para isso o roteiro
de cada um deve consistir na vivência de uma vida em que tenha de
bastar-se a si mesmo, isto é, esforçar-se em produzir com o seu
trabalho o suficiente para atender às suas e às necessidades dos que
lhe forem dependentes. E traçará ao mesmo tempo o roteiro do seu
comportamento no trabalho. Considerando que todos os chefes
apreciam de preferência os auxiliares que primam pela pontualidade
no trabalho, você meu estimado leitor, se for um desses, calculará sua
hora de saída para o trabalho de maneira a estar folgadamente na
empresa, se possível, meia hora antes do horário estabelecido, e
jamais encerrará sua atividade antes do respectivo sinal ou hora
convencionada. Seu comportamento na empresa que lhe concedeu
emprego deve merecer sua maior atenção, considerando que nenhum
negociante ou industrial admite auxiliares para vê-los em palestras
durante o expediente, mas para que cumpra cada um os seus
deveres. É mister que todos os trabalhadores compreendam
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devidamente que a prosperidade de uma empresa resulta do bom
desempenho dado por todos os seus funcionários às respectivas
tarefas. Se, pois, um ou alguns deles dispersarem alguns minutos que
seja, do tempo em que deveriam dedicar-se inteiramente ao serviço,
isso representará uma perda sensível para o progresso da empresa,
da qual será culpado o funcionário ou funcionários que assim
procederem.
Bem sabido é inclusive por todos nós que vivemos no Além, o
interesse da juventude e mocidade hodierna em torno das práticas
desportivas em todo o mundo, das quais está resultando a formação
de uma mentalidade nova entre as almas encarnadas. Esse interesse,
contudo, não justifica que dois ou mais funcionários de uma empresa,
escritório ou indústria, despendam parte do seu tempo de trabalho
em comentários em torno de acontecimentos desportivos por mais
importantes que possam ser. Um trabalhador que não possa resistir a
essa tentação, ao mesmo tempo em que estará distraindo a atenção
dos companheiros, dará provas de pouco interesse pela função que
lhe foi confiada por seus chefes, e estará, concomitantemente,
preparando provavelmente a sua demissão. Os princípios espirituais
largamente difundidos no Alto a todas as almas que baixam à Terra,
ensinam-lhes que o futuro se alcança mais facilmente quando o
trabalho se realiza também com a ajuda do pensamento. Isto significa
que o uso do pensamento na execução das tarefas de cada um na
Terra, não só torna essas tarefas mais suaves e fáceis de executar,
como o trabalho assim realizado contribui muito mais para a
prosperidade do próprio indivíduo.
O contrário se verifica com aqueles funcionários que se entregam
à execução de suas tarefas, enquanto seus pensamentos divagam em
torno de coisas fúteis ou atendem a assuntos de companheiros sobre
acontecimentos que só devem ser tratados fora do serviço. E a
propósito eu desejo cientificar-vos a todos, leitores meus, que em
todos os locais de trabalho na Terra existem Entidades incumbidas de
registrar os fatos que ali se verifiquem, assim como de testar a
lealdade e fidelidade dos trabalhadores. Alguns de vós já devem ter
constatado a demissão de companheiros em geral faltosos aos seus
deveres para com a empresa, cujas tarefas por esse e outros motivos
deixaram de corresponder à expectativa dos chefes. É muitas vezes o
conhecimento intuitivo dessas falhas pelos respectivos chefes que os
leva a dispensar este ou aquele funcionário que se terão revelado
desidiosos de seus deveres. Ao contrário disso, aqueles funcionários
que se empregam a fundo, por assim dizer, no desempenho das suas
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funções numa empresa, mesmo que disso não façam alarde, são
sempre recompensados pela sua correção e eficiência. Quando isto
não suceda na própria empresa, forças invisíveis se encarregam de
colocar diante deles novas e melhores oportunidades. Nenhum ser
humano até hoje perdeu pelo seu empenho em ser correto, leal e fiel
ao seu trabalho, em quaisquer circunstâncias. Sede pois, todos vós,
estimados leitores, igualmente corretos, leais e fiéis aos vossos
trabalhos e nisso sereis largamente compensados.
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Capítulo XLI
Modificações para dois a três milênios - A carne cederá lugar
a alimentos espiritualizados - Agentes químicos extraídos dos
vegetais - Corpos humanos menos volumosos - A faixa de
Espíritos Superiores vos aguarda - Apenas um pequeno
esforço vosso
Os acontecimentos em princípio de execução na Terra devem
produzir efeitos que se projetarão por um porvir de mais de dois a
três milênios, quando provavelmente se apresentará a necessidade de
tornar a mexer na estrutura física desta pequena esfera. Com as
modificações em perspectiva de realização nestes anos finais do
século XX, esperam as Forças Superiores tornar o planeta bem mais
agradável à vivência dos seres humanos que tiverem a ventura de o
povoar no decorrer de todo esse largo período. Com as modificações
a serem introduzidas no sistema alimentar dos terrenos já a partir do
próximo século, as áreas de produção de alimentos em vias de
concretização serão suficientes para atender às necessidades de toda
a população terrena.
O organismo humano está sendo submetido no Alto a uma série
de estudos em suas matrizes espirituais, com vistas a uma certa
modificação dos órgãos responsáveis pelo metabolismo, de modo a
poderem os encarnados substituir em sua alimentação alguns elementos até agora considerados essenciais. A carne, por exemplo,
deverá ceder lugar na alimentação humana a outros elementos mais
condizentes com o grau de elevação espiritual das almas que aqui
virão bem proximamente, e que de maneira alguma se conformarão
com o uso da carne. Esta será substituída vantajosamente por
agentes químicos extraídos em abundância dos vegetais que se
encontrarão em todas as latitudes, transformados industrialmente em
concentrados de grande poder alimentício. Não haverá nisto nenhuma
novidade, visto como o processo vem sendo usado desde séculos ou
milênios em planetas mais evoluídos do que a Terra, cujos habitantes
são também Espíritos Superiores. Há apenas que criar no mundo
terreno o mesmo processo existente noutros mundos, e disso se
incumbirão numerosas Entidades que ou já aqui se encontram, ou
deverão chegar dentro em pouco. Desta modificação no processo
alimentar resultará naturalmente uma redução de volume em todos os
corpos, o que proporcionará aos Espíritos uma facilidade muito maior
no que diz respeito às tarefas que lhes incumbe realizar. Os corpos
excessivamente volumosos da atualidade, ostentando um peso que
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varia de cinqüenta a noventa quilos em média, havendo numerosos
deles que atingem, se aproximam ou até superam a marca dos cem
quilos, necessitando por isso de uma quantidade enorme de alimento,
inibem os respectivos condutores de realizarem tarefas que exigem
uma tranqüilidade espiritual que esses corpos assim volumosos não
podem permitir. Sabem as Forças Superiores que o fato se deve em
grande parte à vinda para a Terra de almas aclimatadas em
ambientes planetários onde o desenvolvimento físico era favorecido
pelo tipo de alimentação neles usado, resultando então a formação de
perispíritos ou corpos fluídicos correspondentes aos respectivos
corpos físicos. Tudo isto, porém, está sendo objeto de estudos
acurados no Alto, cujo resultado será a redução fluídica desses
perispíritos em sua próxima reencarnação neste plano físico, a fim de
reduzir a pesada carga material a ser movimentada pelas almas que
aqui voltarem a reencarnar.
Do que aí fica podereis todos vós fazer uma idéia aproximada do
empenho e esforços desenvolvidos nos planos superiores do mundo
terreno, no sentido de modificar as condições em que terão de viver
os futuros habitantes desta pequena esfera, desfrutando o máximo de
conforto com o mínimo de esforços. Trabalha-se efetivamente muito e
constantemente em todos os planos espirituais no sentido de dotar a
Terra de vários melhoramentos já existentes em planetas mais
antigos, e isto porque o nível espiritual das almas a serem trazidas
para cá não suportaria algumas das condições atuais que vós outros
ainda suportais com certo sacrifício que todos reconhecemos. Das
várias condições de vida terrena de hoje é que tem resultado o
grande número de desencarnações de crianças em todas as idades
infantis, cujos órgãos físicos, por demasiado delicados, sucumbem as
mais das vezes ao processo alimentar, principalmente entre as
populações menos favorecidas. Vós não podereis imaginar o
transtorno que para o Alto representa a partida prematura desse
grande número de almas no período dos primeiros seis anos de vida,
assinalando o fracasso de tantos e tantos esforços feitos no Alto para
que pudessem reencarnar. Isto, porém, deverá ter um paradeiro com
as providências que estão sendo tomadas pelos dirigentes espirituais
da humanidade terrena, visando a modificar substancialmente o processo alimentar dos seres humanos desde a idade infantil.
Vedes por conseguinte, estimados leitores, quantas preocupações
proporcionam às Forças Superiores as atuais condições a que têm de
submeter-se as criaturas humanas desta pequena esfera terrestre, as
quais tudo leva a crer venham a modificar-se substancialmente já no
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decorrer do próximo século. Vedes igualmente que podereis vir a
participar dessas melhores condições de vida terrena em estudo no
Alto, se daqui para lá vos encontrardes devidamente preparados para
reencarnar em meio a outras almas grandemente evoluídas. E como
existem geralmente três categorias de almas entre os habitantes dos
diversos mundos, que são as de grande evolução, as de evolução
média, e as menos evoluídas, caberá a cada um dos meus estimados
leitores escolher ele próprio qual a categoria em que poderá situar-se,
se lograr a necessária permissão para voltar à Terra. Não cabe aqui o
argumento de que poderá tornar-se difícil a situação de cada um
entre as almas de grande evolução, que formarão a primeira
categoria. Absolutamente. Para aquele que crê e possua uma vontade
determinada de alcançar um desejado grau evolutivo, nenhum
obstáculo poderá impedi-lo de realizar esse desejo. O homem como a
mulher que crê, e possua uma vontade forte, determinada, de
alcançar aquele objetivo, bastar-lhe-á acionar essa vontade com a
determinação em vista, porque todas as portas se lhe abrirão, todas
as barreiras desaparecerão. Para isso será apenas necessário que o
ser humano assim determinado, comece por exercer sobre si próprio,
sobre os seus próprios atos, uma fiscalização atenta para que nenhum
ato volte a praticar, cujo reflexo possa vir a constituir-se em obstáculo
ao seu justo objetivo de alcançar o mais alto grau evolutivo ainda na
presente encarnação. Se seus atos daqui para o futuro se inspirarem
sempre naqueles sagrados princípios de que falei no capítulo anterior,
podem estar certos os meus estimados leitores de que o seu objetivo
será rapidamente alcançado.
Sucede ainda, o que talvez ignoreis, que a determinação de um
ser humano no sentido acima delineado, recebe imediatamente o
apoio altamente eficaz de numerosas Entidades a serviço do bem, as
quais passam a cooperar com suas vibrações mais puras em favor
daqueles objetivos. Existe na Terra um conceito que todos deveis
conhecer, em relação a um veículo estacionado, como a outra espécie
de máquina ou motor. Diz esse conceito que toda a dificuldade
consiste em vencer a estática. Uma vez vencida esta, fácil se torna
conduzir o veículo ou pôr a máquina a girar. O mesmo conceito podeis
vós aplicar ao que venho de expor como meio de alcançardes ainda
nesta encarnação a vossa faixa de Espíritos grandemente evoluídos.
Empregai então vossos esforços para vencerdes a estática, porque
vereis a seguir como vos será fácil prosseguir sempre com maior
sucesso. Dai, portanto, a partida hoje mesmo, com a vossa
determinação de alcançardes o maior grau evolutivo que será dado a
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um ser humano alcançar, considerando que todos quantos tiverem a
ventura de abrir este livro e interessar-se por sua leitura, estão dando
provas evidentes de que já se encontram além do meio do caminho.
Ora, se já conseguiram transpor a primeira metade do caminho, claro
está que vencida tiveram a própria estática, sendo suficiente
prosseguirem com a determinação de alcançar a meta final no
decorrer dos poucos anos que ainda tenham de passar na Terra.
Quem isto escreve para o vosso aproveitamento, leitores meus, já
o sabeis, é um irmão vosso que muito se empenhou desde longe em
acelerar a sua marcha em direção à Luz Divina, que é a nossa
luminosidade. E quando nos surge uma idéia alevantada de marchar
decisivamente naquele objetivo, os obstáculos enfrentados tornam-se
fantasmas que desaparecem das nossas vistas. Este vosso irmão que
muito vos estima, leitores meus, recusou sempre tomar conhecimento
dos embaraços que naqueles tempos de Paulo de Tarso os seus
adversários lhe punham no caminho, com o objetivo de o
atemorizarem. Existe, porém, um elemento largamente difundido pela
Divina Providência a quantos dele careçam, bastante só por si para
anular todo e qualquer embaraço, todo e qualquer obstáculo: a fé.
Munido da minha fé nos sagrados princípios ensinados pela Doutrina
de Jesus, eu arrostava todos os perigos para realizar os meus
elevados objetivos doutrinários. Todos deveis saber através da
História que os meus adversários, isto é, aqueles a quem a minha
pregação prejudicava, mais em virtude de sua rígida ignorância do
que propriamente por interesses feridos, usaram certa vez de tal
violência física para comigo, que por fim me julgaram morto e me
lançaram no monturo, naqueles tempos o local onde se depositavam
os detritos do lixo. O corpo, embora abatido, foi facilmente
recuperado pela força do meu Espírito, ajudado pela enorme
potencialidade da minha fé, e de tal modo isto sucedeu que pouco
mais de vinte e quatro horas após o ato de violência, eu me
encontrava em condições de prosseguir na minha santa pregação. Se
ao contrário fosse débil a minha fé, das duas uma: ou teria eu
sucumbido sobre o monturo, ou teria abandonado para sempre a
minha tarefa, o que felizmente não sucedeu.
Escusado será aduzir que as Forças Superiores, sempre atentas
ao que na Terra se passa com estes milhões de seres humanos que
aqui vivem e progridem, acorrem invariavelmente a todos os locais
em que uma mente emita vibrações de natureza a atrair qualquer
espécie de ajuda ou mesmo de socorro. Eu fui alvo do socorro
espiritual na oportunidade citada, e por isso me recuperei sem maior
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demora. Abatidos ficaram os meus adversários ao procurarem na
manhã seguinte os meus despojos e não os encontrarem. Alguém os
informou de que sua vítima se erguera durante a madrugada e
caminhara dali. O fato os abateu mais ainda por haverem-no desde
logo atribuído a um provável milagre de Jesus, a cujo serviço eu me
encontrava. Daí haverem ficado bastante impressionados ante o
poder de uma doutrina que operava milagres como aquele, por eles
considerado autêntica ressurreição. Disto se conclui, amiguinhos
meus, que um mundo de progresso e de felicidade se encontra à
frente e ao alcance de cada um de vós. Bastar-vos-á traçar vossos
planos de ação no sentido de conquistardes desde agora esse belo
mundo, objetivo verdadeiro de vossa presente encarnação, e eu vos
aguardarei na oportunidade do vosso regresso para que me digais se
foi ou não bastante útil para todos vós a minha presença na Terra
neste momento, para grafar os conselhos e ensinamentos que aqui
vos deixo de todo o meu coração.Já foi dito, não só por mim como
por outras Entidades que vieram à Terra com este mesmo objetivo,
que a grande maioria dos homens e mulheres que aqui se encontram,
são Espíritos já possuidores de um certo grau de evolução. Devo
reafirmar que assim é realmente, e também que apenas um pequeno
esforço se espera de cada um deles para que possam ingressar na
categoria de Espíritos Superiores que lhes está próxima, a alguns
degraus apenas. Ora, se assim e, eu perguntarei a cada um de vós,
estimados leitores: o que mais vale no vosso modo de entender:
privar-se o ser humano de alguns prazeres falazes da vida terrena e
preparar-se para ingressar dentro em pouco naquela ambicionada
categoria de Espíritos Superiores, ou regressar ao Espaço na situação
melancólica dos vencidos, por preguiça ou desídia? Vossa resposta eu
a adivinho, será a da primeira hipótese, por ser a que realmente
convém ao vosso Espírito. E outra não poderia ser em face dos
registros da vossa consciência, todos eles tendentes ao
impulsionamento do vosso belo progresso espiritual. Minha presença
então, através destas páginas, pode ser comparada à do explicador
que muitos pais concedem aos filhos nos últimos meses do ano para
ajudá-los a raciocinar em torno das matérias do curso. Seja essa
então a minha missão junto a vós, leitores meus, a quem eu e o
Senhor Jesus desejamos felicitar a seu tempo, por haverem aceitado
na devida conta o sentido de quanto lhes deixo nas páginas que aqui
ficam, as quais eu espero se transformem em páginas de continuada
consulta para a melhor orientação espiritual de todos os leitores. Este
é o grande desejo meu e do Nosso Amado Jesus.
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Capítulo XLII
A finalidade da Terra - Adaptação do sistema respiratório dos
primeiros seres humanos - Alguns séculos decorreram Amadurecimento das condições mesológicas e geológicas do
presente - E para onde ireis vós? Os três destinos à vossa
escolha

A pequena esfera que é a Terra, foi constituída no passado
longínquo de muitos milhões de anos, com a finalidade de se tornar a
morada transitória de Espíritos necessitados de luz e progresso
espiritual, mas possuidores em sua maioria de um certo grau de
evolução, adquirido através de várias existências vividas em planetas
bem inferiores. Procedeu-se nesses planetas inferiores a uma seleção
dos Espíritos que maior aproveitamento alcançaram ao cabo de várias
existências, com o objetivo de trazê-los para a Terra, em vias de
preparação para receber seres humanos no seu solo.
A operação de trasladação desses Espíritos para a esfera terrestre
teve de constituir problema de solução bastante demorada, em face
da adaptação do ambiente terreno à vivência de seres humanos. Já
sabeis certamente que a Providência Divina fez virem antes ao
planeta, várias espécies animais para testar através delas o estado de
habitabilidade pelos seres humanos. Somente quando todas as
condições mesológicas se apresentaram perfeitamente habitáveis pelo
organismo humano, foi que os Espíritos humanos foram trazidos ao
ambiente terreno, ainda, convém dizê-lo, em fase experimental. O
sistema respiratório desenvolvido pelos Espíritos em sua passagem
por planetas de condições algo mais grosseiras, demonstrou a
necessidade de sua adaptação à ambiência terrena, e isto foi objeto
de longo período de trabalho executado no Alto pelas Entidades
especializadas no assunto. Poderemos dizer então que alguns séculos
decorreram, até que o solo terreno fosse dado em condições de
receber o grande número de seres espirituais que pelo seu
aproveitamento alhures, mereceram viver nesta pequena esfera,
onde, não havendo leis nem propriedades demarcadas, os habitantes
de então podiam dispor de tudo a seu bel-prazer.
Vieram entretanto, ao planeta, juntamente com aquela multidão
de almas pioneiras, algumas Entidades grandemente evoluídas com a
missão de preparar o ambiente moral das regiões em que
apareceram, e aí coordenaram as primeiras regras que deviam
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presidir a vida e os costumes a serem observados pelos habitantes
dessas regiões. Isto levou certamente muito tempo a se constituir em
código da vida da maioria, dada a circunstância de provirem as almas
de mundos de categoria inferior, onde as leis gerais obedeciam
principalmente ao poderio da força, na solução de muitos dos litígios
surgidos entre os habitantes desses mundos. Foi por isto muito demorada a marcha ascensional empreendida pela população terrena,
em busca dos princípios que trouxeram milhões de almas à Terra, as
quais aqui têm vindo e voltado maior ou menor número de vezes, em
busca da realização daqueles princípios, felizmente já alcançados por
alguns milhares - milhares apenas, reparai bem - que se tornaram por
esse motivo elementos componentes das Forças Superiores,
incumbidas de superintender os destinos da Terra por delegação do
Senhor do Mundo que é o Nosso Amado Jesus, como sabeis.
Vencidos por conseguinte aqueles milhões de anos desde que a
Terra se tornou habitável pelo gênero humano, eis que uma nova fase
se apresenta com vistas à transformação do planeta em mundo de
mais alta categoria, para receber em seu solo novas gerações de
Espíritos que já estão chegando em muitos dos vossos lares, gerações
essas que virão constituir uma nova civilização terrena.
Como sucede geralmente em tudo quanto existe no Universo, há
uma fase que se denomina amadurecimento, antes que se possa
observar a ação positiva de todas as coisas e de todos os seres. Com
a Terra em que habitais, verifica-se neste século o amadurecimento
de suas condições mesológicas e também geológicas, para receber
transformações profundas em seu status quo. Esta fase vem sendo
aguardada desde muitos séculos pelas Forças Superiores, em face da
necessidade de transportar para esta esfera alguns milhões de almas
que aguardam desde muito no Alto a sua oportunidade de
reencarnarem. Trata-se em sua grande maioria, de almas que
concluíram o curso de aprendizado duramente vencido nos mundos
percorridos, e que se encontram com incontestável direito ao prosseguimento de sua trajetória evolutiva. Coincidindo com essa
necessidade o amadurecimento das condições mesológicas do mundo
terreno, foi decidido pelas Forças Superiores que essas almas virão
habitar a partir de agora, e talvez por uns dois a três milênios. É por
essa razão que foram planificadas e já se acham em princípio de
execução certas modificações no solo terreno, destinadas a oferecer
aos novos habitantes o conforto e condições de habitabilidade que se
tornam necessárias, para receber e alimentar uma população talvez
duas vezes maior do que a atual.
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Estou a adivinhar em vossas mentes uma pergunta que me faríeis
se conversar pudéssemos de viva voz, mais ou menos nos seguintes
termos: - E nós que nos encontramos na Terra, para onde vamos? Eu
responderei a essa pergunta repetindo o que escrevi anteriormente,
dizendo-vos que a Sabedoria Divina nada faz ou executa sem um
demorado estudo e larga preparação. A circunstância de terem vindo
ao ambiente terreno numerosos emissários do Senhor do Mundo,
entre os quais se encontra esse vosso amigo que vos fala, já reflete
para todos vós, a sabedoria com que estão sendo tomadas as
providências relacionadas direta e muito estreitamente com a
personalidade de cada um de vós. Já sabeis, porque ficou dito em
páginas anteriores, que está sendo procedida uma seleção entre as
almas que regressam da Terra, no sentido de poderem as Forças
Superiores determinar o grau evolutivo de cada uma, ao fim de sua
última peregrinação terrena. Daquela seleção se evidenciara o grau de
progresso alcançado ao fim de um regular número de existências
terrenas, do qual se ajuizará acerca do próximo destino de cada uma
dessas almas. Estes destinos, tanto quanto me é permitido informarvos nesta oportunidade, são os três seguintes. Um deles será a
faculdade conferida às almas selecionadas para regressarem à Terra
numa existência bem mais alegre e feliz do que a vivida
presentemente, fazendo parte da nova civilização desta esfera
durante os séculos porvindouros. Outro destino será, também
facultativamente, ingressar num plano de vida espiritual que está
sendo preparado para receber novos habitantes espirituais, cujos
ocupantes mereceram ser promovidos a planos de vida mais elevados.
Aqueles de vós, por conseguinte, que se sentirem porventura
enfadados do ambiente materializado deste mundo terreno, e
desejarem repousar longamente num plano de vida espiritual, onde a
felicidade e a bem-aventurança são uma constante, esses serão
conduzidos ao plano em referência na qualidade de habitantes a ele
promovidos. Resta pois elucidar-vos acerca do terceiro destino, a ser
dado às almas que forem passando pela seleção em funcionamento
no Alto à chegada de quantas regressem da Terra. Falarei, pois, das
almas cujo estado evolutivo apresente, ao fim de tantas e tantas vidas
terrenas, o endurecimento em que infelizmente se encontram seres
humanos em número bem maior do que o esperado, as quais nem
poderão voltar a reencarnar na Terra, pelo estado vibratório em que
se mantiveram, a despeito dos conselhos e ensinamentos aqui
difundidos século após século, e também não apresentam condições
de poderem estagiar em planos mais adiantados. O destino desta
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categoria de almas, conquanto muito constranja o magnânimo
coração do Senhor do Mundo, é serem enviadas a um planeta cujas
vibrações se harmonizem com as suas próprias, no qual procurarão
tornar-se, em face dos conhecimentos adquiridos na Terra,
possivelmente orientadoras e guias dos habitantes desse planeta.
Com o decorrer dos séculos poderá ser tal o progresso espiritual
alcançado por essas almas através dos trabalhos enfrentados em sua
nova morada, que venham a merecer a graça de seu regresso à Terra
se as suas condições o permitirem.
O que aí fica um tanto alinhavadamente, bem vos elucidará
acerca do destino a ser seguido por quantos se encontram atualmente
na Terra, muitos irmãos nossos talvez inteiramente tranqüilos porque
despreocupados do seu próprio destino. A vinda ao vosso meio deste
vosso amigo que vos fala, assim como a de muitos outros enviados do
Senhor Jesus, representa o empenho do Senhor no sentido de que os
seres humanos sejam alertados com bastante antecedência sobre o
futuro que a todos aguarda, fornecendo por este meio os necessários
elementos ao esclarecimento de cada um, não apenas a respeito dos
acontecimentos em perspectiva, como quanto ao provável
encaminhamento no Alto, quando os fatos se positivarem.
Um fato que eu desejaria bem presente na mente de cada um
dos meus leitores, é aquele que hão de testemunhar à sua vez os
homens e mulheres viventes presentemente na Terra, ao soar o momento de cerrarem os olhos do corpo e dele se despedirem para
regressar ao mundo espiritual. Bem certo é que bem pequeno é o
número daqueles que se dispõem a pensar em tal momento, pelo
desagradável que isso representa para quem não deseja sequer
recordar que terá de partir um dia de regresso ao mundo espiritual. E
como isso lhes seja desagradável, tratam de afastar a mente dessa
realidade ao invés de se prepararem para ela. O resultado que todos
observamos no Alto, é a inconformação de um elevado número de
irmãos com a fatalidade da morte do corpo, e se lamentarem por
longo tempo no Alto, numa desconsolação sem remédio, porque
realmente irremediável em si mesma. Quando isso não acontece no
Alto, por não terem podido voar até lá, constatamos então a multidão
de almas que permanecem indefinidamente no próprio ambiente em
que viveram, num abandono lamentável de si mesmas, porque
impossibilitadas de alçarem vôo aos planos de consolação e repouso.
Baixam por causa desses irmãos, que se mostram descuidados de sua
elevação espiritual enquanto no corpo, caravanas e caravanas de
Entidades com a missão caridosa de os recolherem no solo terreno e
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conduzi-los ao plano mais próximo, onde possam repousar de suas
fadigas terrenas até que um destino lhes seja dado pela Misericórdia
do Senhor. O espetáculo que esses irmãos representam ao fim de
muitos anos de permanência no corpo, em cujo período apenas
cuidaram de interesses materiais, é, como disse, deveras
entristecedor. Esses Espíritos apresentam-se tão ignorantes da vida
espiritual como se crianças fossem ainda na vida terrena. E não se
diga que isto sucede exclusivamente a Espíritos que palmilharam uma
existência de condição inferior, ou vivida nos lugares afastados do
meio civilizado. A verdade é que entre as almas que assim viveram
encontram-se numerosas delas bastante evoluídas e em dia com os
problemas espirituais, ao passo que não poucas das que conseguiram
construir um sólido patrimônio na Terra, e só nele cuidaram como se
esse patrimônio pudesse representar a sua felicidade eterna,
apresentam-se de tal maneira ignorantes de tudo quanto deviam
saber sobre a vida espiritual, verdadeiramente de causar pena a
quantos as observam.
Nunca será demais repetir nestas linhas o que vem sendo dito
aos ouvidos espirituais de todos os seres humanos durante as horas
de sono, isto é, que coloquem no primeiro plano dos seus objetivos
na Terra a conquista maior que é a luz espiritual, ante a qual tudo o
mais é secundário. Este conselho vem sendo ministrado, como disse,
ao ouvido de todos os homens e mulheres no plano espiritual durante
as horas de sono do corpo, numa tentativa das Forças Superiores de
ajudarem os encarnados responsáveis a se empenharem na aquisição
daquilo que constituiu o verdadeiro objetivo de sua vinda à Terra,
nesta sua encarnação decisiva: a luz espiritual. Que possais alcançá-la
todos vós, estimados leitores, assim como os vossos entes queridos,
são os votos que sinceramente faço como fecho do presente capítulo.
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Capítulo XLIII
A chegada das almas no Além - Internamento de algumas em
organizações assistenciais - Os habitantes da Terra do
próximo século - O exame de consciência - A Lei de
Conseqüência e as anormalidades físicas que vos
constrangem

Para edificação dos meus estimados leitores, e maior esclarecimentos dos seus Espíritos, ocupar-me-ei neste capítulo de um assunto
bem pouco divulgado até agora no meio terreno, e de grande valia
para o desenvolvimento espiritual dos homens e mulheres que dele
tiverem conhecimento. Tratarei assim do que diz respeito à situação
pessoal de quantas almas aportam aos planos do Além após deixarem
na Terra os seus veículos materiais. O assunto constitui em verdade
um ensinamento do maior interesse para todos, uma vez que a todos
diz respeito por ocasião de sua chegada aos planos espirituais a que
forem conduzidos.
Existem no Alto várias organizações que poderemos dizer
modelares, destinadas especialmente às almas que regressam da Terra, quase todas necessitadas de assistência espiritual, mais e menos
prolongada, segundo a situação peculiar de cada uma ao fim de várias
dezenas de anos vividos no ambiente terreno, completamente
afastadas dos respectivos planos que deixaram no Além. Em face
disto, a grande maioria dessas almas recém-desencarnadas, necessita
de algum tempo para se reintegrar no ambiente espiritual, para que
possam despertar suas aptidões e faculdades espirituais, quase
sempre entorpecidas devido à longa permanência na Terra. Assim é
fácil verificarmos o que sucede nas vinte e quatro horas do dia,
segundo a vossa medida do tempo, na chegada aos planos espirituais
de muitos milhares de almas desencarnadas em toda a superfície do
planeta, todas elas profundamente entristecidas por esse fato. Todas,
não posso dizer; mas quase todas, visto aportarem lá em pequeno
número, é verdade, mas sempre as há, almas que se manifestam
grandemente contentes pelo seu regresso, e só desejam adaptar-se o
mais depressa possível às condições da vida no Além. Encontram-se
geralmente neste número, almas que cumpriram uma longa existência
no corpo, chegando várias delas a desejar que a Providência Divina as
viesse buscar pela já inutilidade de sua permanência na Terra, apenas
dando trabalho e cuidados aos seus. Nesta situação de perfeita
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consciência de sua inutilidade, essas almas entregam-se dia e noite à
oração e à meditação, com o que se aproximam bastante do mundo
espiritual, desinteressando-se completamente da vida terrena. Estas
almas são as que se manifestam contentes ao serem recebidas no seu
plano de vida espiritual, sendo muito comum darem graças a Deus!
ao se sentirem realmente desligadas do corpo cansado e já
imprestável deixado na Terra.
Há uma outra classe de almas que se manifestam igualmente
contentes e felizes em sua chegada ao mundo espiritual, que são
aquelas que, vivendo embora a vida no corpo físico, souberam
manter-se permanentemente ligadas ao seu plano espiritual, visitado
por elas freqüentemente durante as horas de sono do corpo. Estas
almas nós as identificamos prontamente pelas radiações que
ostentam, sinal de que souberam aproveitar a encarnação recémfinda para se engrandecerem na prática de ações meritórias em
benefício da coletividade. Trata-se, a bem dizer, de almas (Espíritos)
que bem cumpriram o quanto haviam prometido ao Senhor em sua
partida para a Terra, e por isso regressam satisfeitas e felizes ao seu
lar espiritual para um novo estágio de repouso, enquanto se preparam
para o desempenho de alguma nova missão a serviço do Senhor.
Estes esclarecimentos que aqui vos deixo são do maior interesse
para todos os homens e mulheres enquanto na Terra, pela orientação
que lhes fornecem acerca do acolhimento que os aguarda a seu
tempo no seu plano espiritual. Acrescentarei então o que sucede às
numerosas almas que viveram na Terra uma existência voltada de
preferência para os interesses e prazeres da matéria, e chegam de
regresso no Além profundamente entristecidas, pela circunstância de
terem encerrado a sua encarnação e nada terem podido conduzir de
bom, de útil para si mesmas, em sua bagagem espiritual. Casos
existem em que tão profundo se apresenta o entristecimento dessas
almas, que se torna necessário o seu internamento numa das
organizações assistenciais existentes no Além, até que possam
refazer-se moralmente, isto é, até que possam readquirir a
consciência de si mesmas. Nas organizações assistenciais do Espaço
existe tratamento adequado a toda espécie de enfermidades. Poderá
isto parecer incrível a alguns dos meus leitores, falar-lhes eu em
enfermidades no plano espiritual, mas eu me explicarei dizendo-vos
que o que denominamos enfermidades no Alto, é a convicção de
muitas almas de que se encontram enfermas em seu estado psíquico,
e necessitam por isso de tratamento adequado. Estas são então
conduzidas àquelas organizações de que falei, onde ficam internadas
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pelo período necessário à sua recuperação. Nessas organizações, as
almas ditas enfermas encontram um corpo clínico integrado por
verdadeiros cientistas, pelos quais são pacientemente atendidas e até
medicadas quando necessário. Há nessas organizações, igualmente,
um corpo de enfermeiras constituído de Entidades que se dedicam
amorosamente aos seus doentes, e com tal devotamento o fazem,
que apressam com isso a sua recuperação. Logo que os enfermos
manifestam o desejo de deixar a enfermaria ao sentirem-se melhores,
são levados a passear pelo imenso parque que circunda os edifícios
dessas organizações hospitalares, e então as almas ditas enfermas se
maravilham na contemplação dos belos jardins, lagos e pomares que
ali existem. O tratamento dedicado, de par com o tipo de alimentação
fornecido aos internados nas organizações existentes no Alto,
conseguem recuperá-los bem rapidamente. O passeio, finalmente,
pelos arredores, e a contemplação do que de maravilhoso ali existe,
completa, em regra, o restabelecimento dos internados, que, ao se
despedirem de seus dedicados médicos e enfermeiras não encontram
expressões capazes de traduzir seu profundo agradecimento.
Numerosas almas assim recuperadas manifestam grande desejo de
poderem cooperar nessas organizações com o seu trabalho dedicado,
e algumas o conseguem se possuírem habilitações para isso.
Vedes pelo que aí fica, como o Senhor do Mundo se preocupa
com o bem-estar e felicidade dos seus guiados terrenos, não apenas
enquanto os mesmos se encontram na Terra no uso integral do seu
livre arbítrio, mas também, e muito, depois que eles regressam ao
mundo espiritual, quantas vezes menos sadios e felizes do que
quando de lá vieram para a Terra. Isto acontece freqüentemente a
não poucos dos nossos irmãos encarnados que se entregam de corpo
e alma, por assim dizer, às irregularidades da vida terrena, e aí se
perturbam ou adoecem psiquicamente, e nesta situação se despedem
do corpo para regressar ao Espaço. As almas destes nossos irmãos
que enveredam por caminhos tortuosos ou se conduziram de modo
contrário às leis divinas, são recebidas e encaminhadas no Alto às
organizações lá existentes, a fim de se recuperarem. Outro fosse o
modo de viver da maioria dos seres humanos, maior fosse o seu
devotamento à oração e à meditação, mais estreito seria o seu
contato com as Forças Superiores e o Senhor do Mundo, e,
conseqüentemente, mais feliz e tranqüila decorreria a vida de todos
os seres humanos na Terra.
Agora, entretanto, em face do que está sendo executado nesta
pequena esfera, tudo se modificará no que diz respeito ao viver
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humano. Com a vinda de outras classes espirituais bem mais
evoluídas que as dos atuais ocupantes do planeta, cessarão de todo
ou se reduzirão a um número assaz diminuto as infrações morais
cometidas pelos homens e mulheres do presente, como é lícito
esperar. Os habitantes da Terra do próximo século, em virtude do seu
grau de desenvolvimento espiritual, terão sempre presente a
necessidade de se manterem permanentemente ligados ao respectivo
plano espiritual, de onde receberão diariamente a inspiração e ajuda
de que possam necessitar.
Voltando ao assunto inicial, do qual me afastei um pouco para
referir detalhes relacionados com as organizações de tratamento
espiritual, desejo prosseguir nos esclarecimentos acerca do que
encontrareis todos vós, estimados leitores, por ocasião do vosso
regresso da Terra. Devo dizer-vos a propósito que um fato ali
verificado diariamente e da maior importância para todos, é o
chamado exame de consciência que consiste no auto-julgamento dos
atos praticados durante a última existência terrena. Este ato é uma
espécie de obrigação irrecorrível à qual se submetem todas as almas
à sua chegada no Alto, não por castigo, como poderão alguns julgar,
mas pela necessidade de registrar cada uma em seus arquivos
espirituais, tanto o que houver feito de bom e de útil para o seu
progresso espiritual, como quanto de efeito negativo possa
igualmente haver praticado na Terra. Esse registro torna-se
necessário ainda com vistas à próxima reencarnação, quando esta se
tornar possível. Os registros feitos no arquivo espiritual de cada alma
é que vão influir na elaboração de um novo plano de vida terrena,
fato da maior importância para todas. Se, por exemplo, nesses
registros só puderem aparecer atos bons, dignos, corretos,
resultantes da última existência terrena da alma responsável pelo
registro, certo é que em sua próxima reencarnação essa alma
desfrutará uma existência correspondente, isto é, pontilhada de
acontecimentos bastante felizes e propícios ao seu bem-estar. Se na
última roupagem terrena, uma alma teve oportunidade de ajudar
sinceramente a outrem, se contribuiu nessa vivência para minorar de
alguma maneira o sofrimento do seu semelhante, essa circunstância,
registrada em seus arquivos espirituais, determinará que sua próxima
encarnação se beneficie da ajuda e cooperação de que possa vir a
necessitar, numa perfeita demonstração daquela lei que conheceis, a
qual determina que aquele que ajuda será ajudado; aquele que
engana será enganado, aquele que mata será morto, e assim
por diante, retornando invariavelmente em favor ou contra o ser
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humano numa vida futura, o que de bom ou de mau o mesmo tenha
oferecido ao seu semelhante.
Desta maneira, os registros espirituais de cada ser espiritual,
todos eles da mais perfeita clareza e realidade, além de irem
registrando, século após século, o curriculum exato de cada um, são
consultados invariavelmente pelas Forças Superiores na elaboração do
novo plano de vida a ser cumprido na Terra por todas as almas que
lograrem permissão para reencarnar. É em face deste princípio que
podereis encontrar entre os vossos contemporâneos, irmãos que na
aparência conduzem uma cruz pesada, para usar aqui a linguagem
bíblica, irmãos esses merecedores da vossa maior estima, ante o
comportamento correto de que dão provas. A explicação deste fato
pode ser encontrada nas linhas que aí ficam, estando esses irmãos
cumprindo então, galhardamente, o plano de vida que no Alto lhes foi
apresentado e que alegremente aceitaram para viver a presente
encarnação, ao fim da qual uma luz nova, maior e mais brilhante será
instalada em seu diadema no Alto.
A Lei de conseqüência, sábia e perfeita como de resto o são as
leis divinas, é uma das leis que mais importam na vida dos homens e
das mulheres, não apenas viventes neste pequeno mundo terreno,
como igualmente se verifica em todos os mundos do Universo. É a Lei
de conseqüência a que determina a existência entre vós de pessoas
cuja anormalidade física vos constrange, determinando inclusive a
existência de um tão grande número de irmãos valorosos e bons,
privados da luz dos olhos. Valorosos, digo eu, a respeito destes
nossos estimados irmãos porque realmente o são, seja pelo fato de
terem pedido ou aceito com tal privação, a sua encarnação atual,
como pelo alevantamento moral de que dão sobejas provas. Eles
sabem e o recordam bem claramente em sua memória espiritual, que
uma encarnação passa depressa, por alongada que possa apresentarse, que uma existência na carne não chega a representar um segundo
na eternidade da vida espiritual. Se, pois, as Forças Superiores
julgaram necessário propor a esses nossos estimados irmãos privados
da luz dos olhos materiais, uma encarnação em tais condições, e eles
da melhor boa vontade a aceitaram, certo é que, igualmente, lhes
foram mostradas por antecedência todas as vantagens que tal
encarnação lhes há de proporcionar. No Alto todos nós temos a
satisfação de privar da amizade de inúmeras Entidades que
registraram uma ou outra encarnação vividas na privação da luz dos
olhos, ostentando agora imensos focos de luz espiritual em seus belos
diademas. De uma dessas Entidades ouvi certa vez em que
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permutávamos impressões recolhidas ao longo de várias de nossas
reencarnações, ouvi dessa radiosa Entidade ter sido uma das suas
encarnações vivida em tais circunstâncias, aquela de todas a mais
profícua. E assinalou que a existência terrena em que foi cego,
proporcionou-lhe o ensejo de viver com o seu Espírito
permanentemente no Alto, ouvindo e recebendo, mentalmente, belas
harmonias peculiares ao mundo espiritual, e de tal modo o
empolgavam aquelas harmonias, que o seu tempo de lazer ele o
empregava religiosamente em viver, por assim dizer, a vida espiritual
mais bela e doce que um ser humano pode viver com os pés na
Terra.
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Capítulo XLIV
Modificações reclamadas desde muito - Os tempos não
podem mais esperar - A finalidade das mãos - A fortuna
material pertence à Terra - O monte de neve - As almas
partem de mãos vazias - O recado do Criador

Os acontecimentos em vias de aparecimento na Terra, e que se
prolongarão por todo este fim de século, não são de molde a assustar
nenhum dos habitantes deste pequeno mundo terreno. São
acontecimentos destinados, como já o sabeis, a preparar a superfície
da Terra para abrigar confortavelmente o grande número de almas
que já estão partindo para cá, para constituírem a nova civilização há
muito tempo anunciada. Se ocorrerem desencarnações em maior
número que habitualmente em conseqüência desses acontecimentos,
todas as almas que forem por eles atingidas depressa verificarão que
isso aconteceu para a sua felicidade e não para sofrimento seu.
As modificações em processo de execução haviam sido
preparadas para alguns séculos antes, visto como este pequeno globo
desde muito reclamava as modificações só agora deliberadas pelas
Forças Superiores. Já foi dito e é uma verdade, que nisso se cogitava
à época da vinda de Jesus de Nazareth ao solo terreno em corpo
humano. Era porém de tal modo endurecida naqueles tempos a
mentalidade humana, que esse vultoso empreendimento teve de ser
adiado para melhor oportunidade. Tomaram então as Forças
Superiores a deliberação de enviar à Terra numerosos emissários com
o objetivo de revolver pela palavra aquele endurecimento da
mentalidade humana, muito já tendo sido feito com relativo êxito.
Chegado é entretanto o momento decisivo, porque os tempos não
podem mais esperar, e a transformação da Terra em planeta
espiritualizado, está estreitamente relacionada com o progresso de
outros planos de vida semelhantes. Não há, pois, motivo para
apreensões por parte dos atuais habitantes deste pequeno mundo, e
isto por várias razões, sendo uma delas a transitoriedade da vida
terrena para todos os seus habitantes, cuja existência atual é apenas
mais uma entre dezenas e dezenas delas já aqui vividas. O fato, por
conseguinte, de se verificarem desencarnações em maior número em
face de algum fenômeno telúrico, nada mais significa do que o
cumprimento de uma lei à qual todos nós estamos sujeitos. E quando
se sabe que todas as providências estão sendo tomadas pelas Forças
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Superiores para receber e acomodar carinhosamente as almas que
vierem a desencarnar em tais circunstâncias, deve ser isto motivo da
maior tranqüilidade para os viventes de todas as regiões ou latitudes
da Terra.
Podereis porventura argumentar na intimidade do vosso ser, que
será uma pena que isso venha a acontecer àqueles que tanto se
empenharam em reunir bens e valores ao longo de sua presente
existência, e se vejam de um instante para outro retirados do seu
ambiente para regressarem ao Espaço de mãos completamente
vazias. Aos meus estimados leitores que pensarem dessa maneira eu
responderei que de mãos completamente vazias, regressam habitualmente ao Espaço todas as almas que cumpriram sua peregrinação
terrena. As mãos que a Divina Providência houve por bem conceder
aos seres humanos desde o início da criação, têm a mais elevada
finalidade em sua vida terrena, qual seja a de usar os instrumentos de
trabalho com os quais possa adquirir o sustento do corpo. Essa é uma
das elevadas finalidades das mãos como parte importante do corpo
humano. Há uma outra finalidade no uso desses dois membros
superiores, que é a de, terminados os trabalhos do dia, juntarem-se
as duas em atitude de prece, enquanto a alma se dirige ao Criador
para agradecer as bênçãos recebidas nesse dia. As demais finalidades
das mãos, que são inúmeras, servem para a recreação da própria
alma, em tantas e tantas modalidades quais sejam as que mais
agradem a si própria, todas, entretanto, pertencentes inteiramente à
esfera da vida terrena. Não falarei aqui do mau uso que infelizmente
muitos seres humanos deste século ainda fazem as mãos que a Divina
Providência lhes concedeu, cujas conseqüências os levam a terem de
suportar numa existência futura, ou a ausência desses dois
importantes membros superiores, ou uma vida de sofrimento bastante
lamentável.
Vazias, entretanto, regressam todas as mãos ao mundo espiritual,
visto como nenhum elemento da Terra elas podem conduzir. A
fortuna mais ou menos volumosa adquirida e o homem em sua
existência terrena, pertence inteiramente ao mundo em que foi
adquirida e nele tem de permanecer. Eu compararia a fortuna
material construída pelos seres humanos à custa de trabalhos mais ou
menos árduos, de par com algumas privações, a um monte de neve
desses que as crianças tanto prazer sentem em construir. Por maior e
mais belo que esse monte de neve possa ser, sua duração tem de ser
curta, até que o calor do Sol o desfaça em questão de minutos. Assim
é, mais ou menos, a fortuna reunida pelos homens na Terra: o Sol, no
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caso, é a partida de regresso ao mundo espiritual daqueles que a
reuniram com o mesmo afã com que as crianças construíram o seu
monte de neve. A fortuna assim deixada na Terra, quase sempre se
dissolve também, formando então pequenos montículos de neve
sujeitos aos raios solares mais ou menos intensos. Fica portanto
absolutamente claro, que todos os seres humanos partem da Terra de
mãos vazias, qualquer que tenha sido a posição social em que aqui
tenham conseguido viver.
A fortuna que todos podem e deviam conduzir ao se despedirem
do solo terreno para viajar em direção ao seu plano de vida espiritual,
essa, estimados leitores, cabe inteiramente em seu coração, por mais
agigantada que possa apresentar-se. Essa desejada fortuna por
quantos se empenharam no Espaço em conseguir uma nova
encarnação na Terra, deve ser a soma de todos os atos bons que o
homem ou a mulher tenham podido praticar ao longo de sua
existência, e se lhes apresentará no Alto em forma de belo foco de luz
para o seu Espírito. Essa é a única fortuna que na Terra se integra
definitivamente na personalidade espiritual de cada um, e nenhum
poder humano ou astrológico poderá jamais desintegrar. E são tantas
as almas que aportam no seu plano espiritual de tal modo iluminadas
pela luz que souberam conquistar na Terra, na prática de ações
meritórias e na ajuda a quantos puderam ajudar, que Nosso Senhor
se empenha em recebê-las Ele próprio, para entregar-lhes o belo
galardão a que fizeram jus. Claro fica, por conseguinte, que a grande
preocupação dos homens não deve consistir em ter cheias as mãos do
ouro e bens perecíveis da Terra, mas sim, dos bens eternos que
possam adquirir em cada uma de suas passagens pela Terra.
Em seguida eu referirei um fato que reputo interessante para o
vosso desenvolvimento espiritual. Este fato passou-se há muitos anos
na Terra, tendo tido grande repercussão na sua época. Tratava-se de
introduzir no meio terreno a revelação da existência de um elemento
inteiramente desconhecido dos habitantes de então, com o objetivo
de lhes proporcionar a utilização desse novo e importante elemento
no seu, processo alimentar. Para se conseguir a comunicação com os
seres humanos, havia necessidade de que alguém servisse de
intermediário entre eles e as Forças Superiores, para lhes explicar da
melhor maneira o uso e utilidade do elemento em causa. Os
ascendentes mediúnicos eram nesse tempo muito raros, e daí a
dificuldade que se apresentava às Forças Superiores empenhadas no
objetivo. Depois de várias tentativas frustradas, surgiu a idéia
definitiva que veio resolver a dificuldade. O novo processo consistia na
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maneira de os homens da época poderem utilizar certo cereal
bastante rico em proteínas, encontrado em abundância na região,
mas inteiramente inaproveitado pelos seres humanos. Só os animais o
aproveitavam na sua andança pelas pastagens. O Alto chegou então à
forma definitiva no objetivo em vista, esforçando-se em conseguir que
certo jovem servisse de intermediário da idéia do aproveitamento do
referido cereal. E isto foi conseguido da maneira a mais conveniente e
completa. O fato passou-se então da seguinte maneira. O jovem em
referência, considerado dentre os habitantes da região o mais
adequado pela posse de um princípio muito relativo, é certo, de
ascendente mediúnico, passou a ser assistido por algumas Entidades
do mundo espiritual, as quais todas as noites o visitavam e com ele
conversavam a respeito do objetivo em vista, a fim de bem
prepararem o seu Espírito para a oportunidade que se apresentasse.
Esta fora escolhida entre aquelas em que a população se reunia em
determinada época do ano para render graças ao Criador pelas
colheitas que lhes havia proporcionado. Essas reuniões eram sempre
cercadas de muita alegria, finos manjares acompanhados dos
melhores licores, para que bem testemunhassem ao Criador o
profundo agradecimento de todos. Nesse ano, contudo, as colheitas
haviam sido por demais deficientes, e a ausente da alegria costumeira
bem refletia esse fato. A festividade realizava-se nesse ano, então,
mais com objetivo de suplicarem todos ao Criador, maior fartura para
o ano próximo, do que para agradecer a obtida no ano findante.
Já se havia conversado bastante e todos se haviam servido á
farta de quanto havia em alimentos e licores, quando inesperadamente o jovem citado, galgando pequena elevação do terreno,
despertou as atenções gerais para a sua pessoa. Dirigiu-se então
claramente aos presentes àquela festividade, para lhes dizer que tinha
um recado do Criador para transmitir, e do maior interesse. Foi geral
a surpresa que as suas palavras causaram a todos, visto como se
tratava de um jovem pertencente a uma família de humildes
assalariados, não tendo cursado nenhuma escola que o autorizasse a
um tal pronunciamento. Contudo, foi-lhe prestada a maior atenção.
- Meus irmãos, iniciou o jovem o seu breve discurso. Tenho um
recado muito importante para transmitir a todos, o qual me está
sendo dito ao ouvido. Prestai, pois, vossa melhor atenção. O Criador
do Mundo está-me dizendo que existe em nossas terras uma planta
capaz de suprir a redução das colheitas do ano, a qual deveis tratar
de colher sem demora pela sua fartura e utilidade.
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E disse qual era a planta. A surpresa cresceu ante aquela
revelação feita por um jovem humilde. Existia realmente a planta por
ele nomeada e em grande abundância em toda a região, a qual,
entretanto, ainda não havia sido considerada de utilidade para os
seres humanos. Acercaram-se todos do jovem que acabara de falar
curiosos de saber por que meio teria o mesmo recebido o recado que
acabava de divulgar. Este, porém, na sua simplicidade, revelou
apenas que alguém o instara para que subisse àquela elevação e dali
divulgasse o recado. O espanto era geral, como é fácil de
compreender, ao mesmo tempo em que a multidão insistia em
considerar o fato uma revelação divina, e se precipitava a examinar o
cereal mencionado em fase de amadurecimento.
O resultado foi o enriquecimento do processo alimentar da região
com a adição do cereal até então inaproveitado, cuja colheita se
iniciaria em breve. Esta planta era ali colhida em estado de madura
para servir de forragem para o gado no inverno, não se tendo
cogitado antes do aproveitamento dos grãos. Data de então a
descoberta e utilização desse valioso cereal, hoje difundido por vários
países, da maior utilidade na alimentação humana.
Estou a adivinhar a curiosidade dos meus estimados leitores em
conhecerem o nome do cereal cuja descoberta na Terra acabo de
referir. Vou satisfazer a vossa curiosidade dizendo-vos ser ele o que
conheceis com o nome de cevada até então somente utilizadas as
hastes da planta nativa como forragem dos animais. Tratada desde
então com maior carinho pelos respectivos habitantes, e semeada em
áreas mais favoráveis daí em diante, sua produção cresceu em
quantidade, melhorando conseqüentemente em qualidade, sendo hoje
bastante apreciado em todo o mundo este belo produto da terra.
Outras descobertas semelhantes se aproximam com o novo
século, também destinadas ao enriquecimento dos elementos
nutritivos dos seres humanos, elementos estes que estão sendo
trazidos do Alto para a sua implantação no solo terreno. De um destes
elementos posso antecipar-vos que terá o mérito de nutrir o
organismo humano de modo a poderdes dispensar totalmente o uso
da carne como atualmente fazeis. Esse e alguns outros elementos
nutritivos estão sendo implantados no solo terreno em fase
experimental, sendo de notar que as Forças Superiores estão bastante
satisfeitas com os resultados obtidos até agora. Outros elementos
semelhantes se encontram em escala regular no meio terreno, apenas
ainda desconhecidos do homem, os quais, entretanto, estão sendo
indicados aos vossos pesquisadores e estudiosos, para que os
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experimentem no laboratório, nos quais encontrarão bastantes
proteínas, sais minerais e ferro de que o organismo humano tanto
necessita. Estes elementos são encontrados especialmente nas áreas
ricas em umidade do solo, do qual retiram a enorme quantidade de
substâncias que se dispõem a oferecer ao homem do próximo século.
Eis aí alguns elementos de informação que me propus a oferecervos, estimados leitores, como uma antecipação das grandes
modificações a operarem-se também no campo alimentar dos nossos
irmãos que povoarão a Terra muito brevemente, entre os quais
poderão encontrar-se, aliás, senão a totalidade, a grande maioria dos
meus estimados leitores que isso desejarem. Raciocinemos então um
pouco a este respeito. Eu disse que a maioria dos meus leitores
poderá encontrar-se entre os habitantes da Terra no próximo século.
E por que não a sua totalidade? Eu desejaria que isto se desse, não
com a maioria apenas, mas com a sua totalidade. E por que não?
Certo como já sabeis que devereis encontrar-vos em algum lugar do
Universo ao encerrardes esta vossa encarnação, e se já vos
acostumastes à vivência terrena nestes decênios em que aqui vos
encontrais, e se estais sabendo que a Terra, com as transformações
pelas quais está passando se tornará, podemos dizê-lo, um mundo
ideal para nele se viver, por que então, não vos esforçardes desde
hoje para merecerdes de Jesus a necessária permissão para voltar à
Terra a partir do próximo século, após a necessária fase de repouso
que passareis no Alto?
Se no Alto permanecerdes, apenas conservareis os tesouros
espirituais constituídos de luzes e bênçãos que tiverdes podido levar
da Terra; mas isto, apenas, talvez não chegue a corresponder à vossa
ânsia de progredir continuamente, e então o melhor para vós será
pleitear o regresso à Terra em condições mais propícias que as atuais.
Este problema é inteiramente vosso, meus queridos. Se desejardes
voltar a este plano na continuação do vosso desenvolvimento
espiritual, podeis fazê-lo com todo o êxito. Começai então desde
agora; procedei a um exame atento do que vos convém; de como
devereis comportar-vos a partir de hoje, certos de que tudo podeis
fazer nesse sentido.
Este é um dos objetivos visados por todos os emissários de Jesus
em serviço no ambiente terreno. Nosso Senhor sentir-se-à
particularmente contente se puder contar com uma grande maioria
dos viventes atuais da Terra para formarem a civilização do terceiro
milênio. Preparai-vos pois, vós todos que tivestes a felicidade de
entrar em contato com este irmão que vos fala, com quem podeis
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contar desde agora para facilitar vossa tarefa espiritual. Reajustai-vos
a vós mesmos em vossa personalidade espiritual. Alijai da vossa
bagagem atual tudo quanto não possa contribuir para o vosso
desiderato, e vereis como um novo sentimento de alegria e felicidade
vos envolverá. Estareis dessa maneira contribuindo poderosamente
para vos constituirdes desde agora em elementos preciosos ao Senhor
na formação da nova civilização da Terra, porque tendes as
necessárias condições para isso. Eu, de minha parte, muito me
empenharei no sentido de que todos os meus leitores, todos, sem
exceção de nenhum, estejam em condições de participar da civilização
que se aproxima. E eu provavelmente me encontrarei no vosso meio.
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Capítulo XLV
Despertamento para as coisas do Além - Podereis viajar a
qualquer momento - A Fonte de todo o Bem - Maneiras de
servir ao Senhor - Chegareis a operar verdadeiros milagres,
construindo poderoso foco de luz no Alto

Para os homens e as mulheres deste fim de século deve constituir
motivo de alegria a circunstância de haver o Senhor determinado o
seu despertamento para as coisas do Além, que é tudo o que se
relaciona com a vida espiritual. Os homens e as mulheres que vivem
despreocupadamente a sua existência no solo terreno, poderiam ser
conduzidos de um instante para outro inteiramente desavisados dos
acontecimentos e nesse estado de inconsciência permanecerem talvez
anos e anos no plano espiritual, alheios, por conseguinte, ao processo
transformatório da Terra. Isto importaria certamente, para as almas
desses irmãos assim arrebatados pelos acontecimentos, em maior ou
menor período de sofrimento do mundo espiritual, o que Nosso
Senhor Jesus não deseja absolutamente e decidiu evitar, por meio
desta Cruzada de Esclarecimento que vem sendo desenvolvida na
Terra. É que o Senhor deseja que todos os viventes do momento
histórico que a Terra está vivendo, tenham pleno conhecimento dele,
como parte que realmente são da civilização atual.
Avisados como estão sendo todos os homens e mulheres deste
século do que preparado está para operar a transformação deste
pequeno planeta em mundo espiritualizado, todos estes nossos
estimados irmãos devem passar a cooperar com o seu pensamento
para que as transformações se operem com um mínimo de
desassossego para todos. Avisados como estão sendo, os seres
humanos devem procurar, primeiro, pôr em prática os conselhos que
receberam no sentido de se ligarem mentalmente às Forças
Superiores por meio da prece diária, e em segundo ajudarem no que
puderem o esclarecimento e preparação dos seus amigos e
conhecidos. O essencial é que todos os viventes atuais se inteirem
dos planos preparados para as modificações necessárias na Terra,
com o que se encontrarão igualmente preparados para a viagem que
poderão fazer a qualquer momento, com destino ao seu plano de luz
no Alto.
O esclarecimento que está sendo difundido na Terra por
numerosos emissários do Senhor Jesus não importa em afirmar que a
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população terrena em massa será retirada deste plano de vida. Não,
absolutamente, estimados leitores. Talvez que esse número venha a
ser bastante reduzido até, porém o esclarecimento deve ser feito ao
maior número senão mesmo à totalidade da população terrena, visto
somente vantagens poderão todos colher com isso. Mesmo aqueles
que avisados, se tiverem preparado e não tenham sido chamados,
porque não chegara a sua vez, serão grandemente beneficiados pelo
esclarecimento recebido. Quando a sua vez chegar, ao fim da sua
presente existência, todos esses partirão na posse de certos
conhecimentos que de muito lhes servirão em seu plano de vida no
Além. Devemos por isso considerar grandemente benéfico para todos
os homens e mulheres deste fim de século esta bela Cruzada que
Nosso Senhor Jesus, por intermédio das Forças Superiores,
determinou se realizasse na Terra.
A geração atual, principalmente a parte nascida nos primeiros
anos do século findante, e bem assim quantos aqui aportaram nos
últimos doze anos do anterior, todos tiveram oportunidade de
testemunhar certo número de acontecimentos verificados na Terra,
dos quais resultou a partida de um bem avultado número de almas
vitimadas por esses acontecimentos. Os remanescentes de todas as
idades tiveram então oportunidade de gravar esses fatos dolorosos
em sua memória física, ao mesmo tempo em que seus Espíritos os
registram também, como um ensinamento a mais adquirido em sua
presente encarnação. Era de esperar então, por parte das Forças
Superiores, após os conflitos registrados neste século, que uma
modificação sensível se operasse no âmago de todos os viventes
humanos, no sentido de que neles se despertasse a idéia dos reais
objetivos da vida terrena, e todos se voltassem com maior ou menor
fervor para a Fonte de Todo o Bem que é Nosso Senhor Jesus. Desta
atitude ansiosamente aguardada pelas Forças Superiores e o próprio
Divino Mestre, resultaria a desnecessidade desta Cruzada de
Esclarecimento, porque todas as almas encarnadas se encontrariam
perfeitamente esclarecidas.
Como o resultado não tenha correspondido à expectativa do Alto,
eis que se tornou necessária a presente Cruzada, como providência
final junto a todos os viventes humanos do momento que passa.
Esqueçam homens e mulheres do presente, por alguns momentos
diários, a cadeia de interesses materiais à qual se acham presos, e
voem em pensamento até aos pés do Senhor Jesus, a dizer-lhe que se
encontram presentes ao seu chamamento, e devidamente preparados
para receber e cumprir toda e qualquer determinação que lhes diga
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respeito. Façam isso todos quantos se considerarem em condições de
receber e cumprir de boa vontade as determinações do Senhor Jesus,
o que vale dizer que preparados estão para servir ao Senhor desde
agora, e prontos a ingressar no serviço divino. Haverá porventura
algum motivo de constrangimento nisto, estimados leitores e amigos
meus? Acredito sinceramente que não. Sabendo-se como é frágil a
vida humana, por mais sólida e resistente que possa parecer, a
ninguém é dado estabelecer prazo aproximado para a sua
permanência no solo terreno, no gozo de quanto possa ter
conquistado em sua vivência atual. Ora, se assim é, e se uma
determinada hora corresponde à partida de cada um deste plano de
vida, é de se admitir que melhor farão quantos se colocarem
inteiramente na dependência das determinações do Senhor, desde
que o façam com a sua maior sinceridade.
Eu acrescentarei ao que aí fica, que um meio de poderem os
seres humanos prolongar ao máximo a sua permanência, será sem
dúvida a sua inscrição entre os servidores de Jesus na Terra, dada a
necessidade proclamada pelo Senhor de servidores de boa vontade
entre os seus milhões de guiados terrenos. E isto é tarefa tão fácil de
executar que eu acredito que o simples conhecimento do que venho
de expor será suficiente para proporcionar ao Senhor em breve prazo
um número apreciável de novos servidores encarnados.
Para um esclarecimento oportuno eu direi quais as tarefas que
todos podem desempenhar enquanto na Terra, todas, aliás, bastante
agradáveis de executar. Elas são realmente incontáveis porém eu
mencionarei algumas apenas. Assim, por exemplo, o filho que adotou
o hábito de orar diariamente ao Senhor e se prontifica a servi-lo na
Terra, recebe automaticamente a necessária autorização para isso.
Ele deparará então diversas oportunidades de servir ao Senhor em
sua vida diária. Um conselho sensato a um companheiro agitado,
desorientado ou aflito, dado após haver elevado o pensamento ao
Senhor, é uma excelente maneira de servir o Divino Mestre. Uma
vibração de tranqüilidade e de paz dirigida a um irmão necessitado
dela, é igualmente um serviço prestado ao Senhor. Uma prece de
todo o coração elevada em qualquer momento do dia ou da noite em
benefício de alguém em estado de sofrimento, operará a vinda ao
local de Entidades em condições de tomar conta desse alguém e
ministrar-lhe o tratamento espiritual adequado. Isto deve ocorrer, por
exemplo, em face de um acidente na via pública, até que outra
espécie de socorro possa ter lugar. O ser humano que se habituar ao
contato diário com as Forças Superiores, encontra-se em condições de
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operar em nome delas uma série enorme de atos em benefício dos
semelhantes, com verdadeira sinceridade e amor, dos quais resultará
o crescimento relativo da sua luz espiritual. E todos podem operar
desta maneira com o apoio irrestrito das Forças Superiores, o que vale
dizer do próprio Divino Mestre. As oportunidades para assim proceder
surgem freqüentemente na vida diária de todos os homens e
mulheres, e muito podem realizar em benefício dos seus
companheiros de jornada. Sucede quase diariamente a numerosos
irmãos encarnados depararem na via pública um círculo de pessoas
formado em torno de um irmão ou irmã caídos no solo em virtude de
acidente ou de outro motivo. O dever de um servidor de Jesus ao se
aproximar e constatar o fato, é elevar uma prece silenciosa ao Senhor
em favor de quem ali estiver, com o que contribuirá verdadeiramente
para seu socorro. Aqueles irmãos que ali se encontrarem em atitude
de mera curiosidade, embora o não saibam, vão contribuir com seus
fluidos magnéticos para o restabelecimento do paciente. As Entidades
do plano superior, acorrendo ao local em virtude da prece elevada
pelo servidor de Jesus, estabelecem imediatamente uma corrente
vibratória em torno de quantos curiosos ali estiverem, e conseguem
por esse meio, as mais das vezes, restabelecer o paciente. Quando
isto não possa ocorrer ali mesmo, em casos de fratura ou outros de
natureza grave, o tratamento foi feito e muito contribuirá para salvar
a vida do acidentado. Cientes, pois, deste processo de servir aos
vossos semelhantes em muitas oportunidades, aplicai-o sempre que
puderdes, certos de que o estais fazendo em nome do Senhor Jesus,
como bons servidores que desejais ser. Prosseguindo neste propósito
de servir, tereis oportunidade de receber do mundo espiritual tais e
tantas intuições, que eu posso assegurar-vos desde já que chegareis
a operar verdadeiros milagres. Milagres é o termo aplicado
geralmente a certas curas impossíveis pelo processo comum de
tratamento. Esses casos que são realmente incontáveis, são devidos à
perfeita uniformidade vibratória estabelecida entre um ser encarnado
e as Forças Superiores. Quando um irmão encarnado, pela sua
sinceridade, pelo seu ardente desejo de servir ao Senhor na Terra, se
mantém em perfeito contato com Ele, suas vibrações afinam-se de tal
maneira com as emitidas pelas Forças Superiores, que este irmão
pode operar verdadeiras curas, daquelas que o público designa de
milagres.
O fenômeno pode ser explicado da seguinte maneira. Há uma
criatura cujo desequilíbrio vibratório a impede, ou de se locomover
naturalmente, ou de vencer determinado estado patológico. A
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medicina, por sábia e perfeita em sua aplicação em determinadas
circunstâncias, não consegue restabelecer o equilíbrio vibratório do
doente. Seu organismo deixa de assimilar o tratamento indicado em
face do profundo desequilíbrio vibratório. Em casos tais, pode muito
bem suceder que um ser humano em perfeita harmonia de vibrações
com as Forças Superiores, usando do enorme potencial de sua
vontade, suplique o apoio firme e eficaz daquelas Forças para que
unam às suas as poderosas vibrações que lhes são próprias, em favor
do restabelecimento do paciente. Isto feito, isto é, feito o pedido com
a convicção absoluta de que poderá contar com o apoio do plano
espiritual, o operador encarnado tocará de leve o organismo do
paciente, preferivelmente tomará a sua mão esquerda com a sua
direita, e transmitirá por esse conduto toda a poderosa corrente
vibratória ao seu dispor.
Não ocorre, como vedes, milagre algum nesta espécie de
tratamento vitorioso em milhares de milhares de casos desde longas
eras. O Senhor utilizou o processo algumas vezes e as curas se
produziram. Outros seres encarnados o fizeram também, inclusive
este irmão que vos fala através das páginas que aqui ficam. É apenas
necessário que o intermediário das curas proceda com fé, isto é, com
aquela certeza absoluta que possuem quantos se convenceram de
estar aplicando uma lei divina que não falha absolutamente, porque
não pode falhar.
Estimados leitores: o que aí fica não é suficiente para esgotar um
assunto vastíssimo como sói ser este do qual estou tratando. Desejo
que vos capaciteis de que o contato diário com o Divino Mestre,
diretamente ou por intermédio das Forças Superiores, proporciona a
todos uma imensa variedade de idéias e processos de operar a cura
dos semelhantes, tantas, podemos dizer, quantas forem as
modalidades de enfermidades ou ocorrências. Se isto vos agradar e
desejardes ingressar desde agora nas hostes de servidores do Senhor
na Terra, não tendes mais a fazer do que radicar tal desejo no vosso
coração e tratardes de vos preparar para a primeira oportunidade. E é
tão bela, tão agradável e tão feliz a oportunidade que surge em todos
os momentos de poderdes ser úteis aos vossos contemporâneos, que
eu vos asseguro que estareis construindo por esse meio um enorme
foco de luz no Alto, para o receberdes no vosso regresso risonho e
feliz ao vosso plano espiritual. Começai então desde agora; inscreveivos ainda hoje entre os dedicados servidores de Jesus na Terra, e o
Senhor vos concederá desde logo os necessários poderes para servilo.
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Capítulo XLVI
Da necessidade de muitos seres humanos alterarem seu rumo
atual - Recordem homens e mulheres que são almas
encarnadas - A lição da experiência - De como conservar a
juventude - Um ensinamento científico ainda pouco divulgado
Se me fosse permitido penetrar no íntimo de todos os seres
humanos atualmente na Terra, e dizer-lhes com toda a minha
sinceridade que a grande maioria deles necessita de alterar o rumo
que vem trilhando em sua existência, eu o faria, pela alegria imensa
que isso me daria, quando esses irmãos encarnados se apercebessem
da realidade. É bem certo que compete aos homens e mulheres
contribuírem em cada uma de suas passagens pela Terra para o
aperfeiçoamento das condições que encontram, legando aos
sucessores um mundo cada vez melhor, porém não importa este
dever na sua absorção completa pelos interesses dessa vida material.
Antes de tudo e acima de tudo, devem manter presente em sua
memória todos os homens e mulheres que são almas encarnadas,
Espíritos de Deus em missão de aprimoramento moral neste pequeno
mundo físico, pelo que lhes incumbe pensar e agir em função do
objetivo que trouxeram do Alto para a presente encarnação. E este
objetivo, todos o sabem de sobra, é a aquisição de novas luzes para o
seu diadema espiritual. Este diadema, estimados leitores, poderá
parecer-vos mera figura de retórica para justificar o argumento
referente à necessidade que todos têm de se empenhar na prática de
atos bons, dos quais possam resultar luzes e bênçãos para o Espírito.
Devo dizer-vos porém, que a figura espiritual do diadema existe
realmente no Alto em relação a todas as almas em peregrinação pela
Terra. Tal seja, portanto, a conduta da alma ao longo dos vários
decênios em que aqui permanecer, o seu diadema espiritual será
enriquecido das luzes que resultaram das atividades e comportamento
da alma no plano terreno, ou, ao contrário, tal seja esse
comportamento, as luzes lá deixadas, não vou dizer que se apagam,
por serem conquistas realizadas pela alma; porém podem sofrer a
conseqüência de certas más ações do plano terreno, cobrindo-se de
uma espécie de névoa que a todos nos entristece. Acontece ao
diadema espiritual nos casos que acabo de referir, o mesmo que
verificais no vosso sistema de iluminação quando sucede um
enfraquecimento da corrente dos geradores. Vossas lâmpadas
conservam-se acesas, porém tão fracas em sua projeção luminosa
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que podeis fitá-las a olho nu sem o menor reflexo. No Alto sucede
coisa parecida ao diadema pertencente às almas que na Terra se
desviam do caminho reto ou nada fazem no sentido de reforçar,
ampliando-a, a luminosidade do seu diadema espiritual.
Alonguei-me um pouco no assunto do parágrafo anterior, mas o
fiz com o importante objetivo de vos esclarecer um pouco o que
conheceis a respeito dos reflexos da ação das almas na Terra, pró ou
contra o seu progresso espiritual. Repetirei então aqui as minhas
palavras iniciais de que se me fosse permitido eu penetraria em todos
os corações com o objetivo de que todos os seres humanos
seguissem sempre os caminhos certos e só praticassem boas ações.
Isto, contudo, não me é permitido, nem a mim nem mesmo ao
Senhor Jesus, que o faria igualmente com o mesmo fim, e isto porque
tendo sido concedido aos homens e mulheres o uso do livre arbítrio, é
necessário que eles mesmos se conduzam como lhes parecer melhor,
e até que errem de vez em quando para sentirem também eles
próprios as conseqüências do erro. É princípio aceito em todos os
planos do Universo, inclusive no vosso pequeno mundo, que mais
facilmente se assimila uma lição pela experiência adquirida do que
pela simples explanação do assunto, o que constitui uma verdade
autêntica. E aqui me ocorre a repetição do fato tão vosso conhecido,
da criança à qual a mãezinha tanto recomendara que não tocasse na
brasa para não se queimar. Apenas a mamãe se afastou, a criança na
sua curiosidade infantil não resistiu à tentação de experimentar o
contato de uma brasa tão bonita e tocou-a com o dedo. Aquele grito
que emitiu ante a pequena queimadura, valeu por uma experiência
para toda a sua vida. Ficou sabendo, porque sentiu que o fogo
queima, e dessa convicção ficaram impregnadas todas as suas
células. A experiência é, pois, o nosso maior professor na vida
espiritual. A diferença que existe, entretanto, entre a experiência da
criança que queimou o dedo na brasa e os seres humanos, é que
estes, uma vez praticada a falta ou infração às leis divinas, nem
sempre podem corrigir-se na mesma existência terrena. Casos
existem que se transportam para o plano da alma e só podem ser
recuperados numa existência futura. Citarei aqui por exemplo, o fato
de algum ser humano, seja porque motivo for, vir a interromper a
existência de outro, contrariando o princípio divino do não matarás.
Ainda que o ser humano que tal infelicidade tiver, venha a ser punido
pelas leis humanas, vendo-se privado da liberdade de locomoção, ele
terá de sofrer pena semelhante à falta cometida, em sua próxima
encarnação. Mas isso não é tudo, infelizmente, para o ser humano
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que tal falta cometer. Após haver deixado na Terra os despojos
materiais que usou, essa alma dificilmente encontra sossego onde
quer que se encontre. Ficou de tal maneira gravado em seu corpo
fluídico o ato praticado contra um seu semelhante, que isso pode ser
visto por todas as almas do seu plano, o que é bastante triste para o
faltoso. Mas decorrem desses atos ainda outras conseqüências. Se,
por exemplo, o conjunto de almas de um determinado plano, pelo seu
merecimento, dedicação e experiência adquirida, vier a ser promovido
a mais elevado nível de vida espiritual, dessa promoção tem de ser
excluídas as almas portadoras da marca deixada pela interrupção do
fio de vida de outras almas na Terra. E isto pode vir a repetir-se mais
de uma vez no Alto; a sua preterição em ascender a outros planos de
vida espiritual, que muitas dessas almas infelizes passam a empenharse decididamente para regressarem à Terra, já com a determinação
de serem vítimas do mesmo ato. Daí o dizer-se que nem todas as
vítimas são inocentes. Nesta existência, é possível que o sejam;
porém, sendo a vida uma só através dos milênios e por todo o porvir,
temos de aceitar que até hoje, a única vítima inocente foi o Senhor
Jesus ao tentar conduzir a humanidade pelos caminhos de Deus.
Devemos lamentar sinceramente, por conseguinte, sempre que
presenciarmos ou tivermos notícia do sacrifício de qualquer dos nossos irmãos terrenos, porque nele se refletirá uma nova infração à lei
divina. Contudo, devemos lamentar muito mais o criminoso do que a
vítima, considerando que aquele adquiriu um novo carma a resgatar
aqui mesmo, ou mais tarde, quando a Providência Divina determinar.
Quanto à vítima, poderemos admitir que nesse ato se operou a
recuperação de uma falta do passado. Devemos então orar por ela,
para que a mesma possa reconquistar o precioso tempo perdido entre
os atos em que tiver sido autor e vítima.
Em seguida quero ministrar-vos um ensinamento ainda pouco
divulgado entre vós, e do maior interesse para todos os leitores, quiçá
para todos os seres humanos. Quero referir-me então à maneira pela
qual os homens e as mulheres devem proceder a partir de certa altura
da vida, mas também desde a mocidade, que muito melhor será para
todos. É comum verificar-se por toda a parte o empenho dos homens
e das mulheres da meia idade em diante, em se tornarem jovens na
aparência física, pelo constrangimento de se acharem menos belos do
que antes. Notam as primeiras rugas na face e nas mãos e se
reconhecem francamente no caminho da velhice, mas com verdadeira
tristeza. Eu lhes ensinarei aqui a maneira de todos poderem conservar
a juventude do corpo e conseqüentemente sua bela aparência física.
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O processo é adotado em mundos mais adiantados do que a Terra,
onde os corpos se conservam jovens e belos por toda a vida dos seres
neles viventes. Começarei por vos reafirmar que nada contribui tanto
para o envelhecimento da matéria quanto estes dois elementos: a
contrariedade e o pensamento. A contrariedade, originada, ou do
interesse contrariado ou de algum fato desagradável, provoca no
íntimo um verdadeiro distúrbio glandular. Esse distúrbio altera por
algum tempo toda a função orgânica, com o que sofre, e muito, todo
o processo do metabolismo. Desse distúrbio ainda resulta a
necessidade da eliminação pela pele, dos resíduos celulares devidos à
contrariedade que lhes deu causa. A eliminação desses resíduos
produz nas partes da pele exposta ao ar uma ação desagregadora,
culminando na elasticidade dos poros. As pessoas fáceis de se
contrariarem vão perdendo lentamente aquele belo aspecto dos vinte
anos, que de outra maneira podiam e podem conservar por várias
décadas. Uma boa receita para evitar a contrariedade, que não é
minha mas de uma Grande Entidade, é evitarem todas as pessoas de
se deixarem dominar pela contrariedade no momento que a mesma
se apresenta. Então a melhor receita para evitá-la, segundo aquela
Grande Entidade, é deixar a contrariedade para o dia seguinte. Se no
dia seguinte, decorridas vinte e quatro horas, entenderem que vale a
pena se contrariarem, então que o façam. Até hoje, porém, de
quantos encarnados adotaram o processo ou a receita, nenhum
jamais se contrariou. Resultado: o fígado conserva-se em perfeito
funcionamento até aos oitenta ou mais, assim como os demais
órgãos, o coração especialmente. E se todos os órgãos internos
funcionarem como aos vinte anos, claro que a aparência do ser
humano terá de ser a mesma. Isto que aí fica, refere-se ao
comportamento material em relação ao organismo. Há, contudo, um
detalhe da maior importância na conservação da saúde e manutenção
da juventude da pele: o movimento intestinal. Deste movimento
certo, preciso, regular em cada vinte e quatro horas é que resulta o
aspecto sempre belo, atraente da pele em todas as idades. Assim
como os seres humanos não podem passar um só dia sem se
alimentarem, porque isso é um imperativo da natureza, da mesma
maneira há imperativa necessidade da eliminação intestinal diária
para a manutenção da saúde, e fator de longevidade. Este particular
deve ser observado com o maior rigor por motivos que não necessito
de mencionar aqui por serem todos bem conhecidos.
Referirei a seguir o que diz respeito à ação do pensamento sobre
a conservação da saúde, juventude e mesmo da beleza do corpo
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humano. Já sabeis ser o pensamento o elemento de ligação externa
do ser humano, isto é, a forma dele se comunicar com o mundo
invisível, tão íntima e perfeitamente quanto aprender a usá-lo
diariamente. Pelo pensamento consegue o homem como a mulher
atrair do mundo invisível tão belas coisas para o seu bem-estar
material e moral, que todos nós desejamos que os encarnados
aprendam a utilizar-se diariamente desse poderoso elemento de
ligação com os centros espirituais capazes de lhes proporcionar bens
e saúde em abundância. O processo é, aliás, bem fácil de usar.
Bastará usar o pensamento durante dez a quinze minutos durante a
meditação noturna, formulando nesse período a imagem das suas
aspirações mais caras. O pensamento projetará no éter que circunda
a Terra a imagem dessas aspirações, um desenho, a bem dizer,
daquilo que cada qual aspirar, e essa projeção tem a virtude de dar
forma àquelas imagens, atraindo-as para quem as projetou. É por
este processo que homens e mulheres que aprenderam a pensar
metodicamente, mas eficientemente, têm conseguido em todos os
tempos realizar aspirações que se tornaram caras ao coração. É
também pelo pensamento que o homem como a mulher, podem
influir na conservação da saúde e juventude do corpo. Isto se
consegue pela adoção do hábito da oração diária na hora de deitar,
uma oração proferida em profunda concentração, dirigida ao Senhor
do Mundo que é Nosso Senhor Jesus. A oração é conduzida pelo
pensamento ao plano mais elevado do mundo espiritual relacionado
com a Terra, e traz de volta àquele que a profere, os mais puros
fluidos espirituais de saúde e bem-estar. As pessoas que se habituam
a este tipo de oração diária, recebem aquela valiosa dádiva do mundo
espiritual, como efeito da oração que proferiram. Esses fluidos
assemelham-se a um chuveiro de bênçãos que se derrama realmente
sobre a fronte daquele que ora, e têm o mérito de se transformar em
saúde para a pele e de profundo bem-estar para todo o organismo.
Na própria via pública nos é fácil identificar as pessoas dadas ao
hábito da oração fervorosa de todos os dias. Paira sobre suas frontes
um halo de luz azulada, sinal de se tratar de almas boas, sinceras e
humildes, característica das almas possuidoras de certo grau de
evolução. São possuidoras de tez mimosa, inspiram-nos desde logo
uma grande simpatia pela bondade que em seu semblante refletem.
Aí está, pois, uma maneira eficiente de todos se conservarem jovens e
atraentes até à proximidade dos cem anos, se é que alguém deseja
permanecer na Terra por tão longo período.
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Capítulo XLVII
Os filhos de Deus da civilização findante - Aos compositores e
artistas - Um método para todos - Uma verdadeira fonte
inspiradora - Vamos renovar e elevar as obras musicais da
Terra - Jesus manda incentivar artistas e poetas

Os filhos de Deus, que constituem a civilização findante no
mundo terreno, têm em suas mãos o seu próprio destino a partir
destes dias finais do século. Tanto podem ascender a um plano de
vida tranqüila e feliz, onde não existem problemas nem canseiras que
os possam preocupar, como poderão voltar a viver na Terra quando
as condições da vida terrena serão bem melhores do que as atuais.
Os filhos de Deus, que vivem presentemente neste pequeno mundo,
já alcançaram, de um modo geral, condições de experiência que lhes
permitem optar por alguma maneira de viver no mundo espiritual,
dedicando-se cada um ao gênero de atividades da sua preferência.
Aqueles que apreciarem as belas-artes encontrarão ali um campo
vastíssimo ao seu dispor, onde poderão desenvolver e aperfeiçoar os
conhecimentos que possuírem, que devem ser ainda rudimentares em
face do grande aperfeiçoamento já alcançado pelos vários setores
desse gênero. A música e a pintura, sobretudo, são praticadas em
certos planos do mundo espiritual de maneira a produzir nos seus
felizes habitantes um verdadeiro deleite do Espírito, num ambiente
que aqui poderemos designar de sonho. Devo dizer-vos estimados
leitores, que a música praticada nesse plano de vida, constitui um tão
grande bem-estar e felicidade para os ouvintes aficcionados, que para
muitos deles não existe maior prazer que não seja ouvir e fazer
música quando a sabem fazer. As melodias no Alto nos deleitam
permanentemente, não podem sequer ser definidas pela palavra
porque sua beleza e encanto são apenas sentidos e apreciados pelos
felizes habitantes do plano. Neste particular todos nós gostaríamos
que os compositores inspirados no plano terreno se dispusessem a
captar mentalmente do plano invisível, um simulacro que fosse das
melodias que ali se produzem, e as compusessem na Terra para
deleite de quantos as pudessem ouvir. Estou bem certo de que se isso
fosse possível, haveria no plano terreno uma renovação geral das
vossas músicas do presente, algumas bastante grosseiras e até
indesejáveis. Eu sugeriria aos compositores musicais da Terra que se
preparassem convenientemente para captar as belas melodias
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projetadas do Alto por Entidades também interessadas em difundi-las
no meio terreno. A preparação, que eu considero necessária para a
captação das melodias do Alto, consiste de bem pequeno esforço para
aqueles que desejarem recebê-las. Sabendo-se que todos os
compositores possuem mais ou menos desenvolvido um ascendente
mediúnico, através do qual conseguem receber a inspiração que lhes
permite compor suas músicas, o que devem fazer então, é entrar num
estado mental de concentração ou de êxtase, durante o qual seu
Espírito irá buscar nos planos superiores as harmonias que lhes
permitirão compor músicas verdadeiramente belas para os seus
ouvintes.
Os compositores da Terra podem entrar em contato inclusive com
os maiores mestres da música que passaram pela Terra, e que no Alto
continuam a estudar e produzir novas composições as mais refinadas,
visto como o Espírito livre da matéria pode aprimorar indefinidamente
os seus dotes artísticos. Assim pois, toda a vez que determinado
compositor encarnado se dispuser a penetrar no mundo espiritual em
busca de inspiração para seus trabalhos, não faltarão especialistas do
mundo invisível desejosos de ajudá-lo nesse propósito. Eu darei a
seguir um método para ser usado pelos estimados irmãos que
desejarem produzir belas melodias musicais. Este método é o
seguinte: - Escolham um ou dois dias na semana de preferência na
parte da noite quando as vibrações atmosféricas são mais calmas, e
recolham-se a um cômodo onde possam estar em absoluto sossego.
Sentem-se confortavelmente, tendo papel e lápis à sua frente, e
entrem no estado de concentração mental, durante o qual o
pensamento se afastará dos assuntos habituais do ambiente terreno.
Esse ato deve ser considerado importante, tão importante, por
exemplo, como este em que escrevo estas linhas, para o que o meu
intermediário se encontra isolado no seu gabinete, e só dá início ao
nosso trabalho conjunto após a elevação de uma prece ao Senhor
Jesus, pedindo-lhe a necessária ajuda. Para mim que desejava há
muito me comunicar com os meus irmãos da Terra, o encontro deste
amigo assim preparado e desejoso de trabalhar, foi uma verdadeira
felicidade. Os livros recebidos por ele estão circulando e bastante
procurados porque são realmente bons, portadores de idéias e
conselhos vindos de muito alto, exatamente para servir e ajudar a
quantos os adquiriram.
No caso da música o processo é muito semelhante para não dizer
igual. O compositor interessado em captar novas e belas melodias do
plano extraterreno, terá que proceder desta mesma maneira. Iniciará
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por um exercício durante o qual irá grafando no papel os sons que lhe
forem sendo inspirados, sejam eles ao final aproveitáveis ou não. O
que vale no caso é o exercício, a preparação. Se for homem de fé e
elevar previamente a sua prece ao Senhor para que o inspire e ajude,
pode estar certo o meu estimado irmão de que receberá dessa
maneira composições musicais verdadeiramente extraordinárias,
capazes de promover a renovação de tudo quanto existe atualmente.
O ascendente mediúnico é característico de todos os escritores e
compositores, apenas mais desenvolvido ou menos desenvolvido.
Cultivada então esta faculdade maravilhosa pelo processo da
concentração mental, podem ficar certos uns e outros de que poderão
produzir trabalhos realmente excepcionais. Eu tenho no Alto vários
amigos que deixaram seus nomes na Terra aureolados pela beleza de
suas composições musicais, nomes que todos vós conheceis e
admirais. Eles gostariam de encontrar elementos encarnados
desejosos de produzir obras grandiosas no campo musical, porque
têm verificado com certa tristeza que não surgiram na Terra, após a
sua partida, obras musicais semelhantes às deixadas por essas
Entidades. Resolvi então tratar do assunto no presente capítulo com o
desejo que também nutro de que surjam, entre os compositores deste
século, alguns que se disponham a grandes empreendimentos.
Aqueles que tal coisa desejarem, têm nas minhas palavras o método a
seguir, mediante o qual encontrarão no plano invisível uma verdadeira
fonte inspiradora. Muito feliz eu me sentirei então se minha sugestão
puder ser aproveitada com êxito. Façamos então o seguinte acordo: Como estou sendo veículo da idéia para os meus leitores, e desejoso
também que surjam grandes obras musicais no mundo terreno,
proponho que os meus estimados irmãos que desejarem praticar o
exercício mediúnico de captar inspiração no mundo espiritual, se
dirijam a mim em pensamento, seja ao nome com que assino este
livro, seja mesmo ao título com que me distinguiu a Igreja de Roma, e
eu me incumbirei de pôr os meus estimados irmãos compositores ou
candidatos a sê-lo em comunicação com as fontes inspiradoras do
mundo espiritual. Eu bem sei qual o volume de trabalho que me estou
arranjando com este oferecimento, estimados irmãos. O meu desejo
de cooperar é porém tão grande, que prometo desdobrar-me o
suficiente para atender a todos os interessados. Vamos, pois, à
cooperação! Vós na Terra e nós do Alto, vamos renovar e elevar as
obras musicais da Terra, ao nível, pelo menos, daquelas que vos
foram legadas no passado e que ainda hoje fazem o deleite das almas
refinadas que as assistem. No momento em que estas palavras
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escrevo, estou sendo assistido por algumas Entidades especializadas
na música, as quais me asseguram que nem um só pedido feito da
Terra deixará de ser atendido, desde que consiga chegar até elas. Eu
fico por isto ainda mais seguro de poder encaminhar o pensamento
de quantos desejarem contribuir para a renovação e engrandecimento
das obras musicais existentes neste mundo terreno.
Isto posto, eu direi aos demais interessados nas belas-artes,
como a pintura, a escultura e toda a escala já praticada no vosso
mundo, que podem usar o mesmo método ensinado aos músicos,
para buscarem inspiração para a sua arte. O mundo espiritual está
repleto de Grandes Almas desde muito afeiçoadas à prática das belasartes, as quais anseiam por encontrar continuadores na Terra, a quem
possam ajudar por meio da inspiração atenta e oportuna. De um
modo geral, todas as pessoas que se dedicam às belas-artes na Terra,
se identificam pela posse de almas delicadas, afeitas à prática do belo
em suas existências pretéritas. Tendo conseguido permissão para
voltar à Terra, essas boas almas se decidem uma vez mais pela
especialidade que as seduz, e ei-las a enriquecer o meio em que
vivem com seus belos quadros retratando aspectos poéticos da
natureza em que suas almas sonhadoras vivem imersas, ou na
moldagem de belas esculturas do que lhes pareça digno da sua arte.
O Senhor Jesus olha com particular simpatia para todas essas
delicadas almas, assim como o faz em relação aos poetas da Terra,
cujo destino é precisamente oferecer aos seus contemporâneos e
porvindouros, algo diferente e mais agradável do que aquilo a que os
demais se entregam em busca da fortuna e da abastança. Jesus sabe
que nem os artistas nem os poetas abrigam no íntimo a idéia mesmo
remota do enriquecimento, o que se lhes depara como absolutamente
impossível, mas sentem-se felizes espiritualmente na confecção de
belas obras, as quais ninguém, como eles próprios, sabe apreciar em
seu justo valor. Por isso o Senhor Jesus determina aos seus
emissários no meio terreno, e assim a quantos no Alto estejam em
condições de o fazer, que cooperem no que puderem para que as
duas classes citadas encontrem facilidades na concretização de suas
belas concepções artísticas. Creio não laborar em erro ao afirmar que
até ao presente, que eu saiba, ainda nenhuma alma de artista se
despediu da Terra legando testamento aos seus herdeiros. A regra
tem sido partirem em meio a uma pobreza digna, como terão vivido,
porém recebidas essas almas no seu plano de vida espiritual, em meio
às maiores demonstrações de alegria dos seus irmãos em arte,
recebendo nessa ocasião um galardão de luzes que nenhuma fortuna
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terrena é capaz de produzir. Respeitemos e amemos por conseguinte
todas as almas de artistas que vivem entre vós, pelo muito em que
elas se empenham em amenizar com os reflexos da sua arte, o que a
vida terrena possui de áspero e grosseiro para as almas delicadas.
Citando embora apenas algumas classes de artistas que por sua
delicadeza merecem a especial simpatia do Senhor Jesus, eu desejo
esclarecer que aquela simpatia do Senhor se dirige igualmente a
outras classes de artistas viventes neste plano físico, uma vez que
cada classe de almas se especializa no setor que melhor se harmoniza
com as suas tendências e aptidões, cuja característica consiste
principalmente em produzir algo de belo ou de útil para regalo ou
conforto dos demais, sem a ambição do industrial, por exemplo, cujo
objetivo natural, aliás, é sempre o enriquecimento. Portanto, fiquem
certos os músicos, os poetas, os pintores, escultores e quantos se
empregam em atividades afins, que, embora suas atividades lhes não
proporcionem mais do que o necessário para viver, dispõem na vida
de uma simpatia especial do Senhor Jesus, simpatia que os
acompanhará em seu regresso ao Espaço, já então transformada em
bênçãos e luzes para seus Espíritos.
Estou adivinhando que membros de outra importante classe de
artistas - os escritores - hão de reparar não os tenha eu englobado no
tema deste capítulo. Trata-se realmente de artistas do pensamento,
aos quais muito deve a cultura do mundo terreno. O assunto não me
foi permitido para o presente capítulo, porém espero poder incluí-lo
ainda neste livro, se tiver permissão para isso. Eu por mim sou grande
admirador dos escritores, pelo muito que tem feito em todos os
tempos pelo desenvolvimento do Espírito com suas obras, suas
imagens e suas narrativas. Os escritores são em geral todos médiuns,
porque é em face do seu ascendente mediúnico que eles recebem
certas imagens e concepções magníficas em favor do progresso
terreno. Eu direi aqui neste momento, apenas, que benditos sejam os
escritores da Terra, porque um galardão os espera também por
ocasião do seu regresso ao mundo espiritual. Benditos sejam, pois,
todos os escritores da Terra!
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Capítulo XLVIII
A Terra acomodará em breve novos milhões de almas Cooperação interplanetária - Um aviso aos administradores e
industriais - Influência dos diversos planetas sobre a Terra O papel conjugado de Mercúrio e Vênus nesta fase
extraordinária
Quando as Forças Superiores decidiram empreender as operações
destinadas a modificar a topografia da Terra, nenhum dos seres
humanos do presente momento aqui se encontrava, ou melhor
dizendo, poderia encontrar-se no solo terreno com nome diferente do
que atualmente possui. Isto deve ter sucedido há mais de dois mil
anos, e desde então várias encarnações ocorreram a cada um dos
Espíritos que ora se encontram na Terra.
As modificações do solo terreno, como já foi dito, têm o objetivo
de incrementar a produção de alimentos para o homem do próximo
século em diante, em face do crescimento da população deste
pequeno mundo. Sendo a Terra uma perfeita escola, onde os seres
humanos ingressam de século em século em busca de novos
conhecimentos e experiências de que necessitam para a sua ascensão
na escala espiritual, há necessidade de trazer para cá alguns milhões
de almas que se encontram no Além aguardando a sua vez de
reencarnarem também. Isto sucede em face da lentidão verificada no
aprimoramento das almas que têm estado na Terra, e mesmo da
maioria das que ainda estão, do que resulta a necessidade de se
ampliar as áreas de produção de alimentos para servir aos atuais e
aos futuros ocupantes do solo terreno. Neste propósito está sendo
preparada uma área extensa que se encontra submersa, e que deverá
aparecer à superfície dentro de alguns anos. Esta área, pela sua
extensão geográfica, bem poderá tornar-se um novo continente para
abrigar um bom número de habitantes já a partir dos primeiros anos
do próximo século. Os trabalhos nesse sentido estão prosseguindo
normalmente com toda a eficiência, de maneira a corresponder à
expectativa das Forças Superiores. Para adiantar o que me é
permitido adiantar aos meus estimados leitores, eu direi que se trata
de uma área geográfica inteiramente coberta de gelo, o qual está
sendo dissolvido lentamente mediante a incidência dos raios solares
encaminhados para ali.
E a propósito, desejo fiqueis sabendo que as operações já em
curso na Terra não constituem um fato isolado, ou seja, um
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acontecimento produzido diretamente na Terra, mas uma operação na
qual têm a sua parte destacada vários outros planetas deste sistema
solar, especialmente convocados pelas Forças Superiores para essa
operação. A começar pelo Sol que vem desempenhando a sua parte
há cerca de vinte anos, a Lua, Marte, Mercúrio e Vênus, têm cada
qual a sua tarefa importante a desempenhar em relação às
modificações que se estão operando no vosso pequeno mundo. Cada
um desses planetas irmãos está dirigindo suas potencialidades para
este globo terrestre, visando a mantê-lo no mais perfeito equilíbrio
dentro da faixa cósmica em que deve manter-se. Isto que os citados
planetas estão agora fazendo, não é senão uma retribuição do que
têm recebido da Terra em ocasiões em que também tiveram de
realizar modificações substanciais em sua estrutura. Convocados pelas
Forças Superiores do Universo a cooperar na atual modificação
topográfica do mundo terreno, todas as potencialidades daqueles
planetas foram sincronizadas com as deste mundo, no sentido de que
se mantenha não só o equilíbrio vibratório da Terra, como também a
posição ocupada por ela na faixa cósmica. Ao Sol foi solicitada a sua
maior incidência sobre as duas extremidades do globo terrestre, com
o fim de lentamente operar o degelo que deverá dar lugar ao
aparecimento das áreas até agora inaproveitadas pelos seres
humanos, por absolutamente desnecessárias. O degelo a que se está
procedendo sob a incidência dos raios solares, terá como
conseqüência imediata o aumento do volume líquido do globo
terrestre, com o crescimento relativo do nível dos mares, e a
cobertura em algumas regiões de áreas atualmente descobertas.
Resultará deste fato uma provável submersão das margens mais
baixas ao longo de certos mares, incluindo neste fenômeno algumas
cidades e vilas que poderão desaparecer completamente. Isto,
entretanto, não ocorrerá de chofre, de maneira a lançar o pânico nas
populações, mas lentamente, para dar tempo às providências a serem
tomadas. E aqui vai um aviso e um conselho aos administradores e
responsáveis pelas populações instaladas à beira-mar: vão tomando
medidas de acautelamento de suas populações, visando a afastá-las
dessas áreas para lugares bastante mais elevados topograficamente,
a fim de as preservarem do que possa acontecer nas localidades em
que ora vivem. Uma das medidas acertadas, que posso aconselhar,
será a construção de novas cidades satélites daquelas que ora
existem muito próximas ao mar, e tratar de transportar para elas boa
parte senão a totalidade das indústrias existentes nas cidades baixas.
Esta providência terá dois grandes objetivos: resguardar o parque
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industrial existente e a localização de boa parte da população das
diversas classes relacionadas com as atividades industriais. É medida
para ser devidamente estudada pelos dirigentes de cada região do
mundo terreno.
A função que está sendo desempenhada pela Lua, no êxito das
modificações em andamento na Terra, tem igualmente uma
importância decisiva. A ação lunar se exerce sobre vários setores
deste pequeno planeta, atualmente com muita eficiência. Sendo a Lua
um planeta magnético a serviço da Terra, é ela quem se incumbe de
irradiar o seu enorme potencial sobre a direção do elemento líquido
da superfície, estimulando-o e dirigindo-o através do solo terreno, em
perfeita continuidade e em todos os lugares desta pequena esfera. No
momento que passa, está este satélite operando a germinação no
subsolo terreno de muitos milhões de pequeninas sementes trazidas
dos planos invisíveis, das quais deve resultar o aparecimento para
breve, de um sem-número de novas plantas destinadas ao
enriquecimento do processo alimentar e terapêutico dos seres
humanos. Aquelas pequeninas sementes são portadas no estado de
desmaterialização, apenas, portanto, em essência, e assim lançadas
no subsolo das áreas consideradas as mais apropriadas e aí entregues
à ação e cuidados da influência lunar. Este satélite magnético,
tomando-as aos seus cuidados, irradia sobre suas essências o poder
dos seus fluidos magnéticos, destinados a fornecer às sementes o
invólucro material a ser constituído de matéria quintessenciada da
Terra. Este processo pode durar meses e anos, segundo a natureza
da semente e da região em que tiver sido lançada. A influência lunar,
porém, de par com os cuidados das Forças Superiores, sempre dão
lugar à germinação das pequeninas sementes, e, conseqüentemente,
ao aparecimento da respectiva planta na superfície. Obtido isto,
redobram os cuidados das Forças Superiores no sentido do seu
crescimento, floração e frutificação, para que resulte daí a difusão de
cada um desses exemplares por meio de suas sementes caídas no
solo. Em todos estes estágios de cada planta são indispensáveis os
fluidos magnéticos lunares, sem os quais se tornaria impossível um tal
gênero de operações.
As vibrações dos demais planetas, como Marte, Mercúrio e Vênus,
tem igualmente um elevado sentido de cooperação para o completo
êxito das modificações que se estão operando na Terra. À Marte, por
exemplo, compete derramar sobre toda a superfície terrena, a
potência de suas irradiações de força sobre cada um dos detalhes das
modificações estabelecidas na superfície da Terra, visando à sua
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maior consolidação e solidez. De Marte partem constantemente para
este pequeno mundo as mais elevadas idéias construtivas, visando a
estimular a memória dos seres humanos, no sentido de implantarem
neste pequeno mundo certos melhoramentos necessários. A influência
de Marte é, pois, decisiva, na implantação na Terra de quanto possa
conceber e realizar o cérebro humano. Os Altos Dirigentes de Marte,
que visitam este plano muito freqüentemente, estão seriamente
empenhados no aceleramento do progresso do mundo terreno.
Alguns importantes melhoramentos já em vias de realização entre
vós, têm contado com a eficiente colaboração dos nossos
progressistas irmãos marcianos.
Resta-me falar-vos ainda de Mercúrio e Vênus, no que diz
respeito à sua atuação nesta fase extraordinária do vosso pequeno
planeta. A influência destes dois irmãos mais velhos da Terra é
exercida de um modo que eu denominarei conjugado, porque assim é
realmente. Estes dois planetas estão influindo conjuntamente no setor
artístico e cultural da Terra. Enquanto a influência de Mercúrio, por
exemplo, se exerce sobre a germinação dos elementos artísticos no
ambiente terreno, a ação de Vênus estimula-lhes o crescimento,
soprando sobre esses elementos o seu poder peculiar. Uma imagem
terrena dar-vos-á uma idéia mais perfeita deste fenômeno, que é a
ação conjugada de Mercúrio e Vênus sobre o vosso mundo terreno.
Imaginai que dois de vós, leitores meus, vos encontrais
ocasionalmente numa região onde transitoriamente deveis pernoitar.
Vós necessitais do fogo para aquecer ou assar os vossos alimentos,
porém apenas dispondes de um isqueiro ou caixa de fósforos. Tereis
então de reunir pequeno monte de lenha para esse fim, do qual terá
muito que depender a vossa subsistência. Um de vós, por
conseguinte, vai utilizar o isqueiro para produzir a chama que
transmita o fogo à lenha. É necessário, porém, que, iniciado este,
alguém o sopre devagar e com o maior cuidado, para que o mesmo
vingue e possa atender ao vosso objetivo, que por extensão é vossa
própria sobrevivência. Nessa simples operação, pois, um de vós
desempenhou o papel de Mercúrio e o outro o de Vênus. Um
transmitiu a chama à lenha reunida, e o outro se incumbiu de lhe dar
vida soprando-a com cuidado. Eis aí numa imagem bastante pobre, é
verdade, a maneira pela qual se produz na Terra a ação conjugada
desses dois grandes amigos do vosso planeta, situados no mesmo
sistema que o vosso.
Desta maneira se processam as modificações já em curso em
algumas regiões desta pequena esfera, como vedes revestidas de
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certa complexidade. Vós todos e cada qual de per si podem ajudar
muitíssimo as Forças Superiores, no sentido de que os resultados se
positivem com o mínimo de dificuldades, se vos dispuserdes a
concentrar os vossos pensamentos diariamente, por um minuto que
seja, nesta grandiosa tarefa. Um minuto será o bastante para que a
vibração dos vossos pensamentos, reunidos em favor do êxito
completo das operações em curso, possam levá-las à sua mais rápida
e feliz concretização. O ideal seria que essa concentração de um
minuto se fizesse em hora certa para todos os leitores; e se isso se
desse às vinte e quatro horas - à meia-noite - sua potência poderia
apresentar-se tão forte que seria capaz ela própria de operar as
modificações necessárias. Como isto, entretanto, seja absolutamente
impossível em face dos afazeres de cada um de vós, realizando cada
um o seu minuto de concentração mental na hora que mais lhe
convier, estará cooperando para ajudar as Forças Superiores a
concluir como desejam e em tempo recorde, a ingente tarefa de
modificar a topografia deste planeta. Eu explicarei em seguida a
maneira pela qual será utilizada a força mental que irradiardes
durante o vosso minuto de concentração. E aqui eu recordarei novamente a imagem da lenha reunida. Imaginando, portanto, que o
vosso minuto reúna uma força mental correspondente a um graveto,
e sejam milhares ou milhões a cooperar neste sentido, serão milhares
ou milhões de gravetos reunidos cada dia pelas Forças Superiores, em
conseqüência da vossa concentração de um minuto apenas. E já
imaginastes porventura o volume de lenha que isto produzirá
diariamente? Transportemos então a imagem para o campo da força
mental propriamente dita, e veremos o enorme potencial que ela
representa, a ser utilizado pelas Forças Superiores em favor dos seus
objetivos de transformação para melhor das atuais condições do
mundo terreno. Eu vos asseguro uma compensação em luz e
progresso para os vossos Espíritos, equivalente à força mental que
puderdes irradiar, no desejado minuto de concentração mental a que
acima me refiro.
Agora um esclarecimento necessário. Como a vossa desejada
concentração mental deve ter um alvo, para nele se reunir no Alto,
sugiro-vos que imagineis para esse alvo a figura do globo terrestre,
tal como a conheceis através dos objetos escolares e outros que
aparecem por toda a parte. Assim dirigido o vosso pensamento, ele se
reunirá no mesmo ponto, e aí será recebido e captado pelas Forças
Superiores. Eis o alvo que deveis formular.
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Capítulo XLIX
Um fato que suscita preocupações - Purgatório, Céu e
Inferno, produto da imaginação - Os tempos caminham a
galope em direção aos acontecimentos - No momento do
socorro todas as religiões são válidas para as Entidades
socorristas

Os fatos previstos para acontecer no mundo terreno nos anos
finais do século em curso, conforme vem sendo anunciado, têm por
único objetivo a implantação de melhores condições à vivência
humana neste pequeno planeta. Por tal motivo é que se encontram
no meio terreno milhares de emissários de Jesus Nosso Senhor, com a
missão de despertar os corações porventura adormecidos, para que
possam estar atentos e preparados para o transcurso daqueles fatos.
Pelo que tem sido possível observar aos emissários do Senhor em
todos os países da Terra, ainda existe um número assaz avultado de
seres humanos para quem a ação dos emissários de Jesus ainda não
conseguiu despertar maior interesse, mergulhados como se
encontram nos interesses de ordem material. Este fato, embora não
constitua nenhuma surpresa para nós, por estar desde muito previsto,
é motivo de preocupações em face do que pode suceder às almas que
não estejam devidamente preparadas para viajar no momento em que
o transatlântico ancorar no porto dos seus corações. E não estando
preparados para viajar, as almas que se tiverem recusado a tomar
conhecimento do trabalho desenvolvido pelos emissários do Senhor, o
que certamente lhes sucederá nessa ocasião, poderá ser algo como
ficarem por aqui ao desabrigo, sem um rumo que lhes indique o
caminho a seguir. Referindo-me aqui ao transatlântico que poderá
ancorar de um momento para o outro, eu desejo significar a
passagem de um verdadeiro transporte em busca das almas que
tiverem encerrado a sua existência terrena por causa dos fatos
verificados em torno, a fim de serem recolhidas e conduzidas ao seu
plano de vida espiritual. O transporte de natureza espiritual existe
realmente, e não apenas um, mas os que se tornarem necessários
para recolher as almas na Terra e conduzi-las ao seu destino. Será
então para todos lamentarmos, se, por uma simples questão de
crença religiosa contrária ao princípio da sobrevivência espiritual,
alguém rechaçar os conselhos e advertências que Nosso Senhor nos
determinou difundir no ambiente terreno, e por esse motivo tiverem
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de ficar jogadas ao desamparo, por um tempo que a ninguém é dado
prever.
Bem sabemos todos nós Espíritos de Deus, quais e quantas são
as divisões de crenças e religiões existentes na Terra, cada qual
convicta de ser a única no caminho certo. Há entre as numerosas
correntes religiosas as que juram estar com a verdade ao afirmarem
que não há Espíritos, e que tudo termina com o sepultamento de
quantos deixaram de existir na Terra. Há também as que afirmam não
existir outro mundo ou plano de vida além da Terra a não serem
aqueles três lugares denominados purgatório, céu e inferno, como
definitiva morada de quantos a eles fizerem jus. Esses três lugares só
existem em verdade na imaginação de quem lhes dá crédito, do que
logo se convencerão ao se desprenderem dos seus corpos atuais. Esta
é apenas uma das correntes religiosas do mundo terreno, a qual
deixará de existir quando os seus adeptos se convencerem da
verdade, que é muito diferente, mas não tenho autorização para a
contestar nesta oportunidade. Desejo então deixar neste capítulo um
fervoroso apelo a todas as correntes religiosas existentes na Terra,
que é o seguinte: - Os tempos caminham a galope em direção aos
acontecimentos programados para a Terra, dos quais resultará, sem
dúvida, eu não direi apropriadamente mortandade, porque o termo
não é bem esse, uma vez que a morte como a considerais, o fim, não
existe. Deverá ocorrer provavelmente a partida da Terra de um
número
avultado
de
almas
em
conseqüência
daqueles
acontecimentos. O Senhor Jesus, juntamente com as Forças
Superiores, tomou todas as providências com vistas ao recolhimento e
condução de todas as almas que vierem a desencarnar, não direi
também prematuramente, porque esse fato foi devidamente previsto.
Em tal emergência, os emissários do Senhor incumbidos do serviço de
recolhimento, não irão indagar de cada alma a sua crença religiosa
para saber se deve aceitar ou não o socorro providencial. Não
poderão, entretanto, os emissários do Senhor recolher aquelas que,
por se encontrarem filiadas à corrente religiosa que em seus tabus
não aceita a própria sobrevivência, por não acreditarem, inclusive, na
existência de Espíritos, se recusem a ser recolhidas ao gigantesco
transporte para serem conduzidas aos planos espirituais. Estas minhas
palavras vêm a propósito de certos pronunciamentos feitos no meio
terreno ao saberem que emissários de Jesus vieram escrever livros de
conselhos e ensinamentos na Terra. De alguns dos nossos irmãos
encarnados ouvimos que esses livros só podem ser apócrifos, visto
como nenhuma alma partida da Terra jamais poderá voltar ao meio
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em que viveu. Seu destino, segundo afirmam esses estimados irmãos,
é, irremediavelmente, viver para sempre num dos três estágios
citados linhas acima. Temos ouvido, igualmente, de pessoas
possuidoras de elevado grau de cultura material, que se Nosso Senhor
tivesse necessidade de mandar escrever algo relacionado com a vida
e felicidade humana, de certo escolheria para essa missão
personalidades de grande autoridade no meio da sua igreja, ou fora
dela, homens cujo saber e posição social pudessem emprestar desde
logo autenticidade aos assuntos divulgados. Disto se infere o grau de
incompreensão em que ainda vivem na Terra pessoas que se
atribuem a tarefa de ensinar religião aos seus irmãos, após haverem
compulsado as obras que se harmonizam com o seu próprio modo de
entender a religião que pregam. Deus me livre, direi eu, de
suscetibilizar nem de leve, as convicções dos meus irmãos que assim
pensam, porque lhe reconheço o pleno direito de pensarem assim. Eu
pronuncio-me desta maneira porque conheço no mundo espiritual
algumas centenas de almas (Espíritos) que ali vivem após terem
pregado na Terra a repulsa ao espiritismo, sob a alegação de que tal
fenômeno não existe. Essas almas vivem no Alto a vida que na Terra
construíram, no entanto se conservam na recusa de aceitarem a
existência do Espírito. São almas, aliás, que pela intransigência de que
dão provas, nenhuma Entidade deseja contrariar nessa atitude. O
caso, porém, não é abandonado pelas Forças Superiores até que
conseguem incutir nelas um pouco da verdade espiritual, sendo então
o melhor caminho encontrado até agora, proporcionar a cada uma
das almas que assim pensam convictamente, uma nova encarnação
em meio completamente diferente daquele em que antes viveram. O
resultado obtido por esse meio tem sido excelente inclusive para as
próprias almas. Se acaso encontrardes na Terra, estimados leitores,
criaturas portadoras de excelentes faculdades mediúnicas mas
dizendo-se contrárias ao seu desenvolvimento, podereis identificar na
maioria delas, almas daquelas de quem acima falei. Com o perpassar
dos anos, entretanto, uma oportunidade surgirá no sentido de que
suas faculdades amadureçam e se desenvolvam, e aí tereis então
médiuns excelentes na prática da caridade e do amor ao próximo,
redimindo-se, nessa prática, de suas convicções errôneas do passado.
Retomo aqui o assunto inicial, interrompido pela explicação que
venho de encerrar. Os acontecimentos em curso determinarão a
necessidade prevista, do recolhimento de quantas almas vierem a
desencarnar em conseqüência, e isto será feito de maneira impecável
pelos emissários de Jesus e das Forças Superiores, sem indagar
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sequer a crença religiosa de cada um. Eu apresentarei aqui uma idéia
que, a propósito, poderá satisfazer a todos, que é a seguinte:
- Para que nenhum ser humano possa ficar perambulando no
ambiente terreno após haver-se separado do corpo - refiro-me
evidentemente ao seu Espírito - eu sugiro que se prepare desde agora
para ser socorrido quando sua vez chegar, sem se preocupar se estes
conselhos chegaram à Terra pelo meio que chegaram, ou por meio de
alguma revelação divina. Estando de antemão convenientemente
preparados, todos os necessitados de socorro serão socorridos sem
que isso dependa da sua crença religiosa. Eu apelarei aqui, para
melhor compreensão do meu pensamento, para aquela imagem do
luxuoso navio que soçobra em alto mar, lançando passageiros e
tripulantes à própria sorte. Acorreram a prestar socorro aos
náufragos, outros navios de bandeira e países diferentes, numa
verdadeira demonstração de amor e solidariedade humana. Ao cabo
de poucas horas todos os socorridos se encontravam felizes em meio
à tragédia que os envolveu, mas a nenhum deles ocorreu a idéia de
indagar da tripulação que os salvou, qual a sua crença religiosa. Em
tais circunstâncias, como é lógico, a única idéia válida é a do socorro
e nenhuma outra. Vamos admitir porém, que passado o momento de
terror, e todos os náufragos confortavelmente instalados, algum
elemento da tripulação salvadora tivesse ordem de indagar de cada
um a sua crença religiosa e houvesse diversas a registrar. Se uma tal
formalidade houvesse de ser cumprida, todos os socorridos estariam
tranqüilos quanto ao próprio destino, certos de que ali seriam todos
iguais, uma vez que a Divina Providência a todos socorrera.
No caso que levou as Forças Superiores a empreender na Terra a
série de melhoramentos em curso, também haverá necessidade de
socorro aos possíveis atingidos pelos acontecimentos. Essa parte ficou
a cargo do Senhor Jesus e tudo foi preparado para que vários navios
socorristas estejam presentes nos locais em que os fatos se
verificarem. Nessa ocasião, os estimados irmãos que até então não
tenham aceitado como autênticos estes conselhos, por não terem
visto nem ouvido quem os ditou, assim como aqueles dos meus
irmãos que reclamarem provas para que os aceitem, quando essa
ocasião chegar, podem ingressar confiadamente no escaler que os
conduzirá para bordo, independentemente de sua aceitação ou não
dos presentes conselhos. Eu desejo deixar bem claro neste momento,
para que todos os meus irmãos encarnados me entendam, que eu
não recebi a incumbência, nem de unificar as numerosas crenças
religiosas existentes na Terra, nem tampouco a de convencer
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ninguém de que eu seja ou não determinada personalidade espiritual
que necessite de apresentar minha carteira de identidade. Quando
estive na terra há dois mil anos com o nome com que assino este
livro, eu já encontrei o provérbio que nos diz que pelo fruto se
conhece a árvore. Assim pois, se pelos meus conselhos alguns dos
meus leitores não puderem ou não quiserem identificar-me como
Entidade autorizada pelo Senhor a vir trazer-vos estes conselhos na
undécima hora, ainda assim eu rogarei que os aceitem e os pratiquem
no seu próprio benefício. Prometo, então, a quantos dos meus
estimados leitores o desejarem, apresentar-lhes oportunamente a
identidade que possuo de longa data, como devotado servidor de
Jesus em todas as oportunidades em que fui enviado ao plano
terreno, e que foram várias. Acrescentarei que a circunstância fortuita
de um, dois, ou dezenas de leitores não desejarem aceitar sem provas
a minha palavra, este fato em nada os desmerece porque estarão
seguindo apenas aquela instrução do Mestre Kardec, de que é
preferível recusar noventa e nove verdades a aceitar uma mentira.
Estava absolutamente certo o iluminado codificador da doutrina
espírita ao proferir aquela instrução no século passado. De então para
cá novas faculdades foram desenvolvidas pelos seres humanos,
permitindo-lhes aferir pela faculdade intuitiva onde se encontram a
verdade e a mistificação. Repito que não quererei mal a nenhum dos
meus estimados leitores que ainda cumpra a velha instrução
kardeciana; apenas lhe pedirei que me chame em pensamento
durante a sua concentração mental, que eu terei grande alegria em
lhe prestar todos os esclarecimentos que desejar, para que aceite
como autênticas estas minhas palavras. Prometo inclusive, a todos os
leitores meus, que algum dia, quando esse dia chegar, reuni-los em
determinado plano do Além, e então confraternizar com todos por
haverem seguido os meus conselhos enfeixados neste livro.
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Capítulo L
Fatos que recordareis um dia com saudade - As grandes
preocupações do Senhor com o objetivo fundamental deste
livro - Uma excursão espiritual ao Céu imaginário - Eu serei
vosso cicerone - Um veículo silencioso - Vamos descer

Os homens e as mulheres presentes na Terra nestes últimos anos
do século, devem prestar sua boa atenção aos fatos que surgirem no
mundo, os quais terão várias oportunidades de recordar com sentimento de saudade ao se encontrarem novamente fixados no seu
plano espiritual. Os fatos aos quais aqui me refiro não são certamente
os que cabe a cada um registrar ao longo de sua jornada terrena,
desde os anos alegres vividos na infância até aos de sua madureza e
velhice. Desejo referir-me especialmente a fatos de outra natureza
que devem ocupar a atenção de todos os viventes da Terra, que são
aqueles destinados a imprimir modificações sensíveis em vários
pontos deste pequeno planeta.
Esta maneira de eu me manifestar na abertura dos diversos
capítulos deste livro, obedece a instruções recebidas do Nosso Divino
Mestre Jesus, ao conferir-me a missão que vim desempenhar junto
aos meus estimados leitores, por meio da palavra escrita.
Recomendou-me o Senhor como assunto fundamental deste pequeno
volume, o chamamento da atenção dos leitores para a importância
dos acontecimentos em vias de execução no momento em que redijo
estas linhas, nos princípios de 1967, mas talvez já superados para
aqueles que vierem a tomar conhecimento de minhas palavras daqui
a alguns ou muitos anos. Para estes últimos, este livro será a
constatação das grandes preocupações do Senhor em relação a todos
os seus guiados da Terra, aos quais está preparada uma acolhida no
Alto com o maior carinho, a fim de que nenhuma alma regressada do
solo terreno em virtude dos fatos apontados, venha a sentir-se
desditosa, mas alegre, feliz, em seu regresso ao mundo espiritual.
Esta é a grande preocupação do Senhor Jesus, e para preparar o
Espírito de todos os viventes na Terra na hora presente, foi que o
Divino Mestre nos enviou ao vosso meio para dizer-vos precisamente
o que deste livro consta, assim como de outros mais, recebidos por
este meu querido intermediário.
Deseja o Senhor Jesus que todos vós, estimados leitores, firmeis
em vosso coração a grande verdade de que estais na Terra para
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progredirdes um pouco mais, espiritualmente, para corrigirdes
possíveis deslizes morais de outras eras, aprofundar sentimentos de
fraternidade em torno do vosso círculo de relações, ajudando àqueles
que puderdes ajudar de coração puro, elevado, pelo prazer de serdes
úteis ao vosso próximo. Pautando os vossos atos no dia a dia pelo
princípio aqui apenas delineado, e orando diariamente ao Senhor com
aquele desejo sincero de serdes por Ele ouvidos, estareis vivendo em
verdade a vida que vos elevará notavelmente na escala espiritual, que
é tudo quanto viestes buscar na Terra.
Isto posto, firmado uma vez mais o objetivo fundamental deste
livro, eu vou falar-vos sucintamente de algo que, estou certo, muito
deveis apreciar. Pretendo deixar com todos vós uma idéia muito
aproximada do que seja o Céu, esse ambicionado estágio espiritual,
ou divina morada, como é também anunciado pelas diversas religiões
que conheceis. Ao dizer-vos que deixarei convosco uma idéia
aproximada, eu desejo frisar que a idéia exata, palpável, do Céu, vós
a tereis cada um a seu tempo quando vos sentirdes, não direi apenas
hóspedes, mas habitantes afortunados desse plano de amor,
felicidade e bem-aventurança enfim.
Para iniciar a descrição que pretendo deixar-vos do Céu, eu vos
direi que ele não existe como o pinta a imaginação terrena, como um
dos meios de procurar conduzir as almas encarnadas à prática de
boas ações para que se purifiquem na sua vivência terrena. O
argumento usado pelos pregadores religiosos é assaz louvável porque
penetra fundo nas almas sensíveis, conduzindo-as da melhor maneira
que puderem a evitar a prática de atos condenáveis para com os seus
companheiros de jornada. E prometendo às almas encarnadas o
Reino do Céu se tudo fizerem para merecer ingressar nesse plano de
intensa luminosidade e amor, os pregadores religiosos muito têm
conseguido de útil através dos milênios decorridos. O que, entretanto,
nenhum desses devotados irmãos nossos ainda pôde explicar aos
seus ouvintes, é a natureza e condições desse plano privilegiado de
vida espiritual, onde vive e reside o Senhor Jesus e todos quantos já
mereceram nele viver. Para que possais fazer desde agora, então, a
vossa idéia aproximada desse luminoso plano que aqui se designa
Céu, imaginai um grande país de uma extensão infindável ao qual
fôsseis conduzidos, e convidados a percorrê-lo na qualidade de
turistas desejosos de ver e registrar o que de belo e grandioso ali
exista. Acompanhai-me, pois, em espírito, estimados leitores, e eu vos
conduzirei na qualidade de cicerone. Vamos descer então da nossa
condução que é um aerobus, no aeroporto do Céu. Já verificastes que
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o nosso veículo é absolutamente silencioso, ao contrário dos jatos que
conheceis? Isto se deve ao tipo de combustível usado pelos aerobus
que cruzam abundantemente os espaços celestes, o qual dentro de
um ou dois séculos estará sendo usado também no vosso pequeno
planeta. Desembarcamos assim no aeroporto imenso, onde podereis
divisar milhares de transportes iguais ao nosso, vindos de várias
procedências, inclusive de outros planetas conduzindo turistas para o
Céu. São almas procedentes do vosso mesmo plano, umas, e de
outros planos de vida, outras, que se dirigem ao nosso Céu. Como vos
encontrais ainda ligados ao vosso corpo na Terra, necessitais de
tomar outra condução para poderdes vencer as distâncias que ireis
percorrer em minha companhia. Entremos, pois, neste belo veículo
que nos espera ali em frente à saída do aeroporto. Já verificastes que
ele não possui rodas nem asas para se locomover, e isto vos causou
justificada curiosidade. No plano em que ora nos encontramos, os
veículos não necessitam desses elementos para se moverem. Toda a
sua força de locomoção é acionada pelo poder volitivo dos
passageiros. Esse poder, convenientemente desenvolvido pelos
habitantes deste plano, possibilita-lhes atingir as mais longas
distâncias que desejarem atingir. O poder volitivo de várias almas
reunidas, torna-se superior ao das vossas máquinas de voar, com a
vantagem de seus veículos não caírem nunca, estando assim livres de
desastres. Eu vou descrevendo estes detalhes para que fiqueis
conhecendo o melhor possível as coisas que algum dia encontrareis
no plano que ora visitais em minha companhia.
Levantemos agora o nosso vôo neste belo transporte sem piloto
nem auxiliares visíveis, por inteiramente desnecessários. Se de
alguma cousa precisarmos em nossa excursão turística, bastar-nos-á
pensarmos nela e alguém virá ao nosso encontro para no-la trazer.
Sigamos então o nosso itinerário. Vamos visitar primeiro os lugares
distantes para apreciarmos inicialmente a incomparável beleza de sua
paisagem. Vedes, amigos meus, aquela brilhante cordilheira lá ao
longe, tão longe que quase se confunde no horizonte, vedes?
Dirigimo-nos então para lá, onde estaremos num espaço máximo de
cinco a dez segundos. Sim, meus queridos. O nosso poder volitivo
permite-nos essa velocidade. Pelas distâncias da Terra admitamos que
aquele ponto se encontra a uns trezentos quilômetros de distância.
Para nós no Alto isto quase nada representa, porque podemos chegar
em qualquer lugar tão rápidos quanto o nosso pensamento. E ao
dizer-vos isto, eis-nos chegados à cordilheira brilhante. Desçamos
pois; vinde comigo. Apreciai este solo resplandecente sobre o qual vos
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encontrais. Ao longe vos parecia que o brilho desta cordilheira seria
talvez o reflexo dos raios solares por se encontrar a mesma situada na
linha do horizonte. Agora verificais que assim não é, porque esta
resplandecência que apreciais constitui propriedade da cordilheira.
Esta rocha assim constituída deste amarelo vivo, vós a tendes em
pequenas partículas na Terra, onde é apreciada com o nome de
topázio. Aqui é toda uma montanha que se oferece à contemplação
dos habitantes do plano. Ninguém concebe aqui a idéia de recortar
pequena partícula desta rocha para a colocar no dedo, por
absolutamente desnecessária. Sendo noite também aqui neste
momento, verificai como o próprio brilho da rocha ilumina tão
perfeitamente o ambiente, impregnando-o dos tons amarelo-dourados
característicos. Existem outras gemas ao longo da gigantesca
montanha que ora defrontamos. Gostaria que a percorrêsseis mas
temos de considerar que necessitais de voltar ao vosso corpo que
ficou adormecido na Terra.
Observemos de regresso aquele vale à nossa frente, onde
pousaremos alguns minutos, o bastante para que aprecieis
superficialmente embora, o que ali se passa. Pronto. Chegamos. Olhai
o fundo do vale. Estais vendo aquela população enorme de pequenos
animais que ali se movimenta? Há ali milhares de pequenos animais
vivendo e se multiplicando, tal como na Terra e em outros mundos. Já
adivinhei a pergunta que a um de vós ocorreu fazer-me e está
formulada na sua mente. Sim, respondo eu. Estes pequenos animais
constituem um núcleo da sua espécie. Cada vez que um destes
animais se despede da Terra, seja de que maneira for, apenas o seu
corpo físico lá permanece, seja para a vossa alimentação, como é o
caso destes mimosos coelhinhos, seja por terem sido caçados e
consumidos em seu habitat. Seu duplo espiritual é atraído pelo
núcleo a que pertence, e ei-los aqui reunidos através dos milênios.
Respondo também a essa outra pergunta, estimado amigo: há, sim,
outros locais destinados a outras espécies de animais, inclusive
daqueles que denominais ferozes; aqui, entretanto, eles são mansos
porque ninguém os incomoda e eles não sentem a necessidade de
lutar pelo alimento. Existem numerosíssimas áreas como esta, cada
qual destinada à sua espécie animal, recebendo e enviando da e para
a Terra, o duplo espiritual que dará nascimento a novos indivíduos no
plano físico. Concluindo a minha informação rápida quanto a este
setor, eu vos declaro que existe neste plano um tal espírito de paz e
entendimento entre o duplo espiritual da espécie animal, que todos se
estimam e se respeitam em seus encontros por aí além. Mas vamos
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voar daqui. Desejo que contempleis rapidamente também, uma das
belas maravilhas deste plano. Partamos pois. Alguns segundos e ireis
apreciar a mais bela cascata de que há memória em quantos a
contemplaram. Ei-la aí à vossa frente. Estacionemos. Reparai no
enorme volume líquido que se desprende do alto da montanha e
tentai identificar-lhe a cor preponderante. Branca? Cinza? Prateada?
Azulada? Esverdeada ou amarelada? Difícil, sim, meus queridos,
identificar a cor do líquido desta bela cachoeira. Suas cores são,
porém, as do arco-íris, em cambiante permanente, de maneira que
jamais poderá ser identificada a sua cor preponderante. Aproximaivos um pouco mais. Estendei a mão e procurai tocar o líquido. Assim.
Qual a vossa impressão? Tentai novamente. E agora? Não sentistes o
líquido? Extraordinário, não? Evidentemente ninguém o conseguiu até
agora por ser o mesmo intocável. Já algum de vós conseguiu na Terra
tocar o nevoeiro ou a nuvem? O fenômeno é o mesmo. Todo esse
imenso volume líquido que contemplais, é apenas fluídico, e por isto
intocável. Guardai bem isto na vossa memória e relatai-o na Terra aos
vossos amigos.
Voemos novamente em direção, agora, a uma nova etapa da
vossa excursão. Chegamos. Desembarquemos. O que sentis aqui?
Perfume? Sim, meus amigos, encontramo-nos agora em visita a um
extenso parque de essências florestais. Apreciai a irradiação desta
bela árvore através dos seus ramos e folhas. É sândalo sim. Já a
conheceis da Terra. Existe aqui em abundância, sendo muito procurada pelas almas necessitadas de repouso. O sândalo é
essencialmente uma planta repousante. Mas vamos um pouco mais.
Aspirai este perfume. Podeis aspirá-lo mesmo juízo ao tronco.
Retiremos dois centímetros de sua casca com a devida permissão da
árvore. Aspirai aqui. Não conheceis o perfume? Chama-se amor este
perfume, amigos meus. Amor, sim, muito diferente do que conheceis
na Terra com este nome. Este é bem o amor embriagante ao qual se
referem os poetas, porque em verdade ninguém suporta aspirá-lo
demoradamente. Chega, amigo! Você aspirou mais do que pode
suportar, e daí essa tontura. Isto o restabelecerá prontamente. Aspire
o aroma desta florzinha que aqui está. Ele é desembriagante. A
Providência Divina é tão boa, tão sábia e perfeita, que faz nascerem
estas pequenas margaridas ao lado da árvore do amor, exatamente
para este fim: restabelecer as almas que houverem aspirado o
perfume do amor além das suas possibilidades. Apreciai em Espírito,
estimados leitores, tudo isto que vedes no Céu, e que nada é do
muito que ainda tendes para ver. Hoje, porém, já se aproxima o dia
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na Terra e necessitais de acordar vosso corpo adormecido. Vamos
partir, pois, de regresso ao aeroporto a fim de tomardes a condução
que vos levará ao vosso mundo. Eu seguirei convosco e amanhã
regressaremos para prosseguirdes em vossa excursão. Partamos
então.
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Capítulo LI
Segunda excursão espiritual - O Senhor Jesus dirige-se ao
solo terreno - Grande personagem regressa da Terra - Nossa
Senhora comparece ao aeroporto - Entidades especializadas
trabalham em miniaturas da Terra - Visita à biblioteca - O
Palácio das harmonias

Para prosseguirmos em nossa excursão turística àquele plano de
intensa luminosidade que conheceis pela designação de Céu, vamos
reunir-nos novamente para tomarmos a nave fluídica que nos
conduzirá até lá. Vejamos se estão presentes todos os que
constituíram a caravana de ontem. Sim? Estão todos presentes?
Vamos embarcar, pois. Não, aguardemos um instante. Aproxima-se
da Terra uma nave fosforescente que muito nos interessa apreciar de
perto. Ei-la que vem pousar bem perto de nós. Vamos nos aproximar.
Magnífico, amigos! Vedes bem quem está deixando a nave? Apurai
bem os vossos sentidos. É o Nosso Divino Mestre acompanhado da
sua luminosa equipe de assessores que acaba de descer no solo
terreno! Não é esta a primeira vez que o faz desde que estou ditando
este livro. O Senhor deseja acompanhar de perto os trabalhos em
andamento neste plano físico, a fim de determinar as providências
que se forem tornando necessárias para atender aos seres
encarnados. O Senhor Jesus aqui tem vindo, pois, várias vezes nestes
últimos meses, demorando-se de três a cinco dias ou mais até, com
toda a sua comitiva.
Faça a sua pergunta, estimado amigo. Eu lhe esclarecerei dizendo
que o Senhor Jesus não necessita de hotel nem de pensão para sua
hospedagem na face da Terra. Seus mensageiros se incumbem de
indicar ao Senhor quais os lares em condições de lhe proporcionar
hospedagem. Nós procuramos visitar todos os lares e anotar a
situação de harmonia e entendimento existente em cada um, e bem
assim o nível moral dos respectivos habitantes. O Senhor, que não
necessita de refeições nem de dormitório, apenas deseja instalar-se
com a sua comitiva, mesmo sem que as pessoas do lar se dêem conta
disso. Os Espíritos dessas pessoas, esses sim, foram consultados
previamente e deram o seu consentimento à hospedagem do Senhor
e sua comitiva de assessores. É bem possível, pois, que o lar de vários
dos meus estimados leitores venha a receber a graça de hospedar o
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Senhor Jesus ou já o tenha hospedado. Será então da maior
conveniência que, cientes deste fato, todos se preparem, tratando de
policiar os seus atos e pensamentos a partir de agora.
Tratemos agora de embarcar para a continuação da nossa bela
excursão. Aproveitai a oportunidade para apreciar mais de perto os
planetas que vamos deixando para trás, aos quais denominais estrelas. Estrelas todos eles são, assim como a vossa Terra vista de
longe, com a face iluminada pelos raios solares. Para os habitantes de
todas essas estrelas que contemplais, a Terra é também uma estrela.
Bem; estamos chegando novamente ao Céu. Vede como é suave o
pouso da nossa nave, tão suave que quase o não sentimos.
Desembarquemos. Antes de nos dirigirmos ao exterior do aeroporto,
eu desejo proporcionar-vos um espetáculo muito interessante para
todos. Vamos nos aproximar daquelas outras naves que estão
chegando da Terra. Observai o de que se trata. Vedes que estão
desembarcando aqui algumas dezenas de almas ainda dominadas
pela inconsciência? Observai como estão sendo recebidas. Há ali
macas para conduzi-las ao hospital, porque têm necessidade de
socorro médico. Trata-se, neste caso, de pessoas vitimadas num
desastre de aviação, e suas almas, atingidas duramente pelo acontecimento, perderam a consciência de si mesmas, e assim foram
conduzidas a este plano. Isto que ora presenciais, repete-se, muito
freqüentemente, infelizmente. Dentro de alguns anos, porém,
segundo está previsto, os transportes aéreos da Terra receberão
certos melhoramentos que os tornarão absolutamente seguros, tanto
quanto estes que usamos no Alto.
Bem; mas vamos adiante. Observemos o que se passa naquela
outra nave. Pelo aparato da recepção deve tratar-se da chegada de
algum grande personagem da Terra. Observemos, pois. Vede que
bela figura octogenária está desembarcando. Aproximemo-nos um
pouco mais. Observai quem está presente à recepção. Entidades de
grande luminosidade se deslocaram para aqui a receber e
cumprimentar aquela alma que vem da Terra. Como isto é belo,
estimados amigos! Como é bela a recepção oferecida no Alto a uma
alma que cumpriu os seus deveres na Terra! Esta, entretanto, possui
uma particularidade que nem todas possuem. Viveu uma existência
terrena de grande simplicidade e muita humildade, aspirando em seu
coração somente servir ao Senhor em sua vivência terrena. O Senhor,
recebendo as suas aspirações, que eram sinceras, concedeu-lhe a
desejada oportunidade. E assim uma alma do nível comum das que se
encontram na Terra, conseguiu elevar-se de tal maneira que mereceu
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esta bela recepção no seu regresso ao plano espiritual. Observai as
Entidades presentes. Vedes aquela Entidade luminosíssima que abraça
a alma recém-chegada? Sabeis acaso de quem se trata? Aquela
Entidade belíssima é Nossa Senhora; é Maria Santíssima, a Mãe
Excelsa do Senhor Jesus. Sua presença neste ato bem traduz o valor
da alma que acaba de chegar. É acontecimento muito raro, este que
vós tivestes a ventura de presenciar.
Mas vamos concluir a nossa excursão ao plano em que nos
encontramos, porque o tempo corre célere e necessitais de voltar ao
corpo. Visitemos em primeiro lugar aquele majestoso edifício de
paredes translúcidas, situado na praça que temos em frente. Ireis
admirar nele uma atividade que desconheceis. Entraremos com a
devida permissão dos responsáveis. Passemos deste pórtico, tão
belamente ornamentado de flores e de plantas, ao salão onde
trabalham dezenas de Entidades especializadas. São cientistas
encarregados de acompanhar e interpretar os acontecimentos
relacionados diretamente com o vosso pequeno mundo. Vedes aquela
miniatura gigantesca da Terra? As Entidades especializadas observam
e estudam nela o reflexo de todos os movimentos operados no solo
terreno, com vistas aos acontecimentos que em breve lá se
produzirão, segundo vindes sendo informados. Esta primeira
miniatura do globo terrestre apresenta-o tal como ele é no momento,
isto é, antes das modificações pelas quais terá de passar. Todos os
altos e baixos relevos ali se encontram matematicamente
reproduzidos, e sobre eles é que foram projetadas as modificações em
curso.
Passemos ao salão contíguo. Aí está diante de vós, outra
miniatura da Terra, igualmente de grandes dimensões. Esta miniatura
já representa o globo terrestre tal como deverá ficar após a conclusão
das modificações projetadas pelos cientistas que elaboraram os
planos de sua transformação. Aproximemo-nos um pouco mais, com a
devida permissão das Entidades presentes. Reparai nesta coloração
esverdeada em meio à tonalidade amarelo-claro. Esta coloração
representa a área que deverá suceder à que se encontra na outra
miniatura, formando elevações maiores ou menores do solo terreno,
as quais deverão ser desmontadas pelos trabalhos já iniciados. Tais
elevações são atualmente inaproveitáveis pelos homens para qualquer
tipo de produção. Após as necessárias modificações já em curso,
estas áreas tornar-se-ão perfeitamente cultiváveis, e portanto, da
maior utilidade na produção de alimentos.
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Há aqui uma outra grande modificação a ser operada na carta
geográfica do vosso mundo. Observai nesta figura da Terra, a
inexistência da ligação de dois continentes por aquela faixa de terra
que na outra figura aparece separando estes dois grandes mares.
Aquela ligação territorial está destinada a desaparecer, para permitir o
encontro destes grandes mares, com perfeito acesso à navegação.
Sim, entendo a vossa pergunta, e vou tentar respondê-la. As
populações existentes na faixa territorial a desaparecer, estão sendo
instruídas espiritualmente a se transportarem para outros países, e
uma parte delas já o está fazendo. Aquelas que permanecerem e
perecerem, serão aqui recebidas com todo o carinho e conforto.
Como, porém, os fatos não ocorrerão de chofre, mas lentamente, há
esperanças de que todos os habitantes da região destinada a
submergir consigam salvar-se com a ajuda espiritual sempre presente.
O nosso tempo é escasso e eu ainda tenho muito o que mostrar-vos. Ingressemos naquele outro belo e grandioso edifício de paredes
igualmente translúcidas, de tonalidade azul celeste. É uma grande
biblioteca. Entremos. Vede quão portentosa se apresenta esta enorme
biblioteca. Faça a sua pergunta, querido irmão. Sim; existem aqui,
posso dizê-lo, todas as obras divulgadas no mundo terreno, mas em
síntese. Vou solicitar uma delas para melhor apreciardes o processo.
Bem; temos aqui a belíssima obra de Dante, a Divina Comédia. Esta
obra pode ser apreciada na integra através das lâminas fluídicas aqui
convenientemente enfileiradas. Existe igualmente uma síntese, que é
esta, que pode ser manuseada por quantas almas o desejarem. Se
porventura necessitarem de consultar a íntegra, tê-la-ão também
numa questão de segundos. Passemos agora rapidamente ao salão de
leitura. Vede o número avultado de seres espirituais devotados à
leitura da sua preferência. Uns procuram aperfeiçoar conhecimentos
de que vão necessitar proximamente no plano físico, enquanto outros
se entregam à consulta de obras técnicas da sua especialidade. O tipo
de leitura que menor número de leitores reúne aqui é o romance.
Aqui quase ninguém se interesse pela novela amena, e muito menos
pela trágica. Já a poesia reúne um regular número de interessados na
sua leitura. As chamadas grandes obras poéticas da Terra também
são aqui muito apreciadas. Reservo-me de citar autores pelo receio de
omitir alguns de igual valor. É este um gênero de literatura aqui
bastante apreciado.
Desejo proporcionar-vos ainda um belo espetáculo aos ouvidos e
ao coração. Ireis ouvir um pouco da música celeste, da qual, estou
certo guardareis as mais gratas recordações. Dirijamo-nos então
283

àquele edifício cinzento, alguns passos à nossa direita, o qual em
linguagem terrena poderemos denominar Palácio das harmonias.
Entremos, mediante a bondosa permissão que nos concedem os
dirigentes. Hoje e todas as noites aqui se reúnem os aficionados da
música para encantar os nossos ouvidos e os nossos corações com
suas inesquecíveis harmonias. Por isso ficareis conhecendo este
edifício pelo Palácio das harmonias. Sentai-vos confortavelmente.
Inicia-se precisamente agora um pequeno concerto de órgão, no qual
tomam parte dezenas de instrumentos, acionados por verdadeiros
artistas da especialidade. Ouçamos, pois, com toda a atenção.
Perfeitamente, estimados amigos. Concordo plenamente
convosco, em que não há palavras capazes de traduzir a emoção e
encantamento que acabamos de sentir, durante estes felizes minutos
em que pudemos ouvir as mais belas melodias que a música celeste
nos pode proporcionar. Este foi, entretanto, apenas um detalhe da
música executada neste luminoso plano de vida. Quando aqui
puderdes viver e apreciar devidamente as encantadoras melodias que
vos esperam, então, meus queridos, podereis considerar-vos criaturas
verdadeira e eternamente felizes.
Por hoje é forçoso que regresseis ao vosso mundo a tempo de
poderdes despertar o corpo que vos espera. Eu partirei convosco por
estas duas razões: por ser do meu dever conduzir-vos ao vosso
mundo de onde vos trouxe até aqui, e por desejar encontrar-me com
o Senhor Jesus que lá está em serviço, e eu pretendo agregar-me a
sua comitiva. Vamos, pois, tomar a nave que nos aguarda já de
motores ligados. Acredito ter-vos proporcionado nesta segunda
excursão, motivos de alegria para todos, pelo que vos foi possível
observar neste plano de luz, amor e felicidade. Regressemos então à
Terra.
***
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Encerro com estas linhas o trabalho que venho ditando há cerca
de oito meses, para elucidação de quantos seres humanos tiverem
oportunidade de tomar conhecimento do que vim dizer por
determinação do Nosso Querido Jesus. Sentir-me-ei largamente compensado do esforço que fiz, durante esse tempo, para mergulhar no
ambiente terreno, se as minhas palavras lograrem merecer a atenção
e o acolhimento dos meus estimados irmãos encarnados. No Alto,
onde agora vivo servindo ao Senhor, eu atenderei de todo o coração a
qualquer chamado dos meus estimados leitores para algum
esclarecimento de que possam necessitar. Adeus, então, estimados
leitores e amigos. Contai desde agora, também, com a proteção e a
amizade deste vosso irmão mais velho que se chamou.
PAULO DE TARSO
Rio de Janeiro, Brasil, abril de 1967.
FIM
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Vida de Jesus Ditada por Ele
Mesmo
Ditada pelo Espírito do Nosso Senhor
Jesus, no ano de 1885, na cidade de
Avinhão, antiga cidade do sul da
França, onde outrora residiam os
papas
franceses.
Quando,
no
Gólgota
se
ergueu
a
cruz
supliciadora do divino enviado,
completava-se a segunda revelação:
estava fundado o Cristianismo. Em
1885, Por Jesus, o mesmo celeste
embaixador, recebíamos a luz da
terceira revelação: estava, pois,
fundado o Espiritismo.
A presente obra, encerra a História e a Doutrina da maior
figura humana de todos os tempos, constituindo um tão
grande tesouro de luzes espirituais, que todos quantos tiveram
a felicidade de estuda-la no recolhimento de seus lares,
atestam o excepcional progresso espiritual que sua leitura lhes
trouxe. Este livro é no dizer de Sebastião Caramuru, o tradutor
da edição brasileira, “a mais bela manifestação do gênio
através da perfumada flor da mediunidade. Nenhuma outra se
lhe aproxima. É ao mesmo tempo um livro de história e um
compêndio didático de espiritismo, ensina com segurança os
caminhos da espiritualidade e esclarece as páginas, até aqui
nebulosas, da passagem de Jesus homem pela face da Terra,
onde viveu, amou e sofreu. Tudo o que andava oculto pelo
interesse dos homens ou por estes vinha sendo mal explicado,
recebe do insigne autor um poderoso jato de luz”.
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Nova Ordem de Jesus (volume
único)
Novas orientações de Jesus, ou
ainda, os novos esclarecimentos
espirituais de Jesus. A obra, contém,
em seus dois volumes, 150
mensagens
de
ensinamentos
espirituais elaborados no Alto, pelo
Nosso Senhor Jesus, e ditados na
Terra
pelo
Apóstolo
Thomé,
destinados à maior repercussão em
todos os países, visto como a
palavra do Senhor se dirige a todos
os homens e mulheres responsáveis
em todo o mundo terreno neste fim de século. Lendo e
estudando estas 150 mensagens, terão todos os homens e
mulheres em suas mãos a chave que o Senhor lhes oferece
neste fim de século e de civilização, com a qual podem agora
abrir todas as portas do mundo espiritual e nele ingressarem
alegres e felizes ao término de suas vidas presentes. Diz o
Apóstolo Thomé: “A palavra que o Senhor Jesus está
difundindo na Terra através destas mensagens, deve ser
ouvida e meditada por quantos tiverem a ventura de conhecêla em sua presente vida terrena. Jamais alguém veio dizer na
Terra para conhecimento dos seres humanos, uma palavra tão
precisa e necessária quanto esta palavra do Senhor Jesus para
ajudar o progresso de todas as almas presentes na Terra. É,
portanto, a palavra do senhor, a palavra mais autorizada e
oportuna que os homens e mulheres podem conhecer neste
fim de século. Esta palavra do Senhor tem o mérito de elucidar
todas as almas encarnadas de maneira a que fiquem
conhecendo minuciosamente o que devem e precisam de
conhecer para que possam viver uma encarnação cem por
cento vitoriosa.”
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As Forças do Bem
Ditada pelo Espírito do Irmão
Thomé, o Apóstolo do Senhor, para
o
Sr.
Diamantino
Coelho
Fernandes,que foi a reencarnação
do
Espírito
Thiago,também
Apóstolo do Senhor. Em função da
importância dessa obra, o prefácio
ficou por conta do Nosso Senhor
Jesus, e para realçar ainda mais, a
Nossa Senhora Maria de Nazareth
também escreveu uma mensagem
para todas as suas filhas e filhos
terrenos. Através das mensagens
deste livro, vamos compreender
melhor a necessidade da nossa
Vida Nova
Ditada por cerca de cinquenta
Entidades de grande elevação
espiritual, formando parte do
conjunto das Forças do Bem, todas
elas empenhadas em secundar e
ampliar
os
ensinamentos
orientados amorosamente pelo
Nosso Senhor Jesus e trazidos à
Terra pelo Apóstolo Thomé.
Prefácio do Senhor Krishna, em
prosseguimento da Grande Cruzada
de Esclarecimento em pleno
desenvolvimento em nosso mundo
terreno. Esse livro nos traz os
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Corolarium
Um tesouro de luzes e bênçãos,
trazidos à Terra pelo Espírito de
Maria de Nazareth, a Excelsa Mãe
de Jesus, empenhada ela própria
em falar ao coração de suas filhas e
filhos terrenos. Livro considerado no
mundo espiritual, onde foi
elaborado, o trabalho de maior
importância enviada à Terra no
decorrer deste século. Seus
capítulos não foram redigidos por
acaso, de improviso, como diz a
Autora, mas estudados, meditados de longa data, de
maneira a divulgarem na Terra o que de melhor e mais
útil pudesse ser dito às almas encarnadas. Destina-se, por
isto, este COROLARIUM a servir de roteiro e farol às
gerações atuais e porvindouras, em sua marcha constante
para a luz que vieram buscar na Terra.
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Derradeira Chamada
Ditada igualmente pelo Apóstolo
Thomé, obra pela qual mais
uma vez é lembrado da
importância de nos religarmos a
Deus Pai. São conselhos e
ensinamentos espirituais com a
finalidade precípua de despertar
os corações dos seus leitores
para o que pode vir a suceder
aos que se conservarem à
margem do divino chamamento,
e para o que, de bom e
encantador, encontrarão quando
tiverem a ventura de tomar
conhecimento da mensagem
transmitida por Jesus Nosso
Senhor,
através
do
seu
mensageiro.
Todos
nós
deveremos enfrentar as provas
finais
previstas
no
Novo
Testamento,
irmão
leitor,
prepare-se, habilite-se, lendo e
estudando essa magnífica obra.
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Elucidário
Ditada pelo Espírito de Paulo de
Tarso, no desempenho de mais
uma tarefa do serviço divino; um
volume no qual o Apóstolo dos
Gentios nos relata vários episódios
de sua antiga pregação ainda
desconhecidos. Além disso, traz
conselhos e ensinamentos para
despertar os espíritos encarnados
na Terra, para que se encontrem
devidamente
preparados para
viver dias singularmente históricos
em sua presente vida terrena. Dias
históricos, ou final dos tempos, são
na realidade acontecimentos de
grande magnitude, destinados a
modificar
substancialmente
a
estrutura terrena e tudo que nela
viver. Saiba mais, lendo essa obra
destinada
esclarecer
e
conscientizar a todos os irmãos
encarnados.
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