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Introdução 
 

A partir de meados da década de 1940, a seara espírita recebeu diversos livros 

que traziam a assinatura espiritual de um companheiro que se autodenominava André 

Luiz, um pseudônimo, criado para proteger o médium e a Doutrina dos Espíritos do 

interesse não confesso de muitos que pretendiam criar polêmicas sobre os temas 

retratados nos livros. 

Nosso querido amigo Chico Xavier também teve problemas judiciais com os 

herdeiros de um dos autores espirituais que através dele se manifestava, Humberto de 

Campos, de forma que temos de compreender as muitas razões que envolveram a 

história dessa parceria de três irmãos muito amados, Chico, Emmanuel e André Luiz. A 

identidade de André Luiz e as características de sua vida terrena também foram 

modificados para poder ilustrar melhor o que acontece com o encarnado padrão, quando 

retorna à pátria maior, com seus muitos erros e acertos. Para tanto, é nítido que André 

Luiz precisa encolher para que o personagem dos textos se aproxime de nós. Isso fica 

claro na sequência de livros que compõem sua extensa obra. 

Esses textos eram carregados de conhecimentos oriundos de alguém que embora 

se dissesse “apenas” médico, era um pesquisador nato. Além da vinculação científica 

que o autor transmitia, percebia-se que grande parte dos textos recebidos por intermédio 

do querido e saudoso amigo Francisco Cândido Xavier trazia muito mais informação 

nas entrelinhas do que se podia supor. Assim, ler a obra desse companheiro espiritual 

sem perguntar os “porquês” e suas implicações é um demérito à obra, constituindo 

apenas exercício automático de leitura. 

Muitos aspectos extremamente novos na seara Espírita-Cristã são abordados, 

com muito cuidado, diga-se de passagem, como a lei do karma, o esquecimento do 

passado, a estrutura do orbe terreno, as reencarnações compulsórias, o parasitismo 

fluídico, a mediunidade, a importância do conhecimento e do estudo, os corpos 

espirituais superiores, a existência de colônias espirituais bastante estruturadas e o 

próprio processo de evolução planetário. Sua obra é um verdadeiro compêndio que dá 

cores vivas ao conhecimento trazido pelos espíritos codificadores a Kardec. 

Em nosso modesto livro, fruto de sonho de minha amada progenitora e da equipe 

espiritual com a qual trabalhamos, procuramos, sem pretensões descabidas, discutir 

alguns aspectos abordados pelo querido André Luiz e suas implicações para a 
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compreensão da Doutrina dos Espíritos. Em ocasiões diferentes, pude ter contato com 

companheiros espirituais que nos facultaram o contato com as realidades relatadas por 

André Luiz e estamos seguros das colocações feitas. De qualquer forma, assumo toda a 

responsabilidade pessoal por falhas na redação e no entendimento da mensagem 

transmitida pelos nossos mentores. 

Posso lhes dizer, em função disso, que muito do que discutiremos aqui é parte de 

um planejamento já em curso há sete décadas e hoje estamos mais aptos para encarar a 

realidade. Pessoas com a mente brilhante, como aquela que ilumina o doutor humano e 

entusiasta do Homo spiritualis, o homem espiritual, André Luiz, são simples e singelas. 

Curvo-me em respeito ao seu esmero e dedicação. 

Por motivos de similaridade fluídica, discuti as ideias de André Luiz com outros 

amigos já desencarnados e que fazem parte de nossa e de outras equipes de auxiliares do 

Cristo, como o Dr. Joseph Gleber, o Dr. Adolph Fritz, frei Tomás, Ishmael ben Gurion, 

Irmã Scheilla, pai Benedito, pai João de Aruanda e outros. 

O trabalho ligado a esse livro se iniciou em função de diversas mensagens 

mediúnicas de cunho científico e evangelizante que foram recebidas, tendo 

principalmente Joseph Gleber e Ishmael como autores, falando sobre a vida espiritual e 

a transição planetária. O conteúdo desses textos parecia diferente de tudo o que tinha 

lido a respeito da Doutrina dos Espíritos, mas não podemos esquecer que a obra de 

Kardec não explorava detalhes da vida após a morte do veículo físico e coube a André 

Luiz dar muitos desses detalhes. 

Contudo, na época em que os textos de Joseph e Ishmael eram psicografados, eu 

não tinha conhecimento aprofundado da obra de André Luiz. Tinha lido os livros todos, 

mas nunca havia parado para entender a extensão de seu conteúdo.  Os maiores receios 

que tínhamos, na ocasião, deviam-se às discussões ásperas que tomavam conta do 

Espiritismo sobre o que era doutrinário e “não doutrinário”. A fogueira parecia estar 

acesa e o fogo devorava a tudo e a todos. Da minha parte, não me importava de ser 

considerado louco por ter psicografado linhas sobre reencarnação no plano espiritual, 

doenças neoplásicas e infecciosas no períspirito e transição planetária, mas admirava (e 

admiro) os mentores de nossas casas de oração e tinha receio que fossem objeto de 

críticas e ironias, mas me esqueci de que eles mesmos nada receavam.  

Na análise da obra de André Luiz, sugeriram que a leitura fosse submetida a 

análise comparativa e o senso crítico fosse exercitado. Tenho vergonha de admitir, mas 
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me surpreendi com o que encontrei. Já tinha lido os textos de André várias vezes, mas 

não tinha percebido a quantidade de informações contidas em suas entrelinhas. Nunca 

gostei muito de livros romanceados e não pude perceber o quão profundos eram seus 

conceitos. 

Assim, os textos foram parcialmente publicados na forma de e-books, livros 

digitais, e, com a finalidade de ganhar mais confiança nas potencialidades mediúnicas e 

no auxílio sempre presente da espiritualidade, nossos mentores pediram que os trabalhos 

psicográficos somente fossem retomados apenas depois de um estudo sistemático, 

metódico e sério, sem amarras de cunho pessoal ou filosóficas, sobre a obra de André 

Luiz, que para eles representa um arcabouço de um grande projeto em curso no plano 

espiritual, objetivando preparar o homem encarnado para a realidade da vida após a 

vida. Um projeto ligado ao crescimento espiritual do homem, o Homo spiritualis, no 

qual os Centros Espíritas deveriam trabalhar com maior entrosamento, cada um 

respeitando as características e peculiaridades dos demais... 

Sei que muitas das colocações presentes nesse livro que agora apresento a vocês, 

parte psicografado e parte redigido pelas minhas mãos e consciência, irão incitar 

discussões e o objetivo é exatamente esse: vamos discutir, porque discutir é tirar a 

mente da inércia, mas esperamos que esse processo seja suave, embora profundo e 

duradouro. Fazer as pessoas pensar e questionar. Discutir André Luiz é sentir o fluxo de 

ideias e o desabrochar de uma nova visão do mundo espiritual, seguindo as numerosas 

recomendações do médico que nos levou a entender o umbral e as esferas superiores. 

Perceberemos, pela análise crítica dos textos de André, que as trevas não são 

constituídas de irmãos sofredores ou simplesmente revoltados com a ordem natural das 

coisas. Esses são os habitantes do umbral. Abaixo desses planos, nas furnas e abismos, 

outro grupo de espíritos astutos e disciplinados, unidos na tarefa de fazer estancar o 

progresso da humanidade e estimular o parasitismo energético se reúne. Procuram 

manter em silêncio as relações de domínio que implantaram nas coletividades da crosta 

há milênios. Eles estimulam o sectarismo e o fanatismo religioso; o mundo das drogas 

tem ali o seu planejamento em escala global; a produção de aparelhamento artificial 

capaz de permitir a implantação de ideias e comportamentos no cérebro perispiritual é 

uma realidade que muitos irmãos de fé não são capazes de reconhecer e isso tem uma 

única razão: só vemos o que desejamos ver. Em um mundo globalizado, a tecnologia é 

assunto de suma importância, aqui e lá também. 
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Esses motivos nos levaram ao estudo da obra de André Luiz, síntese perfeita da 

parceria mediúnica com Chico Xavier e, em alguns textos, Waldo Vieira. Repleta de 

revelações equilibradas e de grande sensatez, ali podemos encontrar a verdadeira 

natureza do mundo espiritual. Sua leitura nos revela a programação da espiritualidade 

na difusão gradual, por etapas bastante nítidas e delimitadas, de uma Doutrina dos 

Espíritos mais viva do que nunca e que completa com perfeição a obra de Kardec, 

dando-lhe, inclusive, a profundidade e a exemplificação prática que o século XIX não 

permitira ao codificador. 

Logo veremos que nossas próprias existências foram fruto de planejamento dos 

nossos guias e mentores, procurando potencializar as poucas virtudes que temos e, 

através delas, levar o mundo terreno a um novo patamar evolutivo. Nós fazemos o 

mundo e disso não podemos fugir. Veremos adiante que um mundo em regeneração, em 

franco processo de ascensão, não é formado por espíritos especiais, mas sim por 

espíritos imperfeitos que já despertaram para a realidade da vida nas diferentes esferas 

em que ela se manifesta. 

André Luiz nos incita a olhar para o espelho, onde descobriremos quem 

realmente somos, refletindo o nosso passado reencarnatório. 

Comentando os assuntos mais relevantes da obra de André Luiz, os 

colaboradores espirituais da presente obra nos mostram que a vida é um grande campo 

de batalha, onde o adversário é o orgulho e o egoísmo que carregamos dentro do peito. 

O amor ao “eu” e o apego excessivo ao mundo material sufocam a criatura e acabam 

contribuindo para sua falência na sua existência terrena. A falta de desempenho 

espiritual, em nossas atividades, acaba por exacerbar o remorso após o retorno para o 

mundo maior. André Luiz sentiu isso “na carne” e esse foi o motivo que o levou ao 

umbral. Ele precisava harmonizar a sua consciência antes de adentrar Nosso Lar. 

Espírito de grande envergadura intelectual, foi enviado à Terra pelos maiorais das 

esferas superiores e nada concretizou. Seu remorso pungente o levou às esferas de dor e 

sofrimento. 

Essa vida que hoje envergamos é a mais importante de todas as existências já 

vividas. Aqueles que foram nobres e atualmente manipulam instrumentos humildes de 

trabalho modesto podem se perguntar se isso é piada de mau gosto, mas é a realidade. A 

existência atual é a mais importante, não apenas por estarmos passando pelos momentos 

mais agudos da transição planetária, mas principalmente porque essa existência ainda 
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está em nossas mãos e podemos trabalhar para melhorar a nossa condição moral e 

espiritual. 

Trabalho, sempre trabalho. Jesus nos mostrou o caminho que nos levará ao Pai.  

Vamos em frente. De mãos dadas com nossos adversários de ontem, que se converterão 

em futuros parceiros do amanhã, construiremos um mundo melhor, para nossos filhos e 

para nós mesmos. 

O combustível dessa transformação será o aperfeiçoamento pessoal, a reforma 

íntima, mas uma reforma real e não apenas de aparências; uma reforma de essência e 

não cosmética. 

 

Araçatuba, 18 de dezembro de 2012. 

 

 

O restante do texto consta de obra de 360 páginas em formato 

A4. O texto completo foi enviado para editoração e impressão, 

estando disponível nas livrarias em 60 dias. 

 

Colabora conosco. Passe a sua opinião para 

gaettijardim@gmail.com ou para o Blog Espiritismo e 

Conhecimento 

(http://espiritismoeconhecimento.wordpress.com/) 

 

Muito obrigado por tudo 
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A Estrutura do Orbe Terreno 

 

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Joseph Gleber; data: 19 de 
dezembro de 2012). 

Meus irmãos, dirijo essas palavras àqueles que enxergam, mas não veem; 

escutam, mas não ouvem; reconhecem mas não aceitam. 

O Soberano Senhor do universo, Criador e Estruturador do princípio, se faz 

presente em todos os lugares e condições, mesmo que nossa pequenez não permita que 

venhamos a compreender Seus desígnios, tampouco a extensão de Suas obras. 

No passado não tão distante, homens foram incriminados porque sugeriam que 

a estrutura do universo não refletia os horizontes estreitos dos religiosos de fachada. 

Séculos se passaram e o problema se mantém atual, com a diferença de que, no 

presente, as sugestões de novos modelos cosmológicos e as críticas a esses mesmos 

modelos se originam de mentes que se negam a ver a existência de qualquer 

organização inteligente no cosmo. Por outro lado, da mesma forma que no século XVI, 

todas as colocações são baseadas apenas nas abstrações teóricas, matemáticas, uma 

vez que a avaliação e experimentações práticas ainda não puderam ser realizadas, em 

função das limitações tecnológicas existentes. 

Por muitos anos ponderei sobre o “espaço”, como entidade física. As distâncias 

que nos separavam de outras estrelas é tamanha que as possibilidades de contatos com 

nossos irmãos siderais seriam ínfimas, se o espaço fosse absoluto, algo que sabemos 

não ser verdadeiro, e temos diversos relatos de intercâmbios ocorrendo em esferas 

superiores e mesmo se utilizando de artefatos tecnológicos. A questão central dessa 

equação dizia respeito ao fator “massa”, uma vez que a velocidade da luz não poderia 

ser atingida, tampouco ultrapassada, como diversas vezes demonstrado 

experimentalmente. Qualquer objeto ou onda que se deslocasse acima dessa constante 

estaria infringindo uma lei natural, ou pelo menos assim parecia...  

Em diversos experimentos em que partículas foram aceleradas e, 

aparentemente, atingiram seus alvos antes dos fótons, que foram direcionados 

simultaneamente para os mesmos objetivos, fizeram-no não por terem sido mais 

“velozes” do que a luz, mas porque percorreram caminhos diferentes, mais curtos, 

verdadeiros atalhos, atravessando os meandros de dimensões espaciais ocultas aos 

nossos sentidos naturais. 
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As ponderações sobre o fator “massa” continuaram nos intrigando e 

descobrimos que, em algumas condições experimentais que não encontram paralelo no 

seu plano, as partículas perdiam a capacidade de interagir umas com as outras e com o 

tecido do cosmo, perdendo os atributos dos objetos com massa. A perda dessa condição 

permitia que as partículas saltassem de uma posição para outra, independentemente do 

espaço físico ao redor. Essa situação era extremamente relevante nas equações que 

descreviam o deslocamento no espaço-tempo e, mesmo onde residimos, em uma colônia 

de estudos, muitas são as interpretações desse fenômeno. Alguns colocam que a perda 

da massa pode permitir que o tempo inverta seu sentido de fluxo, de forma a 

retornarmos ao passado, enquanto outros colocam que, na ausência de interações entre 

as partículas, esse fenômeno nos tornaria semelhantes a expectadores, uma vez que não 

seríamos capazes de modificar os eventos observados, tampouco interagir com eles. 

De qualquer forma, não se preocupem, das esferas sublimes, os mestres siderais 

nos ensinaram que o tempo protege o homem frente a ele mesmos e sabemos que 

modificar o que se passou somente pode ser feito com novas existências e aprendizado. 

As possibilidades existem e devem ser estudadas como forma de enriquecer o 

conhecimento que temos e a maneira como entendemos o universo. 

Sabemos que esses fenômenos podem ocorrer naturalmente, fruto da estrutura 

mais íntima da matéria e da energia, filhas do fluido cósmico universal. Dessa forma, 

alterando a condição das partículas envolvidas, podemos modular a quantidade de 

energia necessária para viagens no espaço-tempo, de forma que dispositivos 

tecnológicos podem vir a vencer barreiras até então instransponíveis para os padrões 

atuais da tecnologia dos encarnados, onde a estrela mais próxima, distando 4,4 anos-

luz da Terra, somente seria atingida pelos foguetes terrenos após milhares de anos. 

Desde que os contatos com outros seres humanos do cosmo ocorreram e 

ocorrem, algo tinha que estar errado! E estava! 

Além dessa peculiaridade sobre a interação entre as unidades básicas da 

matéria, o espaço não foi feito para ser singrado como os mares. Não podemos pensar 

no mesmo com os olhos de Newton. A mecânica clássica fracassa nas distâncias 

infinitamente pequenas e extraordinariamente grandes. Por outro lado, conseguiremos 

modificar o espaço-tempo e sua interatividade com a matéria-energia. 

Modificando a condição vibratória de uma estrutura, também reduzimos sua 

interação com o pano de fundo do cosmo e partículas do modelo padrão, reduzindo a 
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quantidade de energia necessária para transportá-la em um universo tridimensional. 

Porém, o caminho mais curto entre dois pontos extremamente distantes no cosmo não é 

uma reta, mas uma parábola passando pelas dimensões espaciais adicionais que vocês 

olvidam. Sabemos que essas palavras podem parecer alucinações e provavelmente tudo 

isso possa ser considerado abstrato demais para ser real, mas o que é a realidade? Não 

é a realidade apenas uma percepção? 

Vocês possuem numerosas evidências de que o universo não é limitado às 

dimensões espaço-temporais conhecidas, encontrando-se dobrado, curvado, sobre 

dimensões adicionais. Outros mundos se descortinam em diferentes condições 

vibratórias do fluido cósmico universal. A teoria unificada de campo, tão sonhada por 

Einstein, somente ganha sentido se considerarmos essas outras realidades, infinitas até 

onde pudemos inferir. Quando olhamos para as “bordas” dessa superestrutura, que de 

tão maravilhosa e ampla parece plana e homogênea, suas minúsculas e providenciais 

assimetrias foram responsáveis pelas condições para a organização da vida, segundo 

os desígnios do Pai. Por outro lado, é a simetria quase perfeita entre os diferentes 

planos vibratórios que permite que a evolução biológica e a ascensão espiritual se 

estabeleçam. 

Por meio desses dispositivos tecnológicos astrais, os planos superiores e, em 

menor extensão, os planos intermediários mais avançados tecnologicamente entram em 

contato com outras sociedades, em níveis diferentes daqueles ocupados por vocês. 

Estamos apenas começando a entender que o universo se comporta como uma projeção 

holográfica da mente divina, produto perfeito do Criador e sustentado por Sua augusta 

vontade. 

A existência desses planos tem o objetivo de permitir a individualização, 

estruturação e evolução do princípio inteligente, que passa a migrar por diversas 

experiências até sua sublimação plena, na forma de espíritos que atingiram a 

angelitude. Ao longo desse processo, cada um de nós se liga, por afinidade fluídico-

magnética, a determinado plano dimensional, que reflete exatamente o que somos. No 

plano de vida em que me encontro, crianças nascem de pais que vocês chamariam de 

“desencarnados”, enquanto em outros, onde a dor e o sofrimento modificam a 

estrutura fisiológica do perispírito, os rebentos não podem renascer. Simetria quase 

perfeita. 
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De qualquer forma, precisamos ter em mente que esse processo de renascimento 

e morte é relativo; morremos em um plano para renascer em outro. A própria perda do 

corpo físico durante o desencarne não atende a esse imperativo? 

Sim, de forma plena. 

E nossa família espiritual se estrutura em diversas comunidades e planos 

vibratórios diferentes, como consequência de nossas existências pregressas. 

Isso é impossível? Será mesmo? 

Como comparação, não podemos esquecer que há pouco mais de um século, 

quase tudo que hoje constitui rotina na vida de vocês era considerado impossível ou 

impraticável, como a aviação, a engenharia aeroespacial, a telefonia, os transplantes 

de órgãos e a clonagem terapêutica. O tempo mostrou que os futurólogos estavam  

errados e os céticos eram, em realidade, pessoas que não viam além de seus desejos de 

estagnação. 

Entre os religiosos falta vontade de buscar explicações e aceitar o novo, 

preferindo-se a rendição da mente ao dogma. Para a ciência falta parar e refletir sobre 

as antigas filosofias. A compreensão da realidade está a meio caminho desses 

companheiros. 

Na medida em que evoluímos, a liberdade de nosso psicossoma aumenta 

significativamente, posto que a matéria sublimada que nos constituirá apresenta menor 

massa e menor interação com os componentes da matéria convencional, bariônica, e 

mesmo com a matéria astral, facilitando o processo de intercâmbio físico e espiritual 

entre os planos vibratórios e os diversos universos que constituem o nosso multiverso 

infinito. 

Ao redor da Terra dos encarnados, ocupando suas vizinhanças e entranhas, 

dezenas de mundos espirituais existem, integrando-se psiquicamente com as mentes de 

todos nós, em correntes intensas e irrestritas, mas com pouco efeito sobre a 

constituição material do plano em que vocês habitam, uma vez que as diferentes 

condições da matéria astral nada mais são do que peculiaridades de momento, ou 

conformacionais, do fluido cósmico universal, da mesma forma que a matéria ordinária 

também o é.  

Cada um desses planos vibratórios tem minúsculas variações das constantes 

físicas básicas, o que lhes confere diferenças significativas nas estruturas materiais e 

no arcabouço energético, que, por sua vez, interferem de forma pronunciada na 
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constituição e composição dos corpos espirituais de seus habitantes e ajuda a entender 

os numerosos problemas de terminologia que enfrentamos quando essas mensagens são 

transmitidas à Terra. Por vezes colocamos que os problemas de comunicação esbarram 

em terminologias que vocês não conhecem, mas a realidade é mais grave: faltam 

referenciais para comparação. 

Para os planos mais sutilizados, vocês são vistos como habitantes intraterrenos, 

da mesma forma que os habitantes dos abismos e das trevas profundas são chamados 

de seres subcrostais por vocês. Porém as palavras “intraterreno” e “subcrostal” são 

metafórica, uma vez que não estão dentro ou abaixo de nada na sua frequência 

vibratória. Essa terminologia somente se impôs e hoje até prejudica a compreensão em 

função das imagens dantescas com que foram retratados os planos de dor e sofrimento 

na Idade Média. Esses habitantes não vivem no núcleo quente de Terra “física”, mas 

na superfície de esferas mais densas do que a vossa, apenas isso. Estrelas também 

enfeitam o céu noturno desses planos.  

O peso que esses irmãos sofrem não é fruto da pressão das rochas sobre suas 

cabeças, mas o efeito das egrégoras e viciações mentais a que se entregaram ao longo 

de eras geológicas. 

Essa realidade também se manifesta em termos evolutivos, biológicos, sendo 

praticamente impossível distinguir um plano dimensional ou vibratório de seus pares 

mais próximos, motivo que leva diversos irmãos desencarnados a ignorarem a própria 

condição; ignoram a morte porque o mundo que encontram após o desenlace é, em 

quase tudo, semelhante ao deixado para trás. Essa semelhança entre os planos não é 

apenas física, mas também biológica, como estudos anteriormente apresentados 

sugeriram. 

A estruturação do orbe em moradas de densidade decrescente existe para guiar 

o espírito em direção à perfeição. Chegará o momento em que a sociedade, como a 

conhecemos, terá abandonado o plano físico de vocês e viverá nos planos mais 

sublimados, da consciência livre e imaterial, conforme a descrição do Evangelho 

Segundo o Espiritismo. 

Quando isso ocorrer, caso outra civilização venha a fazer “uma visita” ao 

plano físico atual, veria um mundo desolado e diria que os grandes primatas teriam se 

extinguido... isso se a vida ainda existir na superfície do globo. Contudo, nas esferas 
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mais sutis, nossas coletividades estariam no mais elevado e pleno vigor, com 

renascimentos e progresso. 

A própria codificação narra essa transformação, que apresenta caráter 

inevitável, até porque tudo que apresenta natureza material é perecível e deve 

desaparecer com o tempo. Deus está em toda parte e a vida é ubíqua, ocupando cada 

meandro desse tortuoso rio chamado universo, com canais aferentes e eferentes, por 

onde a matéria e energia são recicladas. Fazemos parte desse contínuo e se fisicamente 

ainda estamos presos a nossas limitadas percepções, em espírito podemos sondar a 

intimidade da vida e do todo. 

Tudo virá de forma paulatina e no tempo certo, sob a direção dos mestres 

Imortais e a liderança do Cristo planetário. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: a obra de André Luiz deixa bastante claro que o orbe 

terreno é constituído por diversos planos vibratórios, com todas as características de 

mundos “materiais”, com rios, bosques, moradias, lavouras, fábricas e oficinas. Esses 

planos possuem características próprias, mas deixam mostram que a vida, após a morte 

do corpo físico, é uma continuação mais rica, variada, daquela que o indivíduo 

apresentava na crosta terrena; a vida prossegue em uma realidade familiar, paralela à 

nossa. Os espíritos também sugerem que além desses planos vibratórios, em nosso orbe, 

o próprio universo teria suas contrapartes espirituais, como parte de uma grande 

simetria. A matéria que constitui esses planos é, para os espíritos, tão palpável quanto a 

matéria comum o é para nós. Envolvendo todas essas estruturas e conectando-as 

teríamos uma manifestação bastante sutil do fluído cósmico universal, a matéria mental, 

que sofre influência de nossos pensamentos e, por sua vez, influencia as condições do 

ambiente em que vivemos, tanto na crosta quanto nas esferas espirituais. As descrições 

de desdobramento em corpo mental, a presença do corpo vital ou duplo etéreo nos 

encarnados vai de encontro à literatura oriental que sugere que o homem também é 

constituído de vários corpos que vibram em frequências diferentes, da mesma forma que 

as esferas espirituais que se interconectam com o plano físico. A nossa dificuldade em 

entender as expressões que os espíritos da codificação utilizavam, como semi-material, 

semi-fluídico e outras, demonstra que a natureza do cosmo é mais ampla e variada do 

que os pesquisadores encarnados e os estudiosos espíritas podem imaginar. A 

comprovação dessas realidades paralelas ainda não é possível, mas certos físicos e 
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cosmólogos consideram sua existência como “matematicamente plausível”. Nesse 

universo de André Luiz, a morte e o renascimento são as portas para adentrar essas 

outras realidades. Nada do que foi apresentado pelo amigo espiritual vai contra os 

postulados básicos da Codificação de Kardec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

O Perispírito e sua Fisiologia  

 
Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Ishmael ben Gurion; data: 21 de 
dezembro de 2012). 

No início dormitávamos entre nossas existências materiais. O mundo em que 

nos encontrávamos era outro, mas, na sua essência, semelhante ao vosso. 

A morte do corpo físico era um adentrar na letargia e nada parecia nos remover 

daquele estado de coisas. Queríamos voltar ao mundo denso porque na condição de 

espíritos envoltos por corpos mais sutis tínhamos medo de nossos pares. Tínhamos o 

medo do desconhecido e quase tudo era desconhecido após a morte do corpo físico. 

Nessa situação, a vida estancava quase por completo, como se sedativos poderosos 

embaçassem as nossas percepções mais íntimas. 

As existência, dentro e fora do invólucro material mais palpável, se sucederam e 

a mente desenfaixada do corpo denso passou a buscar respostas para sua condição e a 

escuridão diminuiu, mas ainda não éramos seres verdadeiramente espirituais, mas 

apenas criaturas que estagiavam no mundo “físico”, para onde fugíamos sempre que 

alguma dificuldade nos assaltava. Como vocês mesmos falam, a carne era o refúgio 

derradeiro para todos nós. Falar dos mortos e encarar a morte passou a ser encarado 

como algo místico e repleto de deuses e forças que não compreendíamos. 

Almas mais iluminadas mostraram que a morte não existia e acreditamos. 

Aquele a quem chamamos hoje de Jesus esteve entre esses eleitos. Contudo, depois 

vieram outros que nos escravizaram e transferiram o poder religioso para a esfera da 

irracionalidade, proibindo qualquer tipo de questionamento. Não entendíamos o 

porquê daquilo, mas tínhamos de render tributos aos novos senhores. Hoje reconheço 

que a indiferença se aliara à ignorância e construíra importante império das trevas em 

nosso mundo. Tudo isso fazia parte do processo de aprendizado. 

Em resposta à escravidão mental, as gerações caminham e a sociedade daquele 

mundo descobriu que a vida era maravilhosamente complexa e os dogmatismos foram 

sendo expurgados ao longo de milênios, inicialmente de forma lenta, mas o ritmo se 

acelerou exponencialmente. Extirpamos a imagem de um Pai amoroso e a guerra 

grassou entre nós. Domínio e destruição; genocídio e morte. A sociedade provocou dor 

e destruição e alguns voltaram a cultivar as antigas filosofias que prometiam paz. Era o 

agonizar do materialismo em nosso mundo. A transição planetária teve seu fim. 
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Milênios foram consumidos no processo e todos os orbes do universo passam por esse 

ciclo de transformação, mas alguns sofrem mais e outros menos, segundo os 

sentimentos predominantes em sua população. 

Deus se apresentou em toda a sua glória através de seus prelados mais 

dedicados e o resgate de nossos valores morais e espirituais se deu. As tempestades que 

varreram nosso mundo foram expurgadas e o ciclo se completou. Aqueles que 

apresentavam afinidade fluídica com mundos outros, menos evoluídos, foram para lá 

enviados, para a escola de novos desafios e hoje vocês, meus queridos amigos, estão 

passando pela situação que meu povo atravessou há milênios. Eu mesmo, um exilado. 

Todos discutíamos a transição planetária, mas não nos demos conta que esse 

processo é uma espiral que se abate sobre cada plano vibratório que constitui o orbe e 

se aprofunda em direção às condições mais densas e sombrias, uma vez que tudo evolui 

e se renova. Os planos umbralinos do presente se converterão em moradas de luz e 

amor dentro de séculos de transformação, da mesma forma que as comunidades que 

hoje resplandecem, há tempos sofriam as mazelas da ignorância e da perversidade. 

Será que o Deus da transformação, da evolução e da adaptação condenaria áreas 

extensas de Sua sublime criação ao regime da ignorância e escuridão? 

Certamente que não. 

Cada um desses amplos processos de resgate, que tira o homem da selva e o 

elava às estrelas tem a sua contraparte na nossa estrutura espiritual, ou melhor, em 

nossos corpos espirituais. 

Durante os anos de nossa infância espiritual, quando a letargia nos atingia, 

pensávamos que o espírito era um ser difuso e destituído de relação com o mundo 

natural. Depois descobrimos que ele se vestia para andar nas ruas e sua vestimenta era 

o que chamamos hoje de perispírito. A evolução nos mostrou que não tínhamos uma 

única camada de roupa e percebemos que cada uma delas se prestava a um 

determinado ambiente. 

No início desse processo de descobertas, muito nos julgavam como loucos, 

afinal, espírito não é “fantasma”? Como um espírito pode ter vários corpos e nós não 

vemos? Essas discussões ocorreram até entre os espíritos, afinal, como explicar o que é 

a luz para um cego de nascença? Sem um referencial, tudo é colocado no mesmo nível 

de discussão e as divergências tornam-se insuperáveis. 
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Posteriormente descobrimos que a estrutura molecular do perispírito sofre 

alteração lenta, mas progressiva da mente e se transforma, de uma forma ou outra, 

gerando corpos perispirituais mais leves, quando o ser passa a compreender melhor o 

seu papel no mundo, ou gera doenças perispirituais e no corpo denso. Era o 

nascimento da medicina da alma, que inicialmente era interpretada como algo místico, 

mas que logo se mostrou ligada ao dia a dia das pessoas e ganhou as salas acadêmicas, 

mesmo que perifericamente. 

O tempo passou e vislumbramos algo que era óbvio: ao mudarmos de plano 

vibratório ou dimensional, deixávamos para trás o invólucro que carregávamos e não 

deixávamos de ser o que éramos. A individualidade, a mente, estava em níveis mais 

elevados e a partir daí o crescimento era uma questão de tempo e de vontade, uma vez 

que o caminho já havia sido trilhado pelos nossos amigos. A mediunidade, como vocês 

chamam a capacidade de sintonizar com os universos que permeiam aquele em que 

vivemos, passou a ser vista como uma característica natural da criatura em evolução. 

O tempo vem mostrando que palavras como “encarnado” ou “desencarnado” 

somente têm algum significado no momento inicial de nossa jornada evolutiva, mas 

tornam-se relativos na medida em que a senda se aprofunda. Na casa de meu pai 

existem muitas moradas, moradores, condomínios e escolas, cada uma ensinando 

diferentes vertentes da verdade divina. 

O homem terreno irá desenvolver seu aparelho físico por muitos milênios ainda. 

Modificações intencionais na sua condição genética, sempre com o acompanhamento 

da espiritualidade e considerando-se a lei de causa e efeito, permitirão que as doenças 

hereditárias sejam eliminadas. A seguir, sob diferentes roupagens, o homem irá 

descobrir que faz parte de uma família cósmica e estudará os demais universos que se 

encontram dentro do seu horizonte. 

Na mesma época, por forças profundas que o impelem ao progresso, as doenças 

originadas dos corpos espirituais serão objeto de estudo e tratamento preciso. Sem os 

dramas do remorso e da culpa, gerações de crianças maravilhosas nascerão em seus 

planos mais densos, saneando as condições espirituais locais. Logo aprenderemos que 

a evolução do corpo físico apresenta limites dos quais pouco podemos fugir e, com o 

tempo, os espíritos mais brilhantes de nossas coletividades passarão a renascer em 

planos mais sutilizados do orbe, ao mesmo tempo em que as últimas ilhas de uma 

sociedade egoísta se desfazem na Terra. 
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Nesses planos mais elevados, dotados de uma matéria que lhes oferece 

possibilidades cada vez maiores de crescimento e evolução, o novo “encarnado” passa 

a ver a sociedade tecnológica como uma etapa do desenvolvimento do espírito e do 

intelecto. Munido da mente vibrante e tecnologia pulsante, o homem reconhecerá seus 

pares nas proximidades vibratórias do seu mundo azul. A ascensão dos espíritos será 

acelerada e, nesse processo de sublimação, os corpos espirituais se tornarão mais sutis 

e serão perdidos paulatinamente. 

Tudo isso nos mostra que cada um de nós, através de nossos múltiplos 

invólucros espirituais, passamos por transições pessoais, onde perdemos corpos 

grosseiros e reencarnamos em condições mais sutis de nosso mundo, desse pedacinho 

de céu que aprendi a chamar de casa. 

Esse é processo natural e reconhecê-lo irá abrir as portas da compreensão para 

a superação dos muitos desafios que nos esperam. Como já lhes dissemos no passado, o 

berço é a maior escola e ele pode ser encontrado em diversos planos e condições. 

Falta tanto ainda, mas o caminho está aberto e devemos percorre-lo com 

sorrisos nos lábios. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: a obra de André Luiz evidencia que o perispírito, em sua 

visão clássica, é constituído de diversos corpos constituídos de matéria, mas de natureza 

diferente do nosso corpo físico. O autor descreve a existência de um corpo vital, do 

perispírito propriamente dito, ou psicossoma, e do corpo mental, deixando em aberto a 

possibilidade de existirem corpo espirituais mais sutis ou superiores. As amplas e 

aprofundadas abordagens sobre o tema mostram que o perispírito ou psicossoma é 

constituído de órgãos, tecidos e células, que se adaptam com perfeição às suas 

contrapartes físicas, guardando, inclusive, um histórico de nossos hábitos e doenças. 

Nesse particular, o corpo mental, a mente, seria a grande depositária de nossas 

existências pretéritas, que afetariam o perispírito e se manifestariam no corpo físico. O 

autor advoga que nos momentos que sucedem à morte, ao mesmo tempo em que ocorre 

a degradação dos órgãos do corpo físico inerte, o perispírito sofre transformações sutis 

que permitem seu ingresso pleno no mundo espiritual, é a histogênese espiritual. Em 

diversos momentos a fisiologia do perispírito é reafirmada, de forma que não podemos 

imaginá-lo como sendo uma fumaça ou energia destituída de organização. Isso é um 

contrassenso. Essa fisiologia do perispírito, pelo menos em algumas condições, se 
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mostra completa e essa plenitude se manifesta como a necessidade de alguns espíritos 

em obter algum alimento líquido ou frugal, embora não venham a perder o psicossoma 

na ausência de alimentação, uma vez que recebem o quase tudo que necessitam a partir 

da atmosfera de seus planos de vida. Nas esferas superiores, não existe mais qualquer 

necessidade de suplementos alimentares. A possibilidade de capacidade reprodutiva, em 

alguns planos, não pode ser descartada, embora não seja claramente afirmada. O autor 

espiritual também mostra que o perispírito é perecível e pode ser perdido, citando dois 

casos em que isso ocorre, como também atesta toda a literatura hindu sobre o tema, 

sendo eles a ovoidização e a ascensão evolutiva. Nessa última, o espírito vai viver em 

esferas superiores e deixa para trás o invólucro espiritual que antes carregava. Na 

ovoidização, o ódio, remorso, a necessidade de posse e outros tipos de sentimentos 

deletérios acabam viciando a estrutura do períspirito que vai, pouco a pouco, perdendo 

seus atributos e se converte em um ser destituído de maior organização, resultando daí o 

termo “ovoide”, ou algo que lembra um “ovo”. A perda do perispírito também é 

chamada de segunda morte. 
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A vida em Colônias Espirituais 

 

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: pai João de Aruanda, conhecido 
como João Cobu; data: 24 de dezembro de 2012): 

Salve filhos do Verdadeiro Pai, que está acima de todos nós. 

Pai velho veio conversar com meus queridos filhos. Felicidade, alegria é o que 

sentimos ao ver os sorrisos e abraços nessa época tão emocionante. Velho chora 

quando lembra de Jesus e até mesmo o umbral se sensibiliza na noite de Natal. 

Vocês têm discutido muitas questões importantes e pai velho está escutando tudo 

com muito interesse e tem intuído os filhos do coração sobre as coisas que vocês vão 

encontrar aqui. 

Bom, tudo tem começo e ele sempre é árduo. As colônias não são diferentes 

dessa realidade. Aprendemos muito com isso também. Como o doutorzinho Joseph 

coloca sempre, existem amplas esferas de matéria astral acima e abaixo de vocês e, em 

cada esfera, peculiaridades dessa matéria podem ser observadas, de forma que cada 

uma delas é diferente das outras e pai velho pôde visitar algumas. As do Alto, fui 

levado por misericórdia do Pai Divino, as moradas de baixo, tomei por casa durante 

muito tempo e aprendi a desejar e buscar a luz. 

Quando o corpo falha e somos devolvidos ao plano espiritual, somos levados 

aos ambientes que já estavam preparados em nossos corações e, em todos eles, a 

“humanidade do homem” se apresenta de acordo com a evolução de meus filhos, por 

isso dizemos que a justiça de Deus é perfeita, uma vez que não nos impõe nada. São 

meus filhos que pedem para ir a determinados destinos pouco agradáveis e quando a 

morte do corpo físico se torna inevitável, acabam sendo atendidos. Mas não pensem 

que vocês são deixados lá, porque sempre passamos perto, questionando-os se não 

desejam mudar de moradia e procurar a luz de nosso Pai Verdadeiro. 

Se as atitudes do filhinho são boas, ele vai para onde estão os bons, que criaram 

com seu trabalho, casas de amor e paz e estão sempre se envolvendo com as atividades 

do bem. Se meus queridos insistem em prejudicar a si mesmos e criam todo tipo de 

desarmonia, precisam aprender melhor o valor da união e do respeito, de forma que o 

mal educa o homem mau, empurrando-o para bem. 



24 

 

As colônias dos homens de bem, digo isso porque existem outras, são lindas. A 

dor e o sofrimento não encontram guarida aqui. Mesmo aquelas situadas nas 

proximidades do plano físico, o trabalho e o crescimento espiritual transformam cada 

um de seus moradores e mesmo quando a saudade da família terrena bate forte no 

peito, ou lembranças tristes surgem, sempre temos um ombro fraterno para nossas 

lágrimas ou um amigo que precisa de nós. 

Foi aí que pai velho passou a dar mais valor à vida e à simplicidade. 

Um abraço vale uma existência e fala mais que mil discursos. Os amigos verão 

que tudo é moldado pela boa vontade e, nessas circunstâncias, todos os erros são 

perdoados. Aqui os “erros” são entendidos como tentativas de acertos. Temos família 

e, para surpresa de meus queridos, crianças nascem aqui também, como entre vocês. 

Quando crescemos em espírito, descobrimos que a vida está em toda parte e também 

somos parte dela. 

A felicidade é o fruto de pequenas ou grandes realizações do cotidiano. 

Aprendemos que o fogo na palha seca só faz fumaça, da mesma forma que a reforma 

íntima tem que arder por dentro de meus filhos, que decidem buscar uma existência 

melhor, mais justa e feliz. Trocar a pele não muda a serpente. 

Vocês querem felicidade após a vinda para cá? 

Querem viver em local bom? Bonito? Cheio de luz? 

Todos nós queremos, não é? 

Hum, hum...pai velho sabe disso tudo, mas para chegar aqui o filho querido tem 

que ter o cartão de passagem certo. Pai velho vai ensinar o caminho. Prestem muita 

atenção: 

Peguem a estrada da tolerância e do amor. Amem com ternura e dedicação; 

Se importem com seus irmãos. Todos são filhos Dele e Ele se importa com todos 

nós, aí e aqui; 

Sorriam e trabalhem muito, sabendo que o trabalho educa e o objetivo da vida é 

a nossa reeducação, deixando o que não vale a pena no passado e abraçando o que é 

bom e útil; 

Ponderem sobre as palavras e doem ao próximo o que de mais nobre seus lábios 

puderem proferir; 

Vivam o sorriso do “bom dia” e o acalanto e afago do “boa noite”; 
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Não se isolem. Solidão é exílio auto-infringido; sempre tem um filho precisando 

das nossas palavras e muita coisa boa existe guardada nesses corações que o tempo 

tenta endurecer; 

Estendam as mãos sem esperar retribuição e sejam tolerantes com as críticas. 

Nossos críticos nem sempre estão errados e quase sempre são nossos maiores parceiros 

e incentivadores, mesmo que não saibam disso. Eles são os únicos que nunca fingem os 

sentimentos; 

Por fim, lembrem-se que toda encarnação é presente de Deus e, como tal, deve 

ser encarada. Chega de remorso ou sofrimento inútil! 

Perdoemos a nós mesmos e vamos trabalhar para nos reeducar em Jesus. 

Que as lágrimas de meus filhos rolem na face de pessoas felizes, que abrem os 

braços para cada novo dia. 

Quando vocês estiverem nesse estado, pai velho irá ao encontro de vocês e, com 

lágrimas de amor nos olhos, lhes darei um apertado abraço de reencontro, chamando-

os para conhecer aqui a mesma felicidade que vocês já experimentaram e fizeram por 

merecer aí. 

Como o doutorzinho Joseph fala, a morte do corpo é só uma metamorfose e 

através dela adquirimos a nossa verdadeira forma, aparência e conteúdo. Por isso 

insisto no perdão e na aquisição de paz de consciência.  

Nosso mestre Jesus disse que o Reino de Deus estava ao alcance de nossas 

mãos. 

Então filhinhos queridos, agarrem essa oportunidade com todo o amor. 

Segurem com as mãos de crianças amáveis esse presente divino. Pai velho vai 

trabalhar em outras paragens agora, mas deixa um abraço a todos os muitos amigos, 

encarnados e desencarnados, que encontra na casinha cheia de luz e esperança que 

vocês estão erguendo com seus corações e mentes. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: poucos aspectos levantaram mais controvérsias na 

comunidade espírita do que a descrição das colônias espirituais, definitivamente 

colocando de lado a visão romântica dos Céus ou do Inferno dos cristãos mais 

literalistas. Parte dessa resistência deriva do fato de que as primeiras fileiras espíritas 

eram saídas dessas mesmas religiões irmãs e, mesmo aqueles que nasceram em lares 

espíritas, vinham de um passado reencarnatório mais tradicional no tocante à 
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compreensão da vida após a morte. As colônias espirituais refletem a condição 

evolutiva de seus habitantes, existindo colônias associadas ao progresso, em diferentes 

níveis, da mesma forma que existem as comunidades organizadas nas trevas, que 

sobrevivem do parasitismo energético junto aos encarnados. As colônias associadas ao 

progresso possuem uma organização administrativa e todos os departamentos que temos 

em nossas grandes cidades podem ser ali observados, embora o caráter de sua 

administração seja diferente. Vemos menções, nas obras de André Luiz, a escolas, 

fundações, universidades, policiamento, poder judiciário, hospitais, áreas de reclusão 

(com celas), governadoria e ministérios, sistema de transportes para a crosta e entre as 

colônias, sistema de distribuição de mantimentos e materiais de uso pessoal, 

departamentos e instituições ligadas à reencarnação, entre muitas outras facetas. A vida 

familiar prossegue e os relacionamentos amorosos se mantêm pela vontade daqueles 

que se amam. Podemos ver, nesse último item, que a expressão “até que a morte os 

separe” pode não ser verdadeira. 
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Evolução, Tecnologia e Defesas contra as Forças das Trevas  

 

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Joseph Gleber; data: 04 de outubro 
de 2012) 

Que a paz do Deus Altíssimo possa sempre se sentida nos corações e mentes de 

meus irmãos. 

Ao longo dos séculos de uma prolongada infância espiritual, o homem esperou 

encontrar as esferas angelicais ou as trevas absolutas após a perda do seu veículo de 

manifestação no mundo mais denso. Contudo, a morte apenas deixa-nos frente a frente 

com o espelho de nossa consciência e passamos a nos encarar sob o olhar crítico de 

nosso passado, dos erros e dos acertos. Para aqueles que julgavam merecer os céus, 

decepção; para aqueles que esperavam imergir em um inferno de trevas absolutas, o 

alívio temporário e irrisório ao verificar que a escuridão não é absoluta e, tampouco, 

eterna. As “trevas” e o “céu” são frutos de abstração da mente, mas os complexos de 

culpa acabam por transportá-los às esferas de recomeço. 

O conceito que meus irmãos fazem da vida após a vida é profundamente 

influenciada pela atenção que os mesmos deram ou dão ao seu aprimoramento 

espiritual ao longo de suas últimas jornadas “físicas”. Como levamos a vida quase 

sempre sem o devido comprometimento com os objetivos reencarnatórios, sem o devido 

compromisso com o aprimoramento pessoal, acreditamos que a morte irá nos 

transformar em algo melhor do que realmente somos, o que constitui ilusão com ares 

de triste comédia ou tragédia medieval; uma ilusão. Somos o que conquistamos e nem 

uma vírgula a mais ou a menos. Digo essas palavras para situá-los em nossas esferas e 

planos de atuação. 

Da mesma forma que a ciência e o conhecimento adquirido lançam o homem 

para níveis mais elevados de consciência e compreensão do seu entorno, reforçando a 

fé na Providência e acalmando os clamores da alma, permite que o ser em evolução se 

reconheça como parte de um todo muito maior, sendo que do nosso lado o mesmo 

fenômeno se repete, com o agravante de que na ausência do corpo físico as fronteiras 

da sensibilidade e da razão se dilatam exponencialmente e temos outra visão do mundo. 

Essas palavras serão lembradas por todos vocês quando a “viagem da morte” se 
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processar. Que essa visão venha a retirar as ilusões e a neblina que a vida física 

interpõe a todos que ingressam na Terra. 

Universidades, centro de pesquisa e divulgação de periódicos e jornais, 

laboratórios e escolas de todos os tipos fazem parte da rotina das colônias espirituais 

que ocupam todos os planos ou faixas vibratórias que compõem o orbe terreno. Nessas 

instituições, o conhecimento adquirido é diretamente proporcional à capacidade de 

compreensão dos seus habitantes, de forma que o progresso científico acaba se dando 

de forma aparentemente autônoma entre as diferentes esferas, mas isso é apenas a 

primeira impressão. 

Digo “aparentemente” porque a espiritualidade amiga sempre ampara as 

iniciativas de crescimento que se encontram em desenvolvimento em planos menos 

evoluídos, desde que se encontrem em harmonia com as leis divinas e com o 

planejamento dos Imortais para o mundo (inserir rodapé sobre quem são os Imortais). 

Muitos são os pesquisadores que, por intermédio da intuição e outras formas de 

sensibilidade mediúnica, no plano dos encarnados ou próximos a ele, que recebem 

orientações e auxílio das esferas superiores, são os “insights”. Assim foi com Darwin, 

Bohr, Schrödinger, Hoyle, Pasteur, Koch, Chagas, Cruz, Einstein, Feynman e tantos 

outros fora das áreas de biologia, matemática, química e física, que tanto aprecio. Esse 

processo ocorreu dos dois lados da vida. 

Na maioria dos casos, esses homens de intelecto aguçado também eram 

depositários de noções elevadas de cidadania e muitos se converteram em verdadeiros 

estandartes de uma humanidade que não se preocupava apenas com as aparências e 

criticaram a maneira pueril com que tantos encaravam a existência terrena. Pacifistas 

ou não, suas visões amplas do mundo que os envolvia, acabaram dilatando a nossa 

estreita percepção, protegendo-nos de nós mesmos. Dessa forma, não estranhem 

quando dizemos que as diferentes esferas da vida se interconectam e que a morte não 

representa uma ruptura, mas apenas uma necessária transição de fase, para um novo 

preparo e refazimento. 

Cada esfera espiritual, com sua psicosfera característica, possui normas 

peculiares associadas às leis divinas, dando-lhes um sentido que pode ser 

compreendido por todos. O que muda não são as leis do Criador, mas nossa 

compreensão das mesmas, baseando-se no amor, justiça e misericórdia. Posso dizer 

que um fluxo gigantesco de informações e conhecimento segue de um plano para outro 
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e de uma colônia para outra, mas sob intenso controle espiritual baseado no 

merecimento e observância das leis divinas, de maneira que podemos sugerir e intuir, 

mas nunca “fazer” ou “determinar” algo em planos inferiores ao que habitamos, como 

um respeito ao processo de crescimento espiritual e livre-arbítrio. 

A tecnologia se aprimora e enquanto envergarmos corpos com alguma 

materialidade, a ela iremos recorrer em diversos momentos, potencializando nossas 

capacidades espirituais. Pode-se verificar que a dependência à tecnologia apresenta 

relação inversa com a evolução espiritual do irmão. Para os espíritos libertos do 

processo reencarnatório, despidos dos invólucros grosseiros, a mente é o único 

instrumento de que necessitam para entrar em sintonia com o universo, em sua 

plenitude. 

O intelecto e a elevação espiritual não são sinônimos e mentes poderosíssimas 

podem ser encontradas nos umbrais da dor e do desespero, tramando estratégias de 

domínio e se servindo de uma irrestrita dependência das energias do plano físico que 

muitos espíritos desencarnados possuem, dementados e ignorantes do que os envolve, e 

procuram manter amplas áreas do orbe terreno, nos seus diversos planos, sob seus 

domínios diretos ou indiretos. Logicamente que não são demônios, posto que a própria 

Doutrina dos Espíritos nos informa que tudo evolui e se regenera, incluindo as 

lideranças das trevas. 

Nesse caso, esses irmãos cristalizados no mal acabam lentamente deixando de 

lado seu “modus operandi” e se transformam em direção à Luz, recebendo todo auxílio 

necessário para tanto, mas também sofrendo as consequências de seus erros de 

outrora. Contudo, o processo é lento e não podemos, em hipótese alguma, supor ou 

declarar que esses espíritos são ignorantes. Eles erram e se mantêm no erro por 

orgulho e egoísmo, não admitindo partilhar o que conquistaram e tampouco permitem 

que os homens sigam um caminho próprio, independente. Eles são suficientemente 

astutos para dissimular sua existência, além de criarem discussões estéreis no seio das 

mais variadas crenças religiosas. Os primogênitos da relação desses irmãos com a 

humanidade são o fanatismo e a intransigência. 

Tais forças também se congregam em colônias, comunidades e fortalezas 

espirituais nos planos vibratórios abissais e subcrostais, onde também criaram escolas 

e universidades da dor, obsessão-vampirismo e perversão, onde desenvolvem 
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tecnologias capazes de afetar o comportamento de encarnados e desencarnados que 

habitam as esferas mais densas. 

Enquanto nas comunidades que buscam a Luz, a intuição trabalha junto ao 

esforço gratificante na solução dos maiores desafios científicos e descobertas do futuro, 

nas áreas trevosas do mundo os detentores do conhecimento escravizam amplas 

parcelas de suas populações, procurando interferir com a condição vibratória de 

muitos, além de modificar as condições dos reencarnantes, bem como utilizar meus 

irmãos encarnados como fontes de energias indispensáveis para retardar ou minimizar 

o processo de degeneração perispirítica, as quais sobrevêm em função da densidade 

vibratória onde vivem. 

Muitos admiradores da sublime Doutrina dos Espíritos imaginam a vida em 

nossas esferas como algo totalmente etéreo e paradisíaco, sendo que o verdadeiro 

paraíso somente pode ser adentrado pelo trabalho sério e se encontra no interior de 

cada um de nós; é um estado de ânimo, espírito, e não um local determinado. 

O processo de transição planetária se acelera profundamente no momento em 

que a capacidade tecnológica das trevas ameaça produzir danos ainda mais severos à 

psicosfera terrena. Esse processo de renovação acabará por transferir, para diversos 

mundos primitivos, aqueles irmãos que se comprazem com a dor alheia, que tentam 

subverter a ordem natural das coisas em todas as esferas da vida. Todavia, não temam. 

Nosso amoroso Pai estabeleceu as condições adequadas para que todo o processo se 

efetue e, no seu desenrolar, o homem adquira a maioridade que irá impedir que 

estabeleça sintonia com aqueles que querem o fim da humanidade como força criativa e 

transformadora. O amor é o sentimento que atua como divisor de águas nesse amplo 

planejamento. Aqueles que amam aprenderão os porquês de tudo, com o tempo; 

aqueles que vivem para odiar, aprenderão, como a própria lenda da primeira família 

humana, o valor da solidariedade e do auxílio recíproco no trabalho duro, na natureza 

áspera de um mundo jovem. Esses seres que não acordaram para a verdadeira razão de 

viver conhecerão a dor novamente e se lembrarão da Terra como o paraíso perdido e 

tecnologia deixada para trás será transferida para os livros e lendas desses povos como 

o fruto proibido da árvore do conhecimento, como fizeram com as lendas bíblicas de 

Adão e Eva. 

Tenham absoluta segurança de que, em nosso plano, exercemos as mesmas 

atividades que vocês desenvolvem aí, com a diferença de que os atores desses dramas 
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se mantêm em seus papéis por séculos ininterruptos. Outro aspecto que merece 

destaque é que entendemos perfeitamente o processo de intercâmbio com os planos 

mais elevados e sublimes; logo, todo o processo de descoberta e aprimoramento técnico 

se acelera. O plano físico se destina mais ao aprimoramento dos valores pessoais, 

principalmente os de caráter moral e espiritual. Devo ressaltar, também, que, em nosso 

meio, o ranço e orgulho acadêmicos não existem ou são pouco pronunciados, uma vez 

que essas características são frutos do orgulho, egoísmo e dos preconceitos, que são 

expurgados nas regiões de restabelecimento, nos “umbrais”, e o “eu” dos 

pesquisadores vai se apagando em prol de algo maior e mais digno, o crescimento 

geral. 

Temos, também, outra compreensão das leis físicas e do Criador, de forma que 

não gastamos o precioso tempo com experimentos que as ferem, além de apresentarmos 

códigos de ética e conduta que são muito mais rigorosos, uma vez que o maior 

discernimento e conhecimento nos obrigam a uma maior responsabilidade diante de 

tudo, emanando da força maior que nos estrutura a existência. O conhecimento 

tecnológico abre as portas desse universo multidimensional, mas é o amor fraterno que 

nos habilita a entrada nesses planos. 

As mentes poderosas, mas destituídas de sintonia com o progresso geral, 

somente serão senhoras de si mesmas quando seus detentores puderem sentir o poder 

do amor que repara e reconstrói. Antes disso serão vasos secos ou vazios. Seu reinado 

provisório se aproxima do fim e suas atividades ganham cores de desespero. Muitos 

desses espíritos se encontram profundamente degenerados e não conseguem perceber 

que o processo que agora vivenciam é apenas a repetição daquilo que já passaram em 

outras eras geológicas, quando lhes fora dada a oportunidade de reencarnar entre os 

primeiros hominídeos nas estepes, savanas e florestas do Velho Mundo, há milhões de 

anos. Hoje, como antes, as mãos do Cristo estão estendidas para todos aqueles que 

querem a verdadeira libertação, que somente pode ser obtida com a renúncia ao mal, 

com tudo que ele representa, principalmente o egoísmo e o orgulho, além do desapego 

ao mundo material, respeito ao próximo, dedicação constante e vontade 

inquebrantável. 

O homem logo verá que não são os limites do cosmo que se ampliam 

rapidamente, mas sim a dissolução dos liames que nos prendem ao passado trevoso. 
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Não são os limites do cosmo que nos impedem de sondar o inescrutável, mas sim nossas 

limitações de entendimento. 

Que Deus Criador tenha misericórdia de nossos erros na aplicação de Sua 

justiça perfeita. 

Joseph 

 

Para completar as palavras de Joseph Gleber, pegamos, por empréstimo, o ponto 

de vista de Emmanuel sobre as trevas, o desenvolvimento tecnológico e a inteligência 

humana, retirado do livro “Roteiro” (Editora da Federação Espírita Brasileira, Rio de 

Janeiro, 12ª edição, 2007), que chegou até nosso plano de vida pela lavra mediúnica de 

Francisco Cândido Xavier: 

O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento 

do espírito em qualquer plano de evolução.  

 Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento 

interior.  

 O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode 

pertencer a inteligências perversas.  

 Daí a razão de encontrarmos, em grande número, compactas 

falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da 

perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos 

aspectos em que se exprimem.  

Não adquiriram, ainda, a verticalidade do Amor que se eleva aos 

santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram 

na horizontalidade da Ciência com que influenciam aqueles que, de algum 

modo, ainda lhes partilham a posição espiritual.  

Os “anjos caídos” não passam de grandes gênios  intelectualizados  

com  estreita capacidade de sentir. 

Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é  

própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza.  

Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta, dentro do 

Universo, para o geral aproveitamento da vida.  

A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância 

desperta. 

A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior.  

 

Mensagem semelhante a essa de Emmanuel pode ser lida página 118 de 

“Notáveis Reportagens com Chico Xavier”, que transcreve as mensagens e entrevistas 



33 

 

como o famoso e querido médium mineiro, no jornal “O Globo”, de abril a junho de 

1935. O texto em questão é assinado por “Max”, pseudônimo adotado por Bezerra de 

Menezes, segundo informações dadas por Chico, mostrando que para o espírito, a vida é 

o eterno presente. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: todos os ensinamentos dos espíritos, após a codificação, 

deixam claro que a capacidade de aprender, evoluir, é algo que não desaparece com a 

morte física, aliás, se acentua com a mesma. Grandes universidades e institutos 

ministram cursos a desencarnados e encarnados, sobre os mais variados assuntos, desde 

aqueles relativos à natureza íntima da matéria, até temas relacionados à mediunidade e 

reencarnação. Aparelhos de comunicação, defesa pessoal, dispositivos capazes de 

proteger alguns médiuns e ampliar sua sensibilidade também são descritos. Por outro 

lado, canhonetes produzidos pelas trevas também aparecem nas descrições, mostrando 

que a tecnologia não está restrita às esferas luminosas, mas na crosta ela não está restrita 

àqueles que sabem fazer bom uso. Por que do outro lado estaria? Nas esferas superiores, 

onde os espíritos se comunicam pelo pensamento e podem se locomover livremente, os 

dispositivos tecnológicos se tornam periféricos. A utilização de aparelhos para ampliar 

as possibilidades mediúnicas de irmãos que trabalham na seara cristã abre as portas para 

a existência desses mesmos dispositivos, mas oriundos das forças trevosas, para auxiliar 

os processos obsessivos, as chamadas obsessões complexas, que tantos ainda relutam 

em aceitar a existência. As instituições de pesquisa e ensino dos planos astrais 

trabalham para preparar o homem para o futuro profissional na crosta e para lhes dar o 

amparo científico e filosófico para o seu crescimento integral, independentemente da 

esfera da vida em que ele irá habitar. 
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Sexo, Vida Sexual e Amor 

 

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Ishmael; data: 11 de outubro de 
2012) 

Que a paz e a plenitude do amor possam ser sentidas por todos os filhos do 

Deus Altíssimo. 

Meus caros amigos, temos dificuldades em entender porquê tantos assuntos se 

convertem em dogmas e deixam de ser estudados, discutidos. 

Será que não é falta de vontade ou de coragem em discutir? 

Será que não é comodismo? 

A maior virtude em discutir um tema é impedir que conceitos arcaicos se 

cristalizem como verdades acima da razão. É estimular a reflexão.  

Quanto ao sexo e a sexualidade, o amor e a evolução, muitos aspectos ainda 

deverão ser esclarecidos e não podemos esperar a resposta para todas as questões, mas 

devemos adotar uma postura ativa e consciente dos deveres que se descortinam diante 

dos olhos dos servidores do Cristo planetário. 

Ao falarmos do amor, vemos a evolução dos sentimentos e características da 

personalidade humana ao longo do tempo. É falar de física e química, transportadas 

para a biologia mais pura e para a evolução do espírito ao longo das eras geológicas. 

A atração recíproca estabelecida entre as unidades elementares da matéria é a base do 

processo. De forma mecânica e automatizada, as primeiras formas de vida, possuidoras 

do princípio vital e dos rudimentos mais simples do princípio inteligente geravam 

cópias de si mesmas, produzindo clones naturais, que adquiriram experiências e se 

desenvolveram em função da interação com o ambiente externo. A velocidade com que 

o processo se estabelecia compensava a falta de variabilidade genética da população e 

logo a diversidade se estabeleceu como fruto de transformações em curso no corpo 

físico e nos primeiros esboços de corpos espirituais em desenvolvimento. Sim, toda 

forma de vida apresenta uma evolução dupla, física e espiritual, nas diversas esferas 

onde a vida se apresenta. 

Nesse processo, a palavra sexo perde completamente o sentido de ato sexual ou 

mesmo de amor carnal, como atualmente empregado. 
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Para o princípio inteligente que se converteria em espírito propriamente dito 

nas formas mais complexas, não existia a noção de macho ou fêmea e a vida seguia um 

curso que primava pela simplicidade de comportamentos, ao mesmo tempo em que as 

formas vivas criavam condições para o surgimento de variáveis mais complexas, como 

os seres eucariotos e, por fim, organismos capazes de reprodução verdadeiramente 

sexuada, embora o sexo possa, também, ser atributo de raros organismos procariotos. 

Nos organismos mais complexos, frutos de engenharia engendrada pelos 

espíritos diretores do orbe terreno, utilizando-se das leis biológicas já conhecidas de 

todos, evolucionárias e dinâmicas, onde o mais apto é rapidamente guindado a novas 

experiências e passa a dirigir todo o processo evolutivo, incorporando o princípio 

inteligente que estagiava nas formas que estavam sendo superadas, observou-se a 

formação de gametas e o processo de reprodução sexuada, aumentando, em ritmo 

exponencial, a variabilidade de formas e individualidades que podiam ser geradas pela 

vida em desenvolvimento. 

Esse fenômeno permitiu um aumento da complexidade das formas de vida e de 

sua variabilidade genética, mas também foi acompanhado pelo estreitamento dos laços 

entre os indivíduos que compunham a população. O prazer sexual é subproduto das 

vantagens biológicas desse modelo reprodutivo e objetivava criar um prêmio para os 

organismos envolvidos. Embora eu me arrisque ao ridículo aos olhos de vocês, gostaria 

de colocar que foi o sexo, na forma de processo biológico, com seus mecanismos de 

prazer e recompensa, que criou os rudimentos do comportamento grupal. O prazer 

sexual tinha o objetivo de criar a recompensa para os indivíduos mais aptos e cada 

espécie e população acabaram desenvolvendo mecanismos secundários capazes de 

permitir a propagação de seus genes, atuando como instrumentos de uma 

espiritualidade que sempre utilizou a biologia como um meio para o crescimento do 

espírito imortal, em suas experiências no plano físico. 

Sei que muitos encaram o homem como um ser separado do mundo natural e 

todo tipo de preconceito tem nessa ideia a sua origem. Somos animais sim! Mas 

animais capazes de compreender, com relativa segurança, os destinos dos nossos 

grupos e capazes de modificar nossas tendências e imperfeições. O que os hindus 

chamam de “karma” é exatamente isso, o conjunto pessoal de tendências e 

características que se desenvolveu ao longo de nossas vivências múltiplas, no orbe 

terreno e fora dele. 
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Nesse contexto puramente fisiológico, o sentido de afeto se desenvolveu 

inicialmente nas espécies grupais, tanto em aves, quanto mamíferos. O sentimento de 

“fazer parte” deu origem ao “querer estar ali”, de pertencer a um grupo e esses 

comportamentos passaram a se firmar. Noções de “família” se desenvolviam, se 

aprimoravam, preparando a entrada da responsabilidade pessoal e coletiva no grupo. 

Essas transformações silenciosas também se processavam no seio das 

“famílias” animais, onde o comportamento, inicialmente instintivo, logo deu origem a 

afeto verdadeiro entre a prole e seus pais, normalmente representados apenas pela 

mãe. A finitude da vida, a precariedade das condições e a insignificância do ser diante 

do mundo que o envolvia produziam medo profundo e isso foi sendo mesclado, nos 

proto-humanos, pela ideia de que os indivíduos do grupo eram protegidos pelos deuses, 

representados, então, pelas forças da natureza. Nessa época, floresciam na superfície 

da Terra, os primeiros hominídeos e o comportamento de “macho” ou “fêmea” passou 

a se fixar de forma mais ou menos nítida em todos aqueles que encarnavam entre 

nossos ancestrais, muitos deles na condição de degredados de outros mundos e 

sistemas planetários. 

Com o tempo, essa característica predominantemente ativa ou passiva, 

masculina ou feminina, passou a marcar de forma mais ou menos nítida as 

características dos indivíduos, que passaram a refletir, em seus espíritos, as opções e 

peculiaridades de seus traços mais íntimos. A sexualidade nasce da 

complementariedade, da cumplicidade e da biologia, cada uma criando condições mais 

favoráveis e colaborando para fixação de certas nuances. Contudo, a despeito do 

imperativo fisiológico, é com o surgimento da razão que a escolha pessoal amplia 

profundamente as possibilidades no âmbito sexual. Muito do que hoje discutimos, com 

respeito às parafilias, desvios de normalidade e enfermidades de cunho sexual se 

originaram de desarmonias entre os corpos físicos e espirituais, no passado remoto ou 

recente. 

No homem moderno, o ato sexual pode vir acompanhado de desejo mais ou 

menos sincero de constituir uma família, refletindo as afinidades pessoais que se 

estabeleceram em consequência de nossas existências pregressas e da programação 

reencarnatória que os envolvidos estabeleceram em parceria. Como tudo que nos 

envolve, o corpo e as circunstâncias não aparecem por acaso e geralmente refletem as 

nossas mais íntimas características, servindo como um alarme a dizer para o indivíduo 
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que aquela que ali se coloca é a tão esperada companheira que deverá com ele 

constituir o núcleo de progresso a que denominamos família. Uma característica física 

ou psicológica, a sonoridade do nome, tudo faz parte da estratégia de reconhecimento 

entre os futuros parceiros... mas poucos dão atenção a isso, imersos que estão na vida 

do prazer fácil e do comportamento desregrado. 

Como muitos não escutam o bom senso, às vezes ignoramos esses chamados e 

os mesmos se repetem de forma progressivamente mais intensa. Diante disso, aceitamos 

ou não o que o coração nos diz, uma vez que temos o livre-arbítrio e mudamos a nossa 

programação reencarnatória todos os dias de nossas vidas terrenas, mas, infelizmente, 

na grande maioria das vezes em que fazemos isso, erramos mais do que supomos. 

Temos de ter profundo respeito por aqueles com os quais estabelecemos vínculos, 

mesmo na ausência de uma prole. Contudo, o respeito é o oposto da servidão e 

devemos ter consciência disso quando interagimos com nossos iguais. 

Não estamos advogando o automatismo nas relações humanas, mas apenas que 

cada um pondere detidamente sobre seus próprios sentimentos e pensamentos, 

verificando aquilo que parece vir do âmago de suas individualidades. Temos de 

compreender que a vida é instrumento de renovação e não podemos negar o que de 

bom emana de nosso ser ou parece ser endereçado a nós vindo dos mais altos planos. 

Como a Doutrina dos Espíritos coloca, pela obra se conhece o artista. Afinidade e 

complementariedade se conquistam e nada pode desfazê-las. Nada mesmo. 

Aquele que pensa e faz da ponderação a sua bandeira pessoal sabe discernir 

entre atrações fugazes, de momento, ditadas pela nossa natureza animalizada, das 

interações mais iluminadas e destinadas a dar um rumo mais harmonioso às nossas 

existências. Quando ignoramos isso, erramos e iniciamos um ciclo de relacionamentos 

de expiação e provas, que predominam entre os encarnados. Muitas dores se originam 

desse aprendizado. Nesses casos tristes, o prazer que surge como recompensa pelo ato 

sexual, visando reprodução, logo se converte em sentimento de posse e os dramas 

obsessivos ligados ao sexo mostram exatamente isso. A vida conjugal se converte em 

emaranhado de sentimentos desarmônicos, impulsionados pela busca do prazer físico 

como único objetivo de vida; o prazer acima e a despeito de tudo. 

Essa relação de posse vai sendo dissolvida pelas reencarnações sucessivas, 

onde os parceiros do ato sexual acabam, por vezes, comprometendo suas existências 

em prol de uma vida vazia ou repleta de atos condenáveis, que se desenvolveram em 
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consequência da posse do(a) parceiro(a,  que ainda gravita nas esferas mais densas do 

orbe. Essa fase é transitória e caracteriza os mundos de expiação e provas, o que pode 

ser observado de forma bastante nítida nas reuniões de desobsessão, onde quase 50% 

dos irmãos atendidos estão padecendo da síndrome de posse ou desejo de posse em 

relação a alguém, ou se ressentem da rejeição. 

Na medida em que harmonizamos nossas vibrações com o progresso geral, 

nossas existências anteriores se descortinam em nossas mentes e passamos a 

compreender o sentido real dos valores e comportamentos. Aqueles que se associam 

por afinidade e progridem junto, como parceiros amados, se completam e não exigem 

reconhecimento. Nossos desafetos por vezes são introduzidos nessa equação com as 

intensões de crescimento conjunto; tornam-se nossos filhos e outros parentes próximos. 

Com as existências se sucedendo, a amante carnal de ontem, torna-se a esposa 

de amanhã, filha e mãe. Muitos relacionamentos amorosos tumultuados terminam com 

o nascimento de um dos antigos parceiros na condição de filho ou filha. Assim, ele ou 

ela aprenderá a transformar o amor doentio em sentimento sublime para com os pais. 

Um amor físico que se transmuta e sublima no berço.  

Durante essa fase do processo evolutivo, a atração puramente física torna-se 

secundária e o homem passa a compreender a química da relação como sendo algo que 

transcende aos substantivos e adjetivos normalmente empregados para descrever as 

relações puramente sexuais. O conceito de amor, com todas as suas nuances de 

compartilhamento, coparticipação, entrega e renúncia, torna-se mais importante do 

que a posse transitória, efêmera. Passamos a entender que o amor transcende o ato 

sexual e a natureza perecível da matéria e reformulamos o nosso conceito de bem e 

mal. 

Passamos a ponderar sobre o amor verdadeiro, divino, ilimitado e 

imponderável. Lembremo-nos de Jesus, que chamava o Criador, até então conhecido 

como o Senhor das Armas, Senhor dos Exércitos, Rei e outras denominações, de Pai. 

Nosso Pai amado, que nos ama infinitamente, como ilimitadas são todas as suas 

características. 

Passamos a olhar os nossos filhos como parceiros que foram temporariamente 

colocados sob nossa responsabilidade com o objetivo de crescimento pessoal e coletivo 

e percebemos que eles são sócios em nossas existências e não propriedade de nosso 

coração ainda tão apegado ao mundo material. 
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A evolução irá nos conduzir aos pontos mais extremos do amor puro, reflexo 

daquele sentimento que o Pai tem por nós. Passaremos e sentir, no ar, a energia que 

sempre emanou Dele e não percebíamos até então. Veremos as provas desse amor 

incontido e infinito no amanhecer e no ocaso dos nossos dias, nas diferentes esferas da 

vida. Veremos o princípio vital como expressão mais singela do amor divino e o 

espírito que nos habita como a manifestação mais pura do mesmo amor, daí dizermos 

que fora do amor de Deus nada existe. 

Do amor que o Pai tem pelos muitos filhos, pródigos ou não, surge o sopro 

criador que modela o fluído cósmico universal, determina o nascimento dos universos 

infindáveis. 

Assim, diante dessas palavras, que sugerem um contínuo processo de 

crescimento e aprendizado, como poderia eu levantar ideias vãs e preconcebidas a 

respeito da sexualidade de meus amigos encarnados. A sexualidade tem que ser mais 

bem estudada e, para tanto, deixemos os preconceitos de lado, junto do orgulho e do 

egoísmo, que nos atrapalham e cegam. Como o Mestre Jesus solicitava, não julguemos 

para não sermos julgados. Cada dia mais, os códigos morais irão se aproximar das leis 

divinas, mas esse processo é longo e teremos de vencer a animalidade que ainda nos 

governa. Como frisei algumas vezes, precisamos vencer a inércia e a nós mesmos. 

O amor é a força criativa e a natureza mais íntima do ser. Suas manifestações 

através do sexo, da arte, das descobertas científicas e outras, são santas e benditas. 

Mas mesmo assim, sempre se aprimoram. Os desvios e desarmonias ligados a todos 

esses elementos necessitam de ponderação de caráter pessoal e não podem ser 

categorizadas de forma estanque em quadros preconcebidos ou estereotipados. A 

inversão sexual1 não pode ser responsabilizada por todos os desvios de comportamento 

sexual, uma vez que muitos são os casos em que o reencarnante apresenta absoluta e 

total sintonia com o corpo e gênero que ora habita, enquanto em outros poucos, a 

mente e o espírito apresentam características diametralmente opostas, o que ilustra a 

importância do histórico espiritual nesses casos.  

                                                           
1 A inversão sexual é a condição na qual um espírito com características masculinas ou femininas 

reencarna em corpo incompatível com essa condição, como um espírito tipicamente masculino habitando 

o corpo físico de uma mulher, ou o inverso. Na maioria das vezes, a ocorrência desse fenômeno tem 

relação com desajustes pretéritos, mas nem sempre. 
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A homossexualidade e todas as formas de exteriorização do impulso sexual nada 

têm a ver com a natureza do amor em si. Representam apenas a forma com que a 

consciência do indivíduo se apresenta naquele momento e pode sofrer influência do 

ambiente e de fatores aprendidos durante o seu desenvolvimento. Além da escolha 

pessoal, múltiplos fatores condicionam o desenvolvimento dessas características e 

muitos hoje recebem a missão, na Terra, de colaborar para minimizar o drama do 

preconceito frente a esses irmãos. De tudo que pode vir a ser reconhecido como “não 

natural” na homossexualidade, nada mais artificial do que o preconceito e a agressão 

a que esses amigos são continuamente expostos. Não gostaria que essas palavras 

viessem a ser interpretadas como um estímulo a essa condição, mas sim que despertem 

a compreensão de todos para um aspecto da vida que é complexo e que não pode ser 

respondido de forma simplista. 

Temos de continuar aprendendo e trilhando o caminho do amor verdadeiro, sem 

máscaras e subterfúgios. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: André Luiz dedica grande atenção ao tema “sexo-vida 

sexual-amor, advertindo que essa face de nossas existências não pode ser encarada com 

os olhos do preconceito e do tabu. André associa a energia sexual à criatividade e 

iniciativa. Desde as suas expressões mais primitivas, observa-se que a atração sexual 

surge como forma de premiar o ato sexual em si, mas logo vai se transformando de algo 

animalizado, mecânico, puramente hormonal e fisiológico, em uma relação entre iguais, 

que comungam sentimentos verdadeiros, de caráter pessoal. A postura e o 

comportamento do homem diante desses temas refletem a sua própria evolução pessoal. 

A sublimação desses sentimentos vai transformando o sexo em algo mais profundo. A 

monogamia o tempera com o amor familiar, expressão do amor divino, modificando 

comportamentos e abrindo as portas de uma educação infantil mais apropriada. Do 

ponto de vista espiritual, o sexo e a vida sexual chamam à responsabilidade, uma vez 

que sempre ocorrem trocas energéticas, mesmo que involuntárias. O autor ainda coloca 

que o sexo é porta de entrada para processos obsessivos e discorre sobre a importância 

do equilíbrio daqueles que constituem nossa família nuclear, sempre lembrando que o 

sexo também provém de Deus e não pode ser demonizado. Em nossas famílias 

reencontramos antigos adversários, em delicados processos de harmonização, e velhos 

companheiros, tornando o berço o grande hospital-escola da humanidade e o sexo é a 
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via através do qual o amor divino encontra o caminho para formação de nossas unidades 

familiares, na santidade plena da vida que se inicia através do processo reencarnatório. 
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Crianças nos Planos Espirituais  

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Jörg Stephan; data: 30 de maio de 
2012) 

No dia 30 de maio de 2012, recebemos um texto transmitido pelo amigo 

Ishmael, secundado, naquela ocasião, pelo companheiro Joseph Gleber, abordando o 

renascimento nos planos espirituais. 

Para nossa surpresa, Ishmael disse que a autoria do texto não era sua e devia ser 

atribuída a um irmão residindo em um plano mais alto, Jörg Stephan, e que ele, como 

espírito, atuara apenas como médium do outro companheiro. O texto inteiro pode ser 

encontrado no livro “Vida Além da Vida”. Analisamos o texto diversas vezes e 

continuamos nos surpreendendo... 

 

O Amor e a Vida. Uma só realidade. 

O mestre divino colocou, com palavras bastante claras, que o amor levava à 

vida. O amor é o caminho pelo qual a vida se manifesta. Onde existir amor, a vida se 

apresenta, em um dueto maravilhoso. 

Existem diversos planos de vibrações diferentes ao redor do mundo físico, cada 

qual com sua realidade e suas peculiaridades. Em alguns desses planos, adentramos 

através da morte do aparelho físico, enquanto outros o ingresso se dá “pela 

encarnação” em um veículo ou corpo mais sutil ao veículo físico, enquanto, em outros 

planos, o ingresso se dá apenas através do nascimento tradicional, conhecido de todos 

nós como reencarnação. 

Nos planos espirituais a vida se manifesta de forma diferente e imensamente 

mais rica. Mais libertos do corpo físico, animais, vegetais e homens aprendem e 

aperfeiçoam suas características próprias. Sim, existe vida de todo tipo do lado de cá, 

tanto quanto entre os encarnados. Com a diferença maior de que vivemos em condições 

diferentes de percepção. 

Amamo-nos e reencarnamos nos planos vitais que ainda nos acrescentam 

experiências e desafios. Quando deixarmos para trás nossas dívidas com o plano físico, 

passamos a nascer em outros planos dimensionais que, no presente, vocês chamam de 

“planos espirituais”. Particularmente, tudo é espiritual, mudando apenas o tipo de 

invólucro através do qual o espírito se reveste. 
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Vocês se espantarão quando encontrarem a realidade extrafísica que tenho ao 

meu lado. Crianças lindas que se preparam para nascer em outros planos e universos, 

conduzindo, com o seu coração pleno, a alegria do reencarne por escolha própria, na 

forma de irmãos que buscam o crescimento coletivo e não apenas pessoal. 

O perispírito é a roupagem que estrutura e modela o corpo físico, sendo, ele 

mesmo, reflexo dos demais corpos espirituais superiores, de forma que ele também 

possui uma natureza material, apenas vibrando em frequência diferente do corpo físico. 

Essa realidade é tão certa que, em nosso plano de vida, vivemos como se fôssemos 

encarnados. Quando o reencarne de aproxima, sentimos o peso da matéria se 

aproximando e manifestamos as mesmas características que vocês sentem quando estão 

próximos do desencarne no plano físico, como angústia, aflição e perda de capacidades 

motoras e cognitivas, apenas com o diferencial de que o processo é de muito curta 

duração e é de conhecimento de todos. Não há trauma. 

Em nosso meio, as crianças também nascem, fruto do amor entre iguais. 

Continuamos homens e mulheres, porque essa é uma condição útil, mas transitória. Os 

rebentos que ganham um perispírito mais denso entre nós vêm para nosso plano 

oriundos de planos mais elevados ou aqui estão para mudar seu histórico de vida, da 

mesma forma que fazíamos em relação ao corpo físico e o mundo da matéria mais 

densa. 

O segredo desse processo está contido na palavra amor, porque a vida deriva 

do amor, mesmo que animal ou transitório, representado por espíritos que ainda se 

animalizam. Por que vocês se assustam com a ideia de crianças nascendo nos umbrais 

mais amenos? Não seriam esses lugares expressões semelhantes às periferias das 

grandes cidades do mundo físico? Sim. E Deus não desempara a esses pequeninos. Eles 

somente ganham a oportunidade de retorno em ambientes capazes de suportá-los e 

sempre contam com a proteção dos guias espirituais que possibilitaram o processo de 

retorno. 

Contudo, o nascimento é limitado pela faixa vibratória característica dos 

umbrais mais densos, das trevas profundas e abismos, afinal como pode haver amor 

para os seres que se unem apenas para odiar? Como pode um ser gerado e 

transportado por dias, semanas ou meses, dependendo do plano vibratório em que se 

dá o fenômeno, sem que haja uma gota de amor ou de altruísmo. 
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Não, meus amigos, não! Não é possível. Mesmo o amor servil e físico estabelece 

liames entre todos os envolvidos. Não existe coração que não seja influenciado pela 

vida que brota na figura de um ser tão dependente e frágil, mas que carrega em seu 

íntimo inúmeras possibilidades. O filho de hoje é o pai de amanhã. 

Em mundos de expiação e provas e nos mundos primitivos, os planos físicos 

somente podem ser adentrados pelo berço, que constitui a cura para todas as 

imperfeições da alma, enquanto os planos espirituais inferiores somente são adentrados 

com a morte do corpo denso, enquanto os planos umbralinos mais amenos, planos 

intermediários e planos mais elevados podem ser adentrados pela perda de corpos mais 

densos, ou seja, a morte, e pela aquisição de corpos espirituais mais sutis, em berços 

com mais ou menos luz, conforme a liberdade do irmão “reencarnante”. É um processo 

semelhante, embora mais rápido, do que aquele que acontece por ocasião do reencarne 

no plano físico. 

A evolução se dá por repetição e aprimoramento e aquilo que vocês percebem 

como um plano espiritual é, para nós, tão físico quanto sentíamos em relação ao seu 

mundo, quando estávamos entre vocês. A nossa essência é imaterial e somente será 

atingida com a perda progressiva dos grilhões materiais e esse processo se dará em 

muitas etapas. 

A reencarnação no plano espiritual, pelo menos em algumas frequências 

vibratórias, é uma regra que escapou das percepções mediúnicas em função de diversos 

fatores. O principal deles é que as comunicações mediúnicas refletiam a necessidade de 

luz da população para a qual se destinava, bem como a evolução espiritual do médium 

e do irmão comunicante. 

Até ontem, as mensagens espirituais se destinavam a mostrar que a morte do 

corpo físico era um processo de renovação e libertação associado ao fenômeno de 

reencarnação. As pessoas viviam suas angústias e aflições do dia a dia, que refletiam a 

miséria íntima de cada um. Elas precisavam saber que a morte não existe, apenas isso. 

Hoje podemos mostrar que o nascimento também se abre em outros planos da 

matéria e energia no universo, mais sutilizados. Podemos dizer que o coração humano 

está preparado para compreender os ciclos de vida-morte que se fazem presentes, em 

todas as direções. 

Essa questão traz uma implicação extremamente importante. Não havendo 

nascimentos entre as dimensões das trevas, podemos dizer que elas são incompletas? 
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Sim, indubitavelmente, pois somente o amor, divino e humano, harmoniza as estruturas 

do universo e da vida, em um todo. Nesses planos, se não fosse o amor divino, sempre 

presente, a própria estrutura da matéria iria de decompor como parte de uma ilusão. 

Na medida em que sintonizamos com realidades mais elaboradas, percebemos 

que as diferenças entre os seres, entre as diferentes criaturas vivas, são apenas 

alegóricas e periféricas. Somos filhos do amor de Deus e através do amor dos homens a 

centelha divina se manifesta em quase todos os ambientes e dimensões. 

Aquele que ama gera vida. 

Aquele que sente o amor verdadeiro não encontra a morte, que passa a ser 

sentida como uma transição para um estado mais pleno e isso se mantém até que todas 

as imperfeições da matéria não acrescentem nada mais para o espírito imortal e, a 

partir daquele momento, nos livramos da necessidade imperativa da reencarnação, 

independentemente de onde o processo se manifesta. 

É um contínuo e não pode ser rompido. É a ordem natural das coisas, preditas 

por Jesus, em perfeita sintonia com o Pai.  

RESUMO DO CAPÍTULO: de todos os assuntos abordados nesse livro, acreditamos 

ser esse o mais espinhoso e controverso, mas o mais empolgante também. 

Aparentemente existem muitas crianças nos planos espirituais situados acima das áreas 

de dor e sofrimento, onde abundam instituições destinadas à sua educação e preparo 

para a reencarnação. Muitas delas desencarnaram precocemente e acabaram concluindo 

o seu processo de crescimento e educação nos planos astrais. Essa transição para a fase 

adulta tende a ser rápida, mas é de caráter pessoal e pode durar mais ou menos, em 

função da evolução espiritual da criança. A mente comanda esse processo, como tudo o 

mais. Por outro lado, existem passagens nas obras de André Luiz que sugerem que 

corpos sutis possuem, sob certas circunstâncias, plenitude fisiológica. Nesse caso, 

algumas crianças presentes nos planos astrais podem ter nascido nesses planos 

vibratórios. Essa ideia não é nova e dela depende toda a visão da vida nos planos astrais, 

abrindo possibilidades quase infinitas. O renascimento em outros planos pode estar 

ligado à descrição dos mundos superiores, de acordo com as passagens do Evangelho 

Segundo o Espiritismo, e permite uma compreensão mais ampla do processo de 

sutilização dos corpos humanos, ao longo do processo evolutivo. Desde que corpos de 

matéria densa só podem gerar criaturas de matéria densa e isso não parece mudar (pelo 

menos não mudou nos últimos 4 bilhões de anos de vida na Terra), os corpos mais sutis, 
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que o evangelho descreve, somente podem ter se originado em planos mais sutis do que 

o nosso, muitos dos quais poderiam ser considerados “planos espirituais” segundo os 

critérios que hoje utilizamos para descrever essas esferas. Uma vez que o corpo físico 

reflete as condições do perispírito, o nascimento em outros planos representa a extensão 

lógica do próprio processo evolutivo. 
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As Zonas Purgatoriais e as Trevas  

 

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Joseph Gleber; data: 13 de outubro 
de 2012) 

A Bíblia nos traz o papel da dualidade bem-mal no processo de desenvolvimento 

da humanidade. Desde tempos imemoriais, retratados de forma alegórica na Gênese, 

até o presente, essas forças se fazem presentes. 

Meus irmãos, o mal não é simplesmente a ausência do bem, mas também 

constitui uma maneira de agir e pensar. Enquanto alguns se comprazem em seguir uma 

existência sem objetivo, deixando com que os desejos do corpo físico exerçam todo o 

controle sobre usas atitudes, comportando-se como crianças espirituais que não 

conseguem encarar as próprias responsabilidades. As surpresas se farão presentes 

quando deixarem as vestes carnais e passarem longos períodos nas esferas de 

refazimento e remorso. Contudo, estão em aprendizado e isso representa uma condição 

transitória e passageira. 

Quando pensamos em trevas, não me refiro aos espíritos tomados pelo 

automatismo psíquico e fisiológico, mas sim àqueles que apresentam lucidez e 

conhecimento, mas se mantêm distantes da luz do amor divino. 

Por esse motivo, os textos bíblicos falam do fruto da árvore do conhecimento, 

cujo consumo, pelo homem primitivo, simbolizado por Adão e sua companheira, teria 

precipitado a humanidade para fora dos jardins do Eden, o paraíso judaico. 

Obviamente, não podemos tomar a história de forma literal, mas convém ressaltar que 

esse processo é, até certo ponto, natural, fazendo parte do próprio nascimento da 

humanidade terrena, uma vez que a obtenção do saber necessita, como contra partida, 

da responsabilidade quanto ao seu uso. Aqueles que crescem com o esforço próprio 

saem, temporariamente, do paraíso da inocência infantil para reencontrá-lo, muitos 

milênios depois, na forma de plenitude do conhecimento e do livre-arbítrio. Quanto 

mais distante do corpo físico e de seus desejos imediatos e desarmônicos, mais leve o 

jugo, mais livre e pleno o irmão se encontra. Não quero, com essas palavras, estimular 

o martírio físico, que nada acrescenta, inerte e ocioso, mas estimular a 

responsabilidade e a renúncia de nossas tendências ao erro, destacando-se aquelas 

imperfeições que nascem do nosso egoísmo e orgulho. 
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Quando andamos pelo plano físico, nos deparamos com as aflições dessa 

humanidade nascente. Os dramas ecológicos, a agressividade contida sendo liberada 

em pontos isolados, o saber sendo utilizado de forma arrogante e criminosa por 

aqueles que o detém, o sentimento de poder e a busca pela supremacia dando as cores 

de fundo do cotidiano de muitos... Todos esses aspectos representam as dores do parto 

de uma nova humanidade, que já se ressente do comportamento humano na Terra. 

Porém, sementes do amor divino foram cuidadosamente espalhadas por todos os 

vales e pontos geográficos dos vários planos terrenos. O Criador nunca abandonou 

Seus filhos e sempre manteve profunda atenção sobre o orbe terreno, aguardando o 

momento em que as dores surgidas em função de nossa invigilância, orgulho e 

irresponsabilidade viessem a despertar o novo homem em nossos corações. 

Esse é o crescimento do homem pequeno, descendente dos hominídeos 

primitivos, que recebeu em seu ventre as muitas legiões de degredados de outros 

mundos, que passaram por profundo processo de reajuste e regeneração, 

restabelecendo um mínimo de coesão e harmonia social, bem como mudar a natureza 

do intercâmbio com o mundo espiritual, sempre determinada pela sintonia com os 

nossos sentimentos e atos. 

Como bem colocado pelos Espíritos Codificadores, cuja liderança coube ao 

Espírito Verdade, irmão sublime que possui profundo envolvimento com o homem 

terreno e com os muitos exilados que aqui foram abrigados, não existem figuras 

verdadeiramente demoníacas, na acepção mais estreita do termo, na figura lendária de 

anjos decaídos em função de defeitos ou erros verdadeiramente humanos, como a 

soberba e a inveja. Os seres representados nessa história bíblica foram chamados de 

“anjos” em função de sua significativa capacidade mental e domínio que exerciam 

sobre as mentes mais simples que os recebiam no planeta Terra, em suas várias esferas. 

O suor do trabalho, a dor das perdas imaginárias, a saudade do mundo 

ancestral, mesmo que latente, misturadas coma misericórdia do Criador foram, 

geração após, geração, moldando um novo caráter a esses irmãos, ao mesmo tempo 

emq eu eles elevavam as condições intelectuais dos filhos da terra, os humanos 

primitivos, além de imprimirem profundas modificações no perispírito que 

envergávamos na época, que passou a evoluir em um ritmo não observado até então. 

De fato, o Eden da ilusão deu lugar ao trabalho e suas consequências e, ao longo dos 

últimos 3,5 milhões de anos, aproximadamente, vagas de exilados de diferentes orbes 
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chegaram e partiram, cada qual trazendo suas características psicológicas e 

participando de um processo de depuração e amalgamação, que formou a 

personalidade do homem terreno. 

Muitos desses espíritos, com a evolução que as vivências sucessivas forneciam, 

acabaram retornando para suas coletividades ancestrais e de lá passaram a trabalhar 

para que, no futuro, pudessem dar o suporte necessário aos que ficaram na Terra e 

para os espíritos autóctones daqui, quando da chegada de mais uma transição 

planetária, processo que teve início com o nascimento do Cordeiro, nosso amado 

Mestre Jesus. 

Quando o Cristo esteve entre nós, Ele iluminou de tal forma a esfera física 

terrena e os planos espirituais que a bordejam que muitos espíritos mais recalcitrantes 

ao avanço moral da humanidade não conseguiam se aproximar das coletividades da 

Palestina em que o Mestre atravessava. O comportamento benevolente de Pilatos, o 

cruel e sanguinário representante do poder temporal romano na Judeia, diante de 

Jesus, mostra que o prefeito romano de fato desejava se desfazer do galileu sem 

condená-lo à morte, procurando apenas agredi-lo como forma de mostra-lo sem força 

diante de seus seguidores, posto que se sentia, inacreditavelmente aos olhos dos 

historiadores modernos, inferiorizado diante do homem de Nazaré. Isso pode parecer 

absolutamente inacreditável aos olhos modernos, que se acostumaram a ler histórias 

verdadeiras da força e crueldade romanas, mas não podem imaginar a leveza e a 

bondade infinitas que pareciam emanar da fisionomia daquele nazareno. A natureza 

excelsa do peregrino divino induzia a reforma pessoal em todos os que com ela tinham 

contato. 

Com a crucificação, Seu espírito luminoso se lançou em direção às regiões mais 

trevosas da psicosfera terrena, as áreas abissais, de onde sua luz se irradiou para todas 

as direções, desfazendo os vínculos de escravidão e servidão que a maioria da 

humanidade desencarnada tinha estabelecido com os líderes mais ativos das falanges 

das trevas, que haviam comemorado a crucificação do Cristo. Logo veriam que a cruz 

libertara o Filho do Homem para a parte mais importante do final do seu ministério. 

Meus irmãos, Jesus estava mais livre e vivo do que nunca após a crucificação. 

Sua luz, em meio a tantas trevas terrenas, permitiu uma mudança de atitudes de 

incontáveis espíritos revoltados e sofredores, atingindo, inclusive, os líderes mais 

draconianos das falanges do mal, que iniciaram sua reeducação nas diversas esferas 
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do orbe terreno, ou foram submetidos a novo reencarne em outros orbes, no que 

sabemos ter sido o início da nova transição planetária para a Terra. Esses espíritos 

erravam por falta de um “norte” em suas existências vazias, mas a mensagem do Cristo 

restabelecia a vontade de progresso. Contudo, hoje quando nos referimos ao mal 

institucionalizado, não falamos desses amigos que há 2000 anos se voltaram para a luz. 

Existem sim espíritos cultos e cristalizados no mal, capazes de fazer 

enlouquecer os encarnados menos atentos e que adoram o estereótipo demoníaco com 

os quais são retratados pelas igrejas mais literalistas. Esses filhos de Deus são capazes 

de retirar toda a sensação de leveza e felicidade com sua presença, que não mais 

acontece no plano terreno em função da elevação vibratória da humanidade, ou com a 

sintonia mental. Essa impossibilidade de perambular pela crosta e pelos umbrais mais 

próximos do plano físico se dá pela diferença vibratória da psicosfera terrena, ainda 

bastante pesada, e a condição espiritual desses irmãos, infinitamente mais densa, de 

forma que ficam confinados nas áreas mais sombrias do planeta. 

Esses exilados decidiram se manter à margem dos processo de reencarnação, 

posto que julgavam que reencarnar através de uma espécie quase simiesca era algo 

indigno de suas qualidades e passaram eras se mantendo atrás do comando das legiões 

de revoltados e espíritos rebeldes que assolam o mundo até o presente. Atualmente não 

podem mais retornar ao ventre materno na Terra, posto que as mulheres não seriam 

aptas a mantê-los no ventre. Eles procuram interferir com todos os pontos do progresso 

humano. De seus castelos mentais, dominam as mentes de incontáveis seres, 

encarnados e desencarnados, que lhes favorecem as ações e fornecem as energias 

necessárias para a perpetuação do seu modo de vida e para minimizar ou postergar as 

degenerações perispirítica que assolam todos aqueles que permanecem períodos de 

tempo prolongados em ambientes densos e trevosos. 

Esses são os líderes do mal, mas não são demônios, que não existem. Esses 

espíritos serão submetidos, como já o estão sendo, a novo degredo e as dores do 

processo irão dar o impulso que falta para sua redenção pelo trabalho, de forma que 

não são demônios, quero frisar. A evolução é regra e observa-se o saneamento das 

sombras, produzindo-se uma pronunciada transformação da psicosfera terrena, 

inviabilizando o domínio que esses espíritos exercem sobre áreas ainda bastante 

extensas do orbe. 
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Podemos dizer que a educação das trevas interiores, nossas imperfeições, reduz 

o domínio que tais companheiros de jornada têm sobre a humanidade como um todo, 

forçando-os a uma mudança de postura, de uma condição parasitária para uma atitude 

proativa. Esse processo é o cerne de toda a regeneração planetária. Demônios, se 

existissem, não evoluiriam, ao passo que os homens sim. Somos todos humanos, com 

escolhas mais ou menos felizes, apenas isso. 

A partir de seus círculos de poder, eles exercem domínio extremo sobre 

colaboradores nas regiões mais densas do umbral, situadas acima da condição 

vibratória em que eles se encontram. Por meio dos espíritos umbralinos, acabam 

interferindo no plano físico. Atacam toda e qualquer iniciativa da espiritualidade 

superior que busque trazer conhecimento para o homem terreno, principalmente 

quando, no processo, encontra-se a transformação das igrejas mais literalistas, que 

ainda pregam o “olho por olho” e a inércia espiritual, bem como a disseminação de 

doutrinas sérias, que pregam a disciplina de atos e pensamentos, a renúncia aos 

desejos de poder e domínio, bem como a responsabilidade pessoal no destino que cada 

um traça para si mesmo ao longo dos ciclos reencarnatório. Essas verdades estão 

profundamente alicerçadas na Doutrina dos Espíritos. 

Acreditar que todo mal advém da ignorância não ajuda a saná-lo. Uso essa 

expressão forte para dizer que temos de retirar de nosso íntimo todas as pretensões de 

domínio, fontes de muita desarmonia. Essa renúncia pode ferir e doer por breves 

momentos, mas traz a cura para nossas doenças da alma, disseminando alegria e 

esperança. 

Missionários têm adentrado o plano físico através do berço e espalhado os ares 

da renovação que sopram para todos os lados e direções. O homem passou a conhecer 

melhor seus limites e a compreender sua humanidade. A era da responsabilidade se 

inicia e ela traz consigo grandes desafios e promessas. Diante dos enviados do Alto, as 

instituições e falanges dos senhores da escuridão não se calam e promovem ataques 

contra a renovação de princípios que hoje observamos na crosta e quase sempre 

utilizam-se da vaidade, sexualidade e ganância dos medianeiros do bem para denegri-

los diante de todos. 

No processo de renovação, as forças da escuridão lançaram o homem em 

conflitos mundiais fratricidas e quase produziram uma hecatombe nuclear 

generalizada, mas logo descobriram que a destruição generalizada fez crescer a crença 
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humana de que apenas a união de todos poderia gerar a paz e a estabilidade tão 

necessárias ao progresso. Dessa forma, em hordas maciças de espíritos 

vampirizadores, as trevas semearam a desorganização social e a dependência química 

passou a grassar livremente, constituindo um verdadeiro câncer social profundamente 

metastático (colocar rodapé sobre o que é isso), capaz de desequilibrar e desestruturar 

a célula mãe da sociedade, a família. 

Vejam que, mesmo indiretamente, as falanges das trevas atuam até no âmbito 

familiar, pessoal, onde a mente e os sentimentos pessoais são os verdadeiros campos de 

batalha. Preciso ressaltar, também, que a libertinagem sexual, a banalização da fé e a 

corrupção de valores entre os mais jovens vêm sendo cuidadosamente tramada como 

forma de fazer nascer o conceito de que somos maus por natureza e que não devemos 

lutar contra essa tendência. Querem que pais, mães, educadores, professores e mestres 

percam o estímulo nas suas atividades redentoras, posto que se o berço constitui o 

melhor hospital que o orbe terreno possui, não podemos esquecer que a vida é escola 

onipresente, onde todos somos alunos e, ao mesmo tempo, professores do pouco que já 

logramos aprender. 

Nos decênios que se seguirão, muita desilusão será semeada entre os homens, 

mas não podemos desanimar da nossa reforma de valores, porque o Cristo não 

desanimou da árdua tarefa de nos conduzir ao Pai. Deus e Seus prelados sublimes não 

nos abandonaram e o universo está assistindo a mais um processo de regeneração 

planetária, com suas dores e conquistas. 

Como disse Jesus, renascendo da água e do espírito nos habilitamos para novas 

jornadas e saltos evolutivos, que culminarão com a obtenção do mais elevado bem 

conhecido, a liberdade. 

Essas palavras podem soar estranhas, mas a verdadeira liberdade não é dada, 

mas conquistada, com a harmonização plena de nosso passado, sem culpas e remorsos, 

sem débitos ou por meio de ardis, o que é muito diferente da sensação de liberdade que 

conhecemos nesses nossos primeiros passos nessa caminhada evolutiva. 

Segunda mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Frei Tomás; 
data: 17 de outubro de 2012) 

Dando continuidade às palavras do companheiro Joseph Gleber, gostaria de 

tecer alguns comentários sobre esse tema deveras importante, relativos às influências 

da escuridão que se fazem sentir na seara do Cristo. 
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Precisamos, todos nós, estar cientes de que orações memorizadas, mas não 

vivenciadas, peças e itens religiosos, como crucifixos, terços, livros sacros, água 

fluidificada ou benta, bem como outros objetos ou materiais, além de frases de efeito, 

não são capazes de “afugentar” aqueles que, na condição de líderes ou mesmo servos, 

atuam nas falanges da escuridão. 

Para que vocês entendam o que procuro colocar, preciso reforçar o fato de que 

os trabalhadores da sombra são de dois tipos básicos: os líderes, seres conscientes e 

profundamente preparados na ciência do parasitismo energético, reconhecendo todas 

as mazelas de nossa alma vaidosa e orgulhosa; os servos, seres parcial ou totalmente 

dementados que trabalham incessantemente e cegamente como batedores de seus 

mestres à espreita de vítimas incautas e despreparadas, com as quais passam a manter, 

por sintonia entre as partes, profunda relação vampiresca. Enquanto uns determinam a 

condições do assédio, os outros executam as manobras vampirizadoras no dia a dia 

dessa empreitada. 

O que motiva essa contínua abordagem das forças da escuridão é a parca 

evangelização do homem encarnado e dos desencarnados. Aquele que não pratica as 

máximas deixadas pelo Cordeiro de Deus abre suas defesas para os que se opõem ao 

crescimento e autodeterminação do homem. 

As influências que se fazem sentir originam-se das sintonias que se estabelecem 

entre as trevas e os amigos que estão sofrendo o processo, aqui e aí. Os que atacam o 

fazem de forma precisa e, aproveitando-se da falta de discernimento evangélico dos 

seus alvos ou pela presença de sentimentos de culpa e remorso, que são as portas mais 

amplas para a obsessão, produzem quedas maiores. A defesa quase sempre se limita, 

por falta de auxílio dos encarnados, a orientações de seus mentores e amigos 

espirituais, que raramente são escutados, por falta de reciprocidade da mente das 

pessoas envolvidas. 

Procuro evitar terminologia científica ou técnica porque precisamos que todos 

compreendam a gravidade desse fenômeno para fortalecer suas defesas frente ao 

assédio nefasto do mal. 

Para que vocês avaliem a diferença entre o discernimento entre os lideres das 

falanges da sombra e a de seus alvos encarnados, posso dizer que é a mesma que existe 

entre um traficante de drogas e das crianças, suas vítimas, nas escolas primárias. Que 

defesas têm a criança, que até conhece a palavra mágica a ser proferida para seu 
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verdugo naquele momento em que a droga lhe é oferecida, a palavra NÃO, mas lhe 

falta, quase sempre a força para proferi-la? E geralmente essa oferta acaba por 

adquirir características tentadoras na mente dos pequenos. Situação abominável essa, 

mas entre vocês, adultos ou adolescentes, o mesmo acontece com o assédio do mal, com 

o agravante de que são os nossos pensamentos e desejos mais íntimos que atraem os 

referidos vampiros, obsessores e seus asseclas. 

Nas casas religiosas, principalmente aquelas que adquirem tons mais 

dogmáticos e dificultam o crescimento intelectual do homem, a abordagem das trevas é 

ainda mais intensa. Aproveitam-se das lideranças terrenas, que são fracas e 

despreparadas, que se esquecem de sua programação reencarnatória e se convertem, 

com sua vaidade e egocentrismo, em tirânicos servidores da escuridão, mesmo quando 

seguram nas mãos as obras da codificação da Doutrina dos Espíritos, a Bíblia ou todos 

os amuletos religiosos ou mundanos. Isso se dá porque não é o que lemos ou os nossos 

adornos que elevam o nosso padrão vibratório, mas sim aquilo que absorvemos e 

passamos a crer e praticar ao longo de nossos dias. 

Aquele que diz “Senhor, Senhor, estou aqui, perdoa-me”, mas que não perdoa o 

seu próximo e age como filho da invigilância é muito mais culpado de suas quedas do 

que o amigo que desconhece, em maior ou menos grau, a palavra do Cristo. Muitas são 

as implicações das palavras cristãs que dizem que muito será cobrado daqueles para os 

quais muito foi oferecido. O conhecimento é importante porque constitui nossa bússola 

na busca de novas condições morais e de águas mais mansas para que venhamos a 

depositar nossa nau até que novos desafios se façam presentes. Contudo, o 

conhecimento implica reforma pessoal e esse processo não conduz somente a mudanças 

cosméticas, mas trata da forma como vemos o mundo e respondemos às vicissitudes da 

vida. 

A existência daquele que vem sendo assediado logo se converte em um turbilhão 

de aflições e angústias, geradas não apenas por problemas pessoais, sérios ou de 

menor gravidade, mas principalmente pela sensação de abandono, fracasso, perda de 

interesse por tudo e, por fim, desilusão e tristeza profundas. Muitos desses sinais 

atingem pesadamente os portadores de depressão e outros problemas de cunho 

psicológico, que devem também procurar tratamento especializado, junto à medicina e 

psicologia, mas gostaria de frisar que quase sempre esses amigos também envergam as 



55 

 

vestimentas dos quadros obsessivos e do vampirismo, que podem apresentar as mais 

variadas cores e formas. 

Algumas sugestões podem ser muito úteis para evitar ou minimizar o assédio 

das trevas e devemos ponderar sobre elas: 

a) Como pecador e ser imperfeito, perdoa o seu próximo para ser digno do 

perdão; 

b) Não julgue o alheio para que severo julgamento não lhe seja endereçado; 

c) Acalme toda ira e toda cólera de seu coração, uma vez que, da mesma forma 

que a culpa e o remorso, a revolta é porta ampla para a obsessão; 

d) Trabalhe em prol do seu próximo, pois a ociosidade nos torna mais 

susceptíveis ao ataque da nossa própria inferioridade; 

e) Crê que o bem constitui caminho que vale a pena ser trilhado; 

f) Abra os braços com compaixão pelos necessitados, porque, no fundo, eles e  

nós todos carregamos as marcas vibratórias, espirituais, da indigência 

moral, da inércia e da invigilância; 

g)  Aprenda a ver a sabedoria escondida em cada pequeno detalhe da vida, 

com seus desafios e dificuldades, sendo que o sorriso franco diante do 

mundo cotidiano é a indicação mais segura do verdadeiro sábio; 

h) Aprenda a orar ao Criador, pois a oração é uma conversa com o Pai de 

todos nós; 

i) Confia e persevera, sem desânimo. Antes de julgar o socorro divino, lembre-

se que recebemos do Alto o que mais necessitamos, mas não o que pedimos, 

desde que o Pai nos conhece melhor do que nós mesmos; 

j) Cultive a humildade, deixando para trás toda manifestação de vaidade, 

orgulho, egoísmo e arrogância; 

k) Seja instrumento do crescimento de sua coletividade, ensinando o que você 

aprendeu na jornada da vida, lembrando-se que o melhor professor é aquele 

que não perdeu a vontade de aprender e se porta como aluno; 

Essas palavras são simples, mas séculos e milênios serão gastos até que 

possamos concretizá-las em sua plenitude. Contudo, de todos os anos que passaremos 

nessa transformação evolutiva, o momento mais difícil será o primeiro passo, que 

daremos quando vencermos o amor orgulhoso que nutrimos pelo reflexo do espelho à 

nossa frente e a inércia egoísta, que faz com que encontremos dificuldades em tudo. 
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Seja corajoso e retire o convite ao assédio das adversidades e da escuridão que 

ainda se encontra estampado em seu espírito imortal. Despertem para o sentido da 

vida. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: as trevas representam a ausência de luz, mas elas não são 

absolutas, tampouco eternas. Podemos dividir as zonas ou planos trevosos em duas 

grandes categorias: os umbrais e suas divisões, bem como as regiões de trevas 

propriamente ditas. Dentro dessa última categoria ainda encontraríamos locais mais 

afastados da luz espiritual, as regiões abissais. Após o desencarne, cada espírito é levado 

para o plano vibratório que melhor reflete a sua condição mental, moral e espiritual, 

uma atração que evidencia o que o indivíduo realmente é. A força motriz desse processo 

é denominada de “gravidade psíquica”, por analogia à gravidade que nos mantêm presos 

à superfície do plano físico. Nos umbrais, as pessoas demonstram remorso e culpa, além 

de comportamentos típicos da nossa maneira egoísta de ser, que é tão frequente no 

plano físico. Comunidades mais ou menos estruturadas e mostrando pronunciada 

pobreza material podem ser aí observadas. As regiões de trevas também são chamadas 

de “zonas intraterrenas” e representam a aglutinação de forças e irmãos revoltados 

contra as leis divinas. Os espíritos relatam a existência de grandes cidades que vivem de 

parasitismo energético sobre os encarnados e a presença de líderes das trevas com 

inteligência impar, mas voltados a uma luta sem tréguas contra o progresso humano, os 

Dragões.  Desencarnados apresentando todo tipo de deformações do perispírito e 

doenças são frequentes e representam uma das notas dominantes nesses domínios de 

sombra. André Luiz ainda ressalta que devemos eliminar as trevas interiores, fruto de 

nossas imperfeições, para que as trevas exteriores não estabeleçam sintonia conosco.  
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Hospitais, Casas de Atendimento e Socorro  
 

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: frei Tomás; data: 24 de dezembro 
de 2012): 

O grande objetivo da vida de cada um de nós é o crescimento de nossas 

capacidades e o amadurecimento de nossos sentimentos. Em suma, evolução, 

independentemente do nome que damos a ela. 

Muitos pensam que o processo de forja do homem se dá apenas nos breves 

momentos em que ele se encontra imerso em um corpo físico, mas isso não é real. 

Dentro ou fora desse invólucro, a evolução não para e a experiências se sucedem 

continuamente. 

Podemos dizer que, no plano físico, reduzindo as potencialidades de percepção 

e limitando a capacidade de compreensão, o crescimento é maior, mais pungente, 

agudo e dramático, uma vez que temos de superar a nós mesmos nesse processo santo, 

divino. Contudo, preciso que vocês atentem para algo muito importante: viver não é 

sofrer e sofrer não é sinônimo de crescimento. O sofrimento somente auxilia no 

desenvolvimento do homem novo se aprendemos com ele, mas ele não traz nada de bom 

em si mesmo, até porque geralmente ele advém de nossa incapacidade de mudar ou de 

aceitar o novo diante dos erros que já cometemos. 

Na condição de crianças espirituais, somos alvo de toda a atenção e carinho 

por parte daqueles que assistem o homem no mundo. Ainda ficamos doentes quando 

trocamos nossos invólucros inferiores, ainda nos revoltamos quando temos de encarar 

nossas próprias limitações e mazelas. Fazemos todo tipo de revolta para fugir das 

necessidades e imperativos de mudança. 

Quando deixamos o berço e iniciamos a trilha pelo plano físico, um rastro de 

nossas atitudes egoístas e ególatras pode ser seguido. Até nos momentos em que nossa 

alma recebe o lenitivo da palavra do Cristo, por vezes escolhemos o que iremos aceitar 

e seguir e o que deverá ser deixado para depois. Isso ocorre principalmente entre os 

muitos que se dizem sacerdotes e missionários. 

Pensem um pouco e verão que não temos esse direito. 

O Nazareno trouxe a palavra divina até seus irmãos terrenos de uma forma que 

nunca poderíamos ignorar: o exemplo pessoal. Não foram palavras jogadas ao vento, 

tampouco discursos sobre virtudes, destituídos de razão ou que inflamavam o homem 
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contra o mundo de orgulho e falsa honra que se insinuava por todos os lados. Ele, o 

Cristo, deu vida nova aos profetas e sentido de coesão ao decálogo. Pedia apenas para 

amarmos ao Pai acima de tudo e a nós mesmos, cada um segundo as possibilidades 

pessoais. 

O amor imuniza e protege. Ele, Nosso Senhor, sabia de nossas fraquezas e 

procurou nos preparar para a superação da maior dificuldade que enfrentaríamos: 

nosso orgulho. 

O amor que emana de Deus é a razão de tudo; sem Ele a Terra sequer existiria, 

uma vez que ela é a materialização do amor de nosso Criador, mas sem o amor 

fraterno entre os homens, nosso mundo se converteria em uma única e extensa planície 

umbralina, uma vez que ao longo de milhares de anos, em estado quase permanente de 

guerra e exploração, os homens converteram o seu pequeno mundo em um gigantesco 

hospital. 

Temos apenas dois tipos de irmãos nessa unidade hospitalar: os que ajudam e 

os que necessitam de auxílio. Pelo tempo em que servimos, aprendemos e nos 

preparamos para novos desafios e assim mesmo, na adversidade, o hospital também 

cumpre o papel de escola. 

Meus filhos, é imprescindível que todos tenham consciência da importância que 

a vida deve ter, aprendendo a reconhecer seus limites e deficiências para trabalhar 

essas características. Dessa forma se libertarão da necessidade de internação 

compulsória nas muitas casas de auxílio no plano físico e entre nós. 

Como é maravilhoso acompanhar o retorno de nossos queridos através do 

santuário do ventre materno; mas como dói na alma ter que trata-los diante de tantas 

feridas abertas pela imprevidência e desleixo, perdendo oportunidade de ouro no 

tratamento dos verdadeiros males que assaltam o homem: o orgulho, a vaidade, 

ignorância, egoísmo e cólera. Eles abrem feridas profundas no perispírito daqueles que 

desencarnaram na indiferença e na revolta contra as leis divinas. 

Por esses motivos, as colônias espirituais, independentemente da inclinação 

religiosa da maioria de seus habitantes, mantêm numerosas atividades junto à crosta, 

ao lado dos muitos bilhões de seres encarnados e desencarnados que perambulam sem 

parar pelas ruas de vossas cidades. Auxiliam a concretização da programação 

reencarnatória de meus queridos, prestam socorro em casos de doenças físicas e do 

perispírito, aliviam as dores e sofrimentos cármicos segundo o merecimento de cada 
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um, atuam na libertação de irmãos que padecem de obsessões sérias, orientam pupilos 

e valorizam cada segundo de trabalho junto ao homem, mas é esse último que 

normalmente não faz a sua parte, colhendo, como fruto, o remorso e a culpa. 

Doentes, os filhos de Deus adentram a vida maior precisando de amparo e 

sustentação afetiva. Choram sem motivo aparente, sem saber os “porquês” de suas 

dores, mas no fundo, bem lá no fundo mesmo, todos nós sabemos as origens de nossas 

angústias e aflições. 

Teremos coragem de admitir que somos os maiores artífices de nossos 

infortúnios? Espero que sim, posto ser esse o início da nossa redenção. Digo isso sem 

intenção de provocar tristeza em vocês, pelo contrário, o autoconhecimento é sucedido 

por alegria indescritível, de vencedores. 

Para aqueles que veem a vida como um desfile de prazeres e alegria sem 

necessidade de prestar contas de tudo, gostaria de dizer que a indiferença é uma das 

principais causas da indigência que abraça a maioria daqueles que recebemos no 

plano de vida em que nos encontramos. 

Vocês leem diariamente as descrições mais contundentes sobre o umbral e as 

regiões abissais, onde o choro, a fome, o frio, dor, agressões físicas, morais e muita 

solidão campeiam por todos os lados, obrigando-nos a refletir sobre nossa experiência 

de vida. E... 

Não mudamos quase nada. 

Os pais encarnados, em muitos momentos, esquecem-se da maternidade e 

paternidade, vindo a solicitar a misericórdia do Pai, após o desenlace do corpo. Não 

cuidaram dos filhinhos amados que solicitaram e agora imploram auxílio. Antigos 

companheiros que vêm cobrar suas dívidas batem à porta, nos atormentando e, para 

nos livrarmos deles, elevamos as nossas súplicas aos céus, pedindo perdão, mas aos 

nossos devedores demos a marca do ferro em brasa... 

Pedimos que Deus, nosso Pai amoroso, nos proteja do mal, mas quem nos 

protegerá de nós mesmos, uma vez que somos a principal fonte de infortúnios para os 

demais filhos do Criador. Será que merecemos tanta compaixão?  

No momento em que essas linhas são rabiscadas, tenho apenas um pedido a ser 

feito ao Pai... Nesse dia, véspera de mais um Natal, quando lembramos do nascimento 

do homem manso que caminhou pelas vielas de Cafarnaum, Betsaida, Nazaré, 

Jerusalém e pelo vale do Jordão,  solicito trabalho, muito trabalho, para não me dar 
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tempo de errar mais. Como espírito falido, não quero facilidades, mas aproveitar as 

muitas oportunidades que nos são oferecidas a todo momento, sob as mais diversas 

roupagens. 

Trabalhem pelo autoconhecimento e lembrem-se que aquele que faz por 

melhorar não abre a caixa de Pandora, cheia de remorso e culpa, e sempre será 

assistido por aqueles que velam pela humanidade. 

Por fim, perdoem esse velho sacerdote que pouco tem a falar ou ensinar, mas 

escutem as palavras do Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para nos trazer o sentido 

maior da vida, o amor. Para tomarmos posse desse profundo conhecimento, precisamos 

nos tornar senhores de nossos atos e pensamentos. 

Sem desculpas, aprenderemos a não errar mais e o significado da palavra 

“doença” deixará o nosso dicionário. 

Que a paz divina esteja com cada um e todos vocês. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: a crosta terrena é campo onde as doenças do corpo e da 

mente grassam por todos os lados e carregamos essas enfermidades após o desencarne, 

uma vez que se manifestam primeiramente o perispírito e lá permanecem até que o 

reequilíbrio tenha sido conquistado. Muitos dos irmãos sofredores acabam se 

“purificando” nas regiões purgatoriais, mas acabam necessitando de auxílio no 

processo, mesmo que não tenham consciência do fato. Em todas as obras de André Luiz 

existem inúmeras menções a hospitais com especializações nos mais variados ramos da 

medicina e saúde como um todo, bem como postos de socorro fixos e volantes por todas 

as regiões umbralinas. Mesmo as áreas mais profundas das trevas, abnegados servidores 

do Cristo trabalham localizando aqueles irmãos que possuem condições de resgate e de 

viver em instituições de auxílio, localizadas nas áreas mais densas do umbral. O 

tratamento de muitas enfermidades é descrito em detalhes, bem como os preparativos 

realizados nessas instituições durante o reencarne de espíritos tutelados. Os 

ensinamentos dados por André Luiz há 70, 60, ou 50 anos mostram que a medicina 

espiritual é muito avançada, o que nos obriga à estudar mais e a buscar soluções mais 

eficazes frente aos numerosos problemas da humanidade terrena, nas diferentes esferas 

em que a vida campeia. Alguns apontamentos sugerem o uso muito controlado de 

desdobramentos induzidos, terapia de vidas passadas e cromoterapia, uma vez que todas 
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as energias, principalmente nos planos sutis, também se apresentam como cores em 

diferentes tons. 
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Elementais e Espíritos da Natureza 

 

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Ishmael ben Gurion; data 29 de 
dezembro de 2012) 

A vida é fluxo magnífico de energias. Das formas mais simples às mais 

complexas e plenas. Como o Livro dos Espíritos nos brinda, do átomo ao arcanjo, um 

fluxo ininterrupto e amplo de formas e seres, cada um com seus potenciais de trabalho 

e aprendizado. 

O homem terreno procurou, ao longo do tempo, se apartar desse fluxo, gerando 

todo tipo de filosofia que objetivava enaltecê-lo e separá-lo do restante da criação, o 

que constitui um grande erro de raciocínio. Não precisamos “eliminar” o nosso lado 

natural para fazer prevalecer o espírito humano que nos habita. A beleza da evolução é 

exatamente estar dentro desse grande processo de transformação. Os elementais fazem 

parte desse processo contínuo de evolução e nós também, em caminho para formas 

mais nobres e livres. 

Somos o que a nossa natureza mais íntima insinua e não podemos nos esquecer 

de que já fizemos parte desse grupo de espíritos que interage com o mundo natural, 

manipulando energias, reciclando e transformando a matéria mental. Suas atividades 

seguem o mesmo objetivos das nossas, a sobrevivência e o crescimento, mas em ritmo 

próprio. 

Com o tempo, desenvolvem conhecimento de causa e passam a entender os 

processos nos quais estão inseridos e quando isso adquire um comportamento mais 

estruturado e contínuo, passam a viver junto às coletividades humanas e reencarnam 

entre os grupamentos de hominídeos mais simples, dispostos pelo universo. Nesse caso, 

a palavra “hominídeo” não está associada, necessariamente, às formas físicas 

absolutamente “humanas”, mas ao princípio estruturador da mente espiritual, do 

intelecto, embora tenhamos consciência que a vida inteligente tende a apresentar 

características muito próprias e próximas ao que encontramos em nosso mundo, por 

uma questão de simetria e convergência adaptativa e evolutiva, mas exceções existem. 

O convívio com esses irmãos deve sempre ser pacífico e harmônico, uma vez 

que sentem e buscam a nossa presença, adquirindo com isso as características que 
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mais norteiam os nossos grupos, da mesma forma que nos beneficiamos com as 

correntes de pensamentos de espíritos luminares. 

Uma vez que somos frutos da ação da inteligência sublime do Criador, 

estruturando a matéria e o princípio inteligente e dando-nos vida espiritual e biológica, 

com a ação de nossas mentes também criamos estruturas mais ou menos transitórias, 

os elementais artificiais, que, em realidade, não poderiam ser considerados sob essa 

denominação, mas a utilizamos porque a mesma se generalizou entre meus amigos. Ao 

contrário dos espíritos divinamente criados por Deus, essas formas não desenvolvem 

vida independente, ficando sempre ligadas às correntes mentais que as geraram.  

Tais entidades são fruto do pensamento altamente estruturado de um indivíduo 

ou grupo de indivíduos em determinados locais e épocas, podendo ser vistos por 

médiuns. Eles fazem exatamente aquilo que foram programados antecipadamente para 

fazer e, em alguns casos, seus criadores atuaram inconscientemente e nada se 

recordam sobre o fato. Ambientes que foram palco de grandes dores e sofrimentos 

coletivos são normalmente ocupados por essas criações mentais. Poucos visitam os 

fornos crematórios nazistas na Polônia e não sentem o peso esmagador do lugar e isso 

é exacerbado por algumas formas que lá se concentram, vindas dos ambientes mais 

densos do globo, embora sejam eliminadas pela ação da espiritualidade que guarda 

esses ambientes. O mesmo ocorre nas fortalezas da inquisição, na Europa, e as 

fazendas de cana-de-açúcar, fumo e café que foram palco de atividades escravistas no 

Novo Mundo. 

As forças mentais que mantêm os elementais artificiais podem atuar por séculos, 

instigando e criando, e esses seres estabelecem afinidade vibratória com locais e 

pessoas por todo o tempo em que persiste essa corrente mental. A eliminação desses 

casulos ou formas artificiais é dependente do rompimento da sintonia ou eliminação da 

corrente mental mantenedora, o que necessita do discernimento dos médiuns e perdão, 

palavra que o Cristo procurou incutir na mente humana. Em muitos casos em que os 

médiuns videntes estabelecem contato visual com entidades que não se manifestam em 

reuniões de desobsessão, tampouco parecem ter um conteúdo mental estruturado, 

podemos ter a presença de elementais artificiais.  

Meus caros amigos, não podemos esquecer de que estamos adentrando o reino 

das inteligências artificiais em seu mundo encarnado, frutos da ciência. Aí o 

pensamento atua quase que exclusivamente na construção de planos que serão 
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desenvolvidos em fábricas e oficinas. Aqui também temos isso tudo, com a diferença 

que as criações mentais, nobres ou não, elaboradas por vocês e por nós mesmos, se 

tornam visíveis e palpáveis aos nossos olhos. O que elas fazem conosco? Fazem o que 

com elas fazemos. Aquelas que foram obra de sentimentos amorosos e puros, 

verdadeiras formas pensamento de amor e pureza, trazem paz. O oposto ocorre com 

maior frequência, onde mentes entorpecidas no ódio e a maledicência produzem mais 

aflição em suas vítimas e nelas próprias. 

O mais relevante em toda essa discussão é saber que o fluxo de energia e vida 

não deve e não pode ser obstruído. Os elementais se reúnem ao nosso lado em função 

das energias que emanamos e podem nos ajudar a trabalhar com todo tipo de fluídos 

cósmicos, uma vez que, não possuindo um discernimento mais aguçado, eles atuam de 

forma natural e quase instintiva como parte desse meio natural, mostrando aspectos da 

natureza pré-humana que nós já havíamos sepultado em nosso passado evolutivo, mas 

que podem ser extremamente úteis. 

Todos somos alunos e professores de alguém. Quando ensinamos o bem, 

recebemos o que ensinamos, que se manifesta na forma de paz de espírito. Quando 

deformamos a criação divina, geramos angústia e tristeza e sofremos com os alunos 

que influenciamos, na condição de professores ou irmãos mais velhos. 

Cuidemos desses nossos irmãos com o esmero e o carinho com que fomos 

auxiliados nos nossos primeiros passos. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: os espíritos da natureza fazem parte do interesse dos 

espíritas desde a codificação da Doutrina dos Espíritos. Duas hierarquias bastante 

distintas aparecem nos textos: espíritos de elevada hierarquia espiritual, grande poder 

mental e valorosos princípios, que acompanham os elementos e transformações naturais, 

organizando-os e imprimindo-lhes uma ordem, e um grupo numeroso de espíritos em 

condição pré-humana que atuariam nesses mesmos processos, mas na condição de 

operários da natureza. Existe também a menção a líderes das trevas que procuraram a 

redenção, deixando de lado o passado de revolta contra as leis do Criador e passaram a 

ser utilizados para acompanhar os fenômenos naturais como forma de harmonização 

antes de um novo retorno ao plano físico. Os elementais são bastante úteis na 

manipulação de energias oriundas dos meios naturais, como o zooplasma (um tipo de 

ectoplasma de origem animal) e o bioplasma das plantas (também chamado, nesse caso, 
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de fitoplasma). Na obtenção de zooplasma e ectoplasma, utilização desses espíritos 

pode ser contemplada em casos de parasitismo energético, nas cidades das sombras, 

enquanto que a cura pela natureza configura um exemplo da utilização de bioplasma. Os 

elementais são facilmente atraídos para a convivência humana e, por falta de tirocínio 

próprio, acabam adquirindo as caraterísticas das pessoas com as quais convivem, tanto 

para o bem, quanto para o mal. Colaborar para o crescimento desses espíritos é de suma 

importância e por isso devem ser estimulados a participar da limpeza energética das 

casas espíritas e nos trabalhos de cura, sob orientação e supervisão da equipe espiritual 

da casa. Embora possam ser vistos em reuniões mediúnicas, principalmente no preparo 

das mesmas, não dão comunicação através dos médiuns, à exceção dos seus líderes que 

já reencarnaram como humanos, mas preferiram permanecer junto aos seus como forma 

de permitir o progresso do grupo. Esse é um aspecto mais controverso do tema. Os 

elementais, em sua grande maioria, ainda não reencarnaram entre os humanos e deverão 

fazê-lo em breves tempos, mas em outros orbes, já que na Terra, pelo menos em seu 

plano físico, não existem mais espécies de hominídeos capazes de recebê-los em seu 

ventre. Devemos ter muito cuidado ao abordar o assunto dos elementais para não 

incorporarmos lendas medievais sobre formas quase humanas, mesmo que elas tenham, 

no seu início, uma origem que remonta a histórias sobre os espíritos da natureza. 
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Ovóides e a segunda morte 
 

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: desconhecida. O espírito comunicante 
manifestou-se como um jovem militar que declara ter falecido em 26 de abril de 1945, 
nas cercanias de Bautzen, Alemanha atual; data: 13 de dezembro de 2012) 

A vida não cessa, não para, não reflui. 

Transformamo-nos naquilo que carregamos dentro de nós mesmos. O Amor, a 

Humildade e a Fraternidade constituem patrimônios pessoais, que levam ao 

crescimento e imprimem novo ritmo ao nosso aprendizado. 

Quando nos afastamos desse caminho, perdemos contato com o sopro do 

Criador e isso se dá porque nos recusamos a comungar com o Pai. Não é Ele que nos 

expulsa de sua divina morada em nossos corações e mentes, mas nós mesmos que, na 

condição de filhos pródigos, nos ausentamos das conversas amorosas e amigas. 

Os anos passam e a doença do ódio, da supremacia, do orgulho, da vaidade, 

nos cega. Cegos, acreditamos que nossas lembranças da luz eram ilusões dos sentidos 

naturais, imagens de um mundo de sonhos que nunca existiu. Recusamos a acreditar na 

realidade perdida. 

Gritamos, para a escuridão profunda, que a luz não existe e que Deus é uma 

ilusão. 

“Somos homens, guerreiros; somos fortes”, dizemos ao vento que ainda 

sentimos sobre nossas faces macilentas. Em altos brados, tornamos pública a nossa 

ignorância e descaminho. 

Presos na espiral de agonia, certa feita não sentimos mais a pele que nos 

envolvia e, para o bem do universo que nos recebeu após a morte física, perdemos a 

fala e a ausência de nossos gritos enche os ares de paz, diminuindo o sofrimento e a 

desarmonia que causávamos a nossos parceiros do grande hospital terreno. 

Contudo, nossa voz interior continua a bradar e o fogo que brota de nossos 

corações e mentes bloqueia as estruturas musculoesqueléticas, que passam a regredir 

inexoravelmente. Paramos de agredir os outros, mas continuamos a nos flagelar. 

Cegos, mudos, imóveis ou escorrendo pelos cantos de áreas indescritíveis, ainda 

guardamos a sensibilidade auditiva, pelos ouvidos da mente, posto que não mais 

sabemos onde está nossa cabeça e as demais partes do corpo, mas nos recusamos a 
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escutar qualquer coisa que não transmita exatamente o que desejamos. Com o tempo, 

perdemos o vínculo com os sons e a única coisa que escutamos nesse árido mundo de 

trevas é a nossa própria voz interior, a mente. 

Ela, senhora e escrava de si mesma. Suas ordens empurram o doente para o 

estado terminal, que impossibilitado de morrer de novo, uma vez que a morte é ilusão 

que não deveria convencer ninguém, lançam-no em estado de profunda nulidade. 

Tornamo-nos algo próximo a “nada”, mas até o nada é alguma coisa e não 

desaparecemos. 

Muitos de vocês acreditam que os ovóides são formas abstratas, distantes da 

realidade do plano terreno. Isso é uma ilusão. Existem muito mais irmãos que se 

anularam em processo de ovoidização e permanecem no plano terreno, vampirizando 

para terceiros, em casos de obsessões complexas, do que nas elevadas densidades 

vibratórias das trevas. 

O ódio ovoidiza porque nos afasta de Deus, mas não pensem que isso somente 

se dá quando odiamos a outrem. Entre meus companheiros egressos dos campos de 

morte da Segunda Guerra Mundial, os suicidas são os principais atores do processo de 

ovoidização. Prefiro não utilizar o termo “vítimas” para descrevê-los, posto que 

padecem do remorso  e do ódio contra si mesmos, em função do sofrimento e destruição 

infringidos a outros tantos seres humanos, constituindo a vontade de deixar de existir a 

força mestra da ovoidização nessas circunstâncias. 

Nossos amigos espirituais em melhores condições trabalham por nós e 

renascemos na carne com a misericórdia divina ao nosso lado. Nesse retorno ao corpo 

físico, não sofremos porque a mente doente ainda não tem consciência de si mesma. 

No momento que menos esperamos, a luz tênue invade nossos olhos e o som de 

vozes humanas nos atenua a angústia. É a voz do papai e da mamãe, que o Deus 

Altíssimo permite que venhamos a escutar ao longe... 

Onde estou? O que faço aqui? ....é o início de uma crise... 

Sou o general Fulano de Tal, da família XYZ! O que fizeram comigo? 

Pensamentos assim somente se manifestam nos breves momentos em que nosso 

espírito, em processo de reencarne, se liberta, mas as crises são curtas, uma vez que 

nossos amigos nos flanqueiam e nos encaminham ao tratamento espiritual, que 

campeia dos dois lados da vida. 
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Esses irmãos raramente concluem o processo reencarnatório de fato advindo o 

aborto após algumas semanas gestacionais. Mas, meus amigos, como melhoram em 

todos os aspectos! Os generais e comandantes desaparecem... Surgem enfermeiros e 

serviçais. Choram varrendo os pátios das instituições que os receberam. 

Pude ver centenas de companheiros meus, Kameraden, nesse estado e quase 

todos estão retornando pela segunda ou terceira vez ao mundo físico, após o início do 

tratamento contra o restringimento enfermiço do perispírito. Voltam a ver, escutar, 

sentir e, acima de tudo, amar. 

O amor é o melhor medicamento para essas enfermidades da alma. 

Do meu coração, de alguém que aguarda a sublime oportunidade do retorno, 

para amparar aqueles que agredi e aprender a partilhar, solicito que deem o real valor 

á vida. 

Vida é o sublime presente Dele, do Criador. Não venhamos a nos converter em 

ovóides funcionais. Vivam a vida com amor, disciplina e responsabilidade. 

Deus acima de tudo.2 

Deus É tudo 

De um companheiro e amigo que encontrou o plano espiritual em Bautzen 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: o processo de ovoidização é de suma importância no 

estudo do perispírito e nos trabalhos desobsessivos, tendo sido abordado por André Luiz 

em diversos livros. A ovoidização é consequência de profundas desarmonias vibratórias 

geradas por sentimentos e pensamentos carregados de ódio, rancor, vontade de deixar de 

existir e sentimento de posse. Durante o processo, o espírito inicia uma espiral de 

transformações que acabam por limitar suas percepções e, por fim, induzem a 

desestruturação do seu psicossoma ou perispírito, conservando apenas os centros de 

força, em estado embrionário, em uma estrutura que muito se assemelha a um ovo ou 

ser de movimentos ameboides. Os ovoides, independentemente do alvo encarnado ou 

desencarnado, podem ser utilizados em casos de vampirismo energético e, em função de 

sua carga fluídico-magnética pesada, produzem rapidamente efeitos depressivos e 

                                                           
2 O espírito faz uma comparação nítida com o lema e hino nacionalista na Segunda Guerra 

Mundial, “Deuschtland über alles”, ou “Alemanha acima de tudo”, em tradução literal, substituindo a 

palavra Alemanha pelo Criador, Deus. Possivelmente tentou dar mais ênfase à modificação de seu estado 

interior. 
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lesivos naqueles com os quais estabeleceram vínculos. Podemos considerar que tais 

citações a casos de vampirismo são as menções mais antigas de obsessões complexas, 

mas não utilizando-se de aparelhos tecnológicos, mas sim de um organismo espiritual 

degenerado. O processo de perda do perispírito também é chamado de segunda morte e 

muito vem sendo discutido, uma vez que o próprio André Luiz mostra, com todas as 

letras, que o organismo perispiritual é perecível e determina as modificações que 

ocorrem no corpo físico. O tratamento do processo de ovoidização pode demorar muitos 

anos nos planos astrais, mas, com frequência, o tratamento da desestruturação do 

psicossoma requer uma nova imersão na crosta como forma de restituir a morfologia e a 

fisiologia perispirituais típicas. Nesse princípio de reencarne, a gestação tende a ser 

bastante traumática e pode resultar em abortos naturais quando o desenvolvimento fetal 

já permite o restabelecimento das condições perispiríticas perdidas. 
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O Esquecimento do Passado 
Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Ishmael; data: 30 de outubro de 
2012) 

Quantas vezes olhamos para os céus e, em tom de indignação, perguntamos: 

̶  Por que? Que fiz para merecer isso? 

Pegamos o rumo de nossa história e passamos a interpretar o papel de vítimas 

inocentes e isso nos causa estranheza. Diante da Lei de Ação e Reação não existem 

vítimas ou algozes, apenas elos de uma infinita sequência de causas e suas 

consequências. Somos vítimas sim, mas de nós mesmos. 

Aqueles que nos cercam no trabalho, na vida religiosa, na família, por todos os 

lados, constituem sublime escola da tolerância, onde convivemos com nossos desafetos 

na esperança de aprendermos a aceitar e corrigir, a tolerar e auxiliar, ou são nossos 

professores, que ali estão para passar o quinhão do seu saber, que pode variar de 

coisas aparentemente simples, do dia a dia, a conhecimentos profundos a respeito da 

intimidade da vida e das coisas. Porém, não se deixem enganar pelas aparências, o 

verdadeiro sábio pode ostentar as mãos do trabalhador braçal e o coração da mulher 

idosa, que outrora sorria ao olhar a prole numerosa e amada e hoje vê aproximar-se a 

noite na sua vida. 

O sábio é aquele que aprendeu a escutar sem ter a necessidade premente de 

falar. 

A humildade é a lição que abre o livro da vida e passamos tantas vezes por 

essas páginas que o texto quase se apagou sob nossos dedos ávidos, mas ainda toscos e 

insensíveis, e suas bordas estão carcomidas pelas mãos vacilantes que não escondem 

quantas vezes fizemos uso de tão santa mensagem, mas que tão pouco praticamos. 

O tempo passa e continuamos a nossa eterna lamúria contra os eventos e fatos 

que nos causam desgosto ou que nos obrigam à reflexão, a que atribuímos todos os 

nossos infortúnios. Quando adquirimos o sagrado saber que nos mostra que somos os 

artífices do nosso futuro, que espelha o nosso passado, queremos logo remover as 

cortinas que nos separam de nossos dias pretéritos, mas mesmo nesses momentos o 

orgulho fala mais alto e muitas vezes nos sentimos maiores ao reconhecer que erramos, 

mas erramos “grande”. Temos orgulho do nosso erro e isso é patológico, enfermiço. 

Tolos que somos! 
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Quanta tolice! 

Feliz é aquele que renasce a cada dia e que olha para trás e nada vê, nada sente 

e, quando volta a olhar o amanhã, nada o oblitera. Santo não é aquele que não pecou, 

mas aquele que aprendeu com os seus erros e, dando sentido às suas existências, 

buscou o progresso infinito. 

A nossa maior luta é travada contra nós mesmos, frente a frente, todos os dias. 

Devo antecipar a todos os meus queridos que a maior decepção que senti ao 

adentrar a realidade maior foi comigo mesmo. Por falta de lucidez espiritual, errei e, 

por orgulho, me mantive no erro e, como aluno ruim, atribuí meu desempenho pífio aos 

meus professores, que eram todos os sofredores que haviam sido colocados à minha 

frente para que a primeira lição, a da humildade, fosse compreendida. Foi doloroso 

reconhecer que deveria ter entendido a lição que a muito custo estou aprendendo no 

momento em que essas linhas são redigidas. 

O passado de cada um não está escondido, mas pulsa firme em cada um de nós. 

Saber o que fomos ou o que fizemos não acrescenta estímulo para mudar o que somos. 

Não deixem o fio da história que estão escrevendo se perder em divagações 

infrutíferas e, acima de tudo, egoístas. 

Se fostes um soldado, o que pode ser inferido pelas atitudes do presente, afaste-

se do fuzil que outrora empunhastes contra teu irmão; levante seu companheiro ferido, 

à sua frente; 

Se o livro da Lei esteve em suas mãos, passe a cumpri-lo com o coração limpo, 

dando mais valor aos atos do que às palavras frias e isoladas dos textos, sem procurar 

motivos para apontar os delitos alheios. Temos de vivenciar as leis divinas sem 

ostentação ou afetação, posto que as primeiras cadeiras na sinagoga ou nas igrejas do 

mundo não traduzem santidade, tampouco estão mais próximas do nosso Criador; 

Se a medicina e as ciências falam com propriedade ao seu espírito aflito, 

compartilhe-as com seus irmãos, pois que a avareza intelectual é pior do que a material 

e lembre que o sábio é aquele que transforma o conhecimento em algo que pode ser 

colocado em prática por cada um, de forma peculiar e pessoal. O verdadeiro sábio é 

aquele que reconhece a grandeza de uma folha que se deita ao solo e a cálida brisa do 

ocaso. 

Meu filho amado, a você em particular, siga por caminhos diferentes, mas 

sempre olhando para frente, porque para trás não terás retorno ou paz. Confia no seu 



72 

 

verdadeiro Pai e Senhor e saiba que tudo que tens condições espirituais, morais ou 

intelectuais de saber, tu já o sabes com naturalidade. O esquecimento do passado 

apenas cria uma nova oportunidade de crescimento que nós desperdiçamos quando 

perdemos o tempo precioso em busca do “mundo de outrora”. 

Tudo que é feito com amor é aceito e bem vindo pelos companheiros que os 

envolvem em seus trabalhos espirituais e nas suas vidas pessoais e todos os encarnados 

têm esse precioso auxílio. Assim, cuidado com as imagens tolas, infantis e 

megalomaníacas que podem perturbar mais do que esclarecer. Em caso de dúvida 

pergunte: 

̶  Diante disso tudo, o que teria dito o nosso amado Mestre Jesus? 

A salvação para o homem é o evangelho e tudo que temos a fazer é procurar 

coloca-lo em prática. 

Deixemos o passado no passado. 

Segunda mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Joseph Gleber; data: 30 
de outubro de 2012) 

Repetir e repetir, eis o maior fardo que a humanidade carrega em sua jornada 

em círculos. Esses ciclos que se repetem não ocorrem apenas no âmbito coletivo, mas 

no seio pessoal e familiar também. Ao invés de nos livrarmos de nossas imperfeições 

através de ponderações sobre o que nos envolve, aperfeiçoamos a nossa capacidade de 

errar e persistir no erro. O pior, continuamos sentindo orgulho disso? - como colocou 

nosso companheiro há pouco. 

Infelizmente, sim. 

Meus irmãos, muitas vezes vocês nos perguntam por que os desencarnados que 

já abandonaram a revolta, mas que ainda não conquistaram a luz, usam as mesmas 

expressões e traduzem quase sempre os mesmos desejos e devo confessar que isso se dá 

pela visão expandida que a perda do veículo físico nos permite. Com o tempo 

verificamos que todos aqueles que estão ao nosso lado são verdadeiros companheiros 

de jornada e padecem das mesmas dores e possuem ideais próprios, histórias pessoais 

que o tempo não apaga, mas que a misericórdia divina embaça em nossas mentes ainda 

desarmônicas e confusas. 

Muitos estudiosos, aí e aqui, se questionam o que é o tempo e porque ele é tão 

homogêneo e como flui, mas hoje eu acredito que não é o tempo que passa, mas, na 
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prática, nós é que passamos por ele. Isso dita o sentido que o percebemos, mantém a 

integridade da Lei de Ação e Reação. 

O universo é mantido pela harmonia em meio ao caos aparente, em escalas que 

o homem terreno, encarnado ou não, não consegue inferir ou sequer imaginar. O braço 

temporal é um de seus sustentáculos e induz a manutenção da ordem estabelecida, 

determinando um sentido às nossas múltiplas existências. 

Quando fascinados pelo passado, nos comportamos como o pequeno cão que se 

alegra em correr eternamente atrás de sua cauda, tentando alcançá-la; quanto mais 

corre, mais rápido sua cauda dele se afasta. Até quando iremos nos satisfazer ou 

alegrar com essa condição? 

A vida mostra seguidamente o que fomos e o evangelho nos apresenta o que 

deveríamos ser. Isso é simples e pode ser entendido de forma literal e cristalina. 

Aqueles que necessitam de esclarecimentos adicionais sobre seus dias passados 

irão receber o que lhes for mais útil na forma de intuições, sonhos ou orientação 

espiritual direta ou indireta. Não gastem suas possibilidades de crescimento em meio 

de tantas aflições e angustias que residem dentro dessa caixa de Pandora. 

Não é o conhecimento do passado que nos faz viver em harmonia com o mesmo, 

mas sim a vontade férrea de superar as próprias limitações. Em anos recentes, as 

coletividades humanas têm se aproximado de um estilo de vida que não é condizente 

com a sobrevivência da sociedade. Os desafios gigantescos, verdadeiramente 

ciclópicos, aliados a uma velocidade de transformação que faz com que nada se 

perenize, estão empurrando-nos para práticas exóticas no campo da espiritualidade. 

Perdemos o respeito por nós mesmos e pelos outros. 

A tão propalada terapia de vidas passadas é um exemplo desse fenômeno. Devo 

confessar que mais de 90% das recordações de um suposto pretérito que se descortina 

nas sessões de hipnose são falsas. Quase sempre a criatura, infeliz com o seu “hoje”, 

projeta, no passado, pseudolembranças para satisfazer seu ego ou justificar seus erros. 

Cria-se mentalmente um erro para justificar outro. Analisem por vocês mesmos. 

O conhecimento do passado, em seus mínimos detalhes, encontra-se 

devidamente registrado nos nossos corpos espirituais superiores, dos quais meus 

irmãos possuem apenas noções. Esses arquivos são liberados quando não mais 

produzem desarmonias pungentes e esse processo é natural, sem dores ou angústias. 
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Na nossa condição evolutiva, o reencontro com o passado real somente deve ser 

buscado com o auxílio da espiritualidade amiga e sempre seguindo o caminho do bom 

senso. Muitos acham que os guias espirituais têm o direito de permitir isso ou aquilo, o 

que não é real. São homens e como tal apenas aquilo que lhes é pessoal depende de sua 

aprovação, não são senhores de seus tutelados, de seus pupilos encarnados ou 

desencarnados, mas podem e devem orientar quanto às solicitações de informações 

relativas ao caminho a seguir. Eles não podem ser convertidos em justificativas para 

nossos erros. Quantas vezes os médiuns colocam na “boca” de seus guias palavras que 

eles nunca proferiram e que seus interlocutores encarnados estavam desejosos de fazê-

lo, mas que não tinham coragem? Isso ocorre muitas vezes. 

Temos de ser francos e diretos. Saber como e quando falar sim ou não, por nós 

mesmos. 

As terapias que envolvem regressão são indicadas para menos de 10% daqueles 

que sobrevêm com problemas psicológicos graves. Apenas aqueles que carregam a 

lucidez na alma poderão ficar frente a frente com o “ontem” e, a partir daí, mudar os 

rumos de sua existência atual. A maioria absoluta da população ainda dorme acordada 

e vive o mundo dos sonhos, criando todo tipo de “imagem de reencarnações pretéritas” 

como forma de preencher os vazios de suas vidas atuais. Nesses casos, esses irmãos 

podem melhorar da sintomatologia de seus males físicos e psicológicos, mesmo sem a 

remoção da causa, e pensam “bem que eu sabia que eu e fulano ou sicrano fomos isso 

ou aquilo”, para justificar os problemas de relacionamento presentes. Seria muito mais 

produtivo se educassem os seus sentimentos e emoções. 

Apenas acordando para a realidade é que conheceremos o caminho correto a 

ser trilhado. Meus irmãos já se perguntaram por que os umbrais são tão 

profundamente carregados de dor? Sabem a origem do choro e do ranger de dentes aos 

quais se referiu Jesus? 

A origem é uma só: remorso, sentimento de culpa. 

É isso que nos aguarda na análise do passado sem o devido preparo e 

orientação. Por esses e outros motivos é que, mesmo quando insistimos em vasculhar 

nossos arquivos históricos, na alma, somos assistidos por irmãos do Alto, que limitam 

as nossas incursões, disciplinam as nossas invencionices e protegem da curiosidade vã 

o que não estamos preparados para saber. 
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Conforme palavras pronunciadas recentemente por uma jovem encarnada que 

participa de nosso grupo de trabalhos espirituais, deixem o passado no passado e 

caminhem para o futuro, certos de contar com a proteção divina em tudo que vier a 

colaborar para o crescimento pessoal e coletivo.  

 

RESUMO DO CAPÍTULO: o passado reencarnatório de cada um é registrado e 

mantido nos corpos espirituais superiores, como o corpo mental, sendo que o acesso a 

essas informações é restrito, uma vez que carregamos dívidas significativas para com a 

coletividade humana, prevenindo-se o remorso, que constitui a porta de entrada para 

quadros obsessivos sérios, uma vez que o sentimento de culpa atua como um 

chamamento para que nossos credores pretéritos se aproximem e cobrem a conta 

devida. André Luiz, em inúmeros momentos, mostra os cuidados que devemos ter ao 

investigar o passado, embora a própria espiritualidade faça uso da regressão como 

forma de cuidar de algumas fobias e para atenuar ou eliminar vínculos obsessivos. 

Contudo, nesses casos em que a terapia regressiva é utilizada, o retorno ao passado é 

pontual, apenas nos elementos de interesse para a terapia, e não uma ampla avaliação do 

passado reencarnatório do irmão, evitando-se adentrar aspectos que nada tem a ver com 

o problema em questão. Devemos ter muito cuidado com as terapias de vidas passadas, 

uma vez que, com frequência, os procedimentos são movidos mais por curiosidade do 

indivíduo do que pela necessidade imperiosa. Muitos profissionais ignoram as 

consequências dessas terapias por falta de acompanhamento ou de conhecimento 

espiritual. Os estudiosos, espíritas ou não, vêm se questionando sobre a natureza dos 

quadros narrados por aqueles que se submetem a essas regressões e algumas opiniões 

sustentam que, além de alguns quadros reais, certas imagens e histórias representam 

uma maneira subconsciente através da qual o indivíduo expressa seus problemas atuais 

sem se comprometer demasiadamente, ou seja, uma forma de participar da terapia, mas 

sem se expor. A obra analisada é lúcida ao abordar o tema e deixa transparecer que o 

uso de terapias que envolvam desdobramentos e recordações do passado conflituoso 

pode ser útil dentro de indicações sérias e restritas. Outro aspecto que merece destaque é 

a necessidade de integração entre as equipes espirituais e terrenas que tratam dos 

quadros de neuroses e psicoses de fundo obsessivo. 



76 

 

Centros de Forças / Chacras  

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Joseph Gleber; data 28 de 
dezembro de 2012). 

A complexidade estrutural do organismo humano, na matéria ordinária, é 

apenas pálido reflexo de sua real organização quando consideramos o homem integral, 

multidimensional. 

Se meus irmãos pudessem observar o corpo humano em um modelo diáfano, 

veriam que, ao lado dos órgãos físicos, o próprio perispírito enverga complexa rede de 

canais fluídicos que se interligam, tal qual o sistemas linfático ou circulatório, e unem 

pontos ou vórtices que concentram a interação entre os corpos espirituais e o corpo 

físico, os chacras. 

Muito já foi dito sobre eles e muito ainda há de sê-lo. Contudo, as noções mais 

relevantes sobre o tema devem ser estudadas por todos que trabalham direta ou 

indiretamente com a saúde do homem encarnado ou com tratamentos desobsessivos. 

Os chacras são portas de união entre os “folhetos” que compõem o organismo 

humano multidimensional e, como tal, enviam e recebem influências dos corpos 

espirituais. Tais influenciações podem se manifestar como saúde e plenitude física e 

vibratória, psíquica, em todos os corpos que nos compõem, ou doenças, enfermidades 

de cunho somático ou espiritual uma vez que essa separação é apenas acadêmica, ou 

melhor, didática. 

Durante muitos anos, acreditamos que os chacras fossem estruturas com 

limitada influência no corpo físico e quase os ignoramos, o que foi um equívoco de 

grandes proporções. Como áreas de união e intercâmbio fluídico, estão ligados às 

glândulas endócrinas e ao sistema nervoso, modificando as condições metabólicas de 

meus irmãos, afetando seu humor, capacidade de concentração, captação de impulsos 

mentais, modificando o seu humor e equilíbrio psicológico, emocional. Além desse 

relevante aspecto, sua importância se expande quando percebemos que as desarmonias 

comportamentais alteram a condição vibratória de meus irmãos, impondo sobrecargas 

profundas à estrutura funcional dos chacras, que passam e sofrer os efeitos de uma 

desestruturação parcial, produzindo modificações em todo o delicado sistema de 

equilíbrio fluídico-magnético do ser, atingindo todos os veículos inferiores que 

constituem o indivíduo, como o duplo etéreo, o corpo físico e o psicossoma. Essas 
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desarmonias podem continuar reverberando no corpo mental superior, mantendo a 

influência negativa sobre todos esses folhetos corpóreos inferiores. 

Essas crises de desequilíbrio podem ser facilmente detectadas em um exame 

direto dos chacras e dos canais fluídicos que os interligam, que refletem 

pormenorizadamente essas transformações e perturbações, mesmo que sutis. Não raro, 

podemos verificar a perda da libido sexual em indivíduos cujo comportamento 

desregrado levou a uma sobrecarga de suas forças genésicas, ou a perda do equilíbrio 

emocional em irmãos coléricos, que se manifesta como desarmonia em seus chacras 

laríngeo e cardíaco. Em tais condições enfermiças, o irmão deve reconhecer, e esse é o 

maior problema, a sua condição e procurar restabelecer o equilíbrio integral de seu 

corpo. 

A participação em atividades verdadeiramente altruístas, em que não pensamos 

em nós mesmos e nos nossos problemas, bem como contatos com o ambiente natural, 

reeducação comportamental, alimentar e sexual, hábitos saudáveis de meditação e 

estudos colaboram para devolver cada um dos centros de força à sua condição 

vibratória original, compatível com a saúde do ser. 

Acreditamos piamente que, na medida em que os espíritas descobrirem os 

muitos papéis que essas estruturas fluídico-magnéticas possuem, terão muitos 

instrumentos adicionais para o diagnóstico e o acompanhamento das dissintonias, 

parafilias, psicoses, neuroses e doenças do corpo físico, como as enfermidades de 

cunho infeccioso, neoplásico ou de desenvolvimento. 

Os centros de força evidenciam que, na natureza, os pensamentos e atos não se 

mantêm na esfera puramente abstrata e passam a influenciar profundamente a saúde 

do indivíduo como um todo, produzindo alterações que se somam às que ele já 

carregava de encarnações pretéritas. Como canais “preferenciais”, os chacras 

permitem a imersão no universo reencarnatório de meus irmãos, sem a necessidade de 

adentrar detalhes que poderiam prejudicar seu crescimento enquanto encarnados. Em 

nosso plano de vida, as condições energéticas do ser, as trocas e fluxos de energia 

pelos canais que irrigam e drenam os corpos espirituais são plenamente observados e 

tratados. 

A partir do reconhecimento do papel dos chacras no intercâmbio entre os 

corpos fluídicos e o corpo denso, a casa espírita deve dar grande atenção aos muitos 

procedimentos que envolvem interações fluídicas e energéticas, desde os passes, até os 
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tratamentos desobsessivos. Não raro, os obsessores afastam-se de suas vítimas 

encarnadas ou desencarnadas, nas proximidades da casa espírita, mas os chacras do 

obsidiado demonstram claramente o intercâmbio nocivo, comungando das condições 

fluídicas de duas ou mais consciências envolvidas no processo. 

Da mesma forma, o tratamento e realinhamento dos chacras são de fundamental 

importância para romper parte da sintonia entre o obsidiado e seu parceiro ou 

parceiros, removendo-o dessa verdadeira enxertia fluídica e dando o tempo necessário 

para que o encarnado mude sua condição vibratória e mental que, em última instância, 

determina o funcionamento de seus centros de força e sistemas orgânicos no corpo 

físico e demais corpos inferiores. 

Os meus companheiros encarnados, particularmente aqueles que envergam 

títulos de saber, são refratários em reconhecer o papel dos vórtices energéticos na 

implementação das enfermidades físicas e espirituais, que sequer reconhecem a 

existência, e isso é até compreensível, até certo ponto, afinal enxergamos apenas aquilo 

que nos preparamos para enxergar. Porém, como negar que os desequilíbrios 

genésicos irão produzir, anos mais tarde, enfermidades de cunho sexual ou metabólico? 

Como negar que os profundos desequilíbrios descritos há séculos pela medicina 

oriental, junto aos chacras cardíaco e laríngeo produzirão enfermidades profundas 

envolvendo os sentimentos de meus irmãos? Com reflexos no sistema circulatório como 

um todo, não raro reduzindo o tempo em que meu irmão irá residir naquele corpo 

denso... 

Como negar que o chacra frontal não vem a refletir e influenciar as 

capacidades de interação com o universo ao nosso redor, modificando nossas 

habilidades e possibilidade de abstrair e compreender? Basta ver os irmãos com 

profundos desvios em seus chacras frontais para percebermos o mau uso do intelecto 

em suas vidas anteriores, afetando todos os corpos espirituais e que acabam tendo na 

demência o tratamento para os casos mais graves e recalcitrantes. 

Como ignorar que o chacra coronário em desequilíbrio mantém o indivíduo na 

condição de profunda apatia diante da vida? Por dificultar a interação fluídica com o 

cosmo, o irmão com esse tipo de alteração se mostra incapaz de olhar adiante, de 

planejar e cumprir com o planejado. Desiste diante da vida porque nada vê além da 

cortina de fumaça que o envolve. 
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No mundo atual, embora os desvios comportamentais possam afetar a estrutura 

dos chacras superiores, e essa influência se mostra recíproca, são os chacras inferiores 

que padecem dos maiores desvios e desequilíbrios na vida cotidiana. 

Comportamentos sexuais desregrados, bebidas e alimentação profundamente 

desequilibrada induzem paulatina transformação na carga vibratória de cada um 

desses centros de força, modificando não apenas a morfologia característica, mas 

também sua cor e frequência vibratória, afetando as intrincadas conexões com os 

sistema glandular do corpo físico. 

Apenas o tratamento sintomático não é capaz de restabelecer a harmonia que 

foi subtraída, de forma que a reeducação espiritual, a fluidoterapia e a cromoterapia 

podem e devem ser utilizadas para dar suporte ao tratamento empregado, removendo 

as causas do fenômeno. 

Meus queridos irmãos, temos presenciado, nas mais variadas casas espíritas 

nas quais o Criador permite nossa participação no trabalho assistencial, discussões a 

respeito do papel dos encarnados e desencarnados nesses tratamentos. A postura 

comodista quase sempre impera, onde o indivíduo acredita que os espíritos farão tudo, 

inclusive corrigindo diagnósticos e procedendo ao realinhamento vibratório dos 

chacras de meus irmãos enfermos. Essa atitude é típica daqueles que se mostram 

portadores de desarmonias básicas nos centros de força laríngeo, frontal e coronário, 

uma vez que apresentam desvios ligados à vontade, cognição e capacidade de interação 

com aspectos ou sistemas mais complexos, só conseguindo ver um lado de cada vez da 

enfermidade em tratamento, no exato momento em que o problema é avaliado. 

Essas palavras não têm a intenção de magoar ou agredir, mas não podemos 

deixar de contemplar um aspecto interessante: a maioria dos dirigentes espíritas e 

médiuns de cura possuem desarmonias em sua estrutura fluídico-magnética e deveriam 

se submeter a tratamento e não provê-lo para os demais. Parar, pensar, meditar, 

concluir e mudar constitui sábia e providencial sequência a ser seguida periodicamente 

por todos. 

Vocês se utilizam de todo tipo de energias nas atividades das casas espíritas, 

mas quando escutam que irmãos se utilizam de técnicas de cromoterapia para o 

atendimento e realinhamento energético do indivíduo, viram o rosto ou empregam 

palavras pouco nobres e intransigentes para descrever os companheiros. Isso é 

desconhecimento de causa. A cor nada mais é do que a percepção de uma energia em 
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determinado comprimento de onda e todos vocês, inclusive aqueles que se protegem na 

ortodoxia, fazem uso de procedimentos cromoterápicos. 

A mente é fonte de poderosas emissões energéticas que ganham características 

visuais aos nossos olhos, mesmo que vocês não se mostrem aptos a vê-las. Podem sentir 

as cores de uma reunião fluidoterápica, podem modificar o padrão vibratório de um 

ambiente com elas. Tudo é cor, tratando-se de energias e vibrações. Não existe 

necessidade alguma de lâmpadas multicoloridas ou similares, até porque as cores a 

que me referi não dizem respeito às manifestações da luz comum no vosso plano de 

vida. 

Meus irmãos, somos todos parceiros em crescimento, em duro combate contra 

as próprias limitações, que são pungentes. Não podemos dilatar as nossas dificuldades 

com atitudes e posturas castradoras, irracionais. O sistema de chacras descortina todo 

um universo que aguarda a atenção de todos em função de suas múltiplas 

potencialidades no diagnóstico e na terapêutica das enfermidades do corpo e da alma. 

Não podemos ignorá-lo, como também não podemos olvidar o bom senso e do estudo 

sistemático e crítico. 

Em parceria, podemos muito mais. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: nos primeiros anos do Espiritismo Cristão muitos 

acreditavam que os centros de força eram fruto de tradições orientais, mas tais conceitos 

estavam equivocados, uma vez que a codificação kardequiana traz numerosos elementos 

sobre o tema. Com André Luiz, o papel dos centros de força principais é abordado em 

detalhes, sem os aspectos esotéricos e místicos que as tradições asiáticas incorporaram. 

Os chacras ou vórtices energéticos são estruturas organizadas nos corpos espirituais, 

capazes de interconectar os diferentes corpos e harmonizar a distribuição das energias 

mais sutis, vindas do cosmo, e as energias vitais, oriundas do duplo etéreo ou corpo 

vital, bem como as energias adquiridas nos processos metabólicos naturais. Sete são os 

principais chacras: básico, esplênico, gástrico, cardíaco, faríngeo, frontal e coronário. 

Cada um deles vibra, nos corpos espirituais, em uma frequência diferente, sendo que a 

vibração mais elevada pode ser observada no centro coronário, que constitui o ponto de 

interconexão do homem com o universo e o seu Criador. Em função de nossos desvios 

nos campos da alimentação, sexualidade, emoções e ideias, acrescentamos desarmonias 

no funcionamento de nossos centros de força, que indiretamente afetam o 
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funcionamento da máquina biológica da qual tanto dependemos, o corpo físico. O 

tratamento espiritual trabalha no realinhamento e energização dos centros de força, 

permitindo um retorno às condições de normalidade. 
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Mediunidade e Médiuns 
Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Frei Tomás; data: 30 de dezembro 
de 2012) 

A todos os homens de coração brando, que o Cordeiro de Deus se faça presente. 

A todos que despertaram do tenebroso sono espiritual, que a paz do Senhor 

ilumine seu regresso ao aprisco divino. 

Mediunidade é convite. É escolha; é o retorno do filho pródigo à casa do Pai. Se 

ele escutar a voz interior, o retorno será por caminho seguro e familiar, caso contrário, 

as pedras irão ensinar o medianeiro a cuidar de sua jornada. 

Todos nós, aí e mesmo aqui, devemos escutar as impressões e as palavras que 

nos são sopradas na alma, porque elas refletem quem somos e aqueles que nos 

acompanham. Se tais palavras traduzem dor e revolta, devemos escutá-las como um 

alerta de nossa natureza interior conturbada, gritando através de nossos irmãos 

desencarnados, clamando-nos o exercício das verdades evangélicas. 

Quando essas palavras carregam luz, que passemos a escutá-las e cumpri-las 

com dedicação, sob pena de afastarmos aqueles que mais nos amam e que endossaram 

o nosso crescimento como filhos de Deus. 

Não esperem homenagens e discursos em sua jornada. A incompreensão é a 

marca da humanidade atual, quase sempre irresponsável e zombeteira, mesclada com 

intolerância. O que fez Jesus, o Cristo, para merecer o madeiro? Ele pregou o amor e 

foi pregado na cruz por intransigência de pessoas que, verdadeiramente, não sabiam as 

implicações de seus atos. 

O caminhar da mediunidade com Jesus é sentido todos os dias, na alegria 

sincera com as pequenas coisas da vida, no sorriso aberto para o mundo e, acima de 

tudo, na vontade e determinação de seguir em frente. 

Problemas sempre surgirão e apontam o nosso aprimoramento, mas não se 

refugiem em fortalezas intransponíveis. Todo aquele que vive acastelado, morre para o 

mundo e expurga de sua existência as influências dos espíritos mais presentes em 

nossas vidas, os encarnados amigos. 

Mediunidade, amor e fé... 
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Que o Cordeiro de Deus e Nossa Mãe Santíssima nos cubram com a luz da 

compreensão no exercício das faculdades que Deles recebemos por misericórdia e 

compaixão de nossa pequenez. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: a mediunidade, antes de constituir privilégio de alguns, é 

instrumento de trabalho de muitos. A mediunidade pode ser dividida, segundo a 

natureza do fenômeno, em mediunidade de efeitos físicos, quando eventos “palpáveis”, 

envolvendo a natureza da matéria, podem ser observados, como o transporte de objetos 

e a “materialização” de espíritos, e mediunidade de efeitos intelectivos, como as 

comunicações espirituais, escritas, faladas ou através da arte. A mediunidade pode ser 

fruto de evolução espiritual do medianeiro, o que é raro, sendo aí considerada como 

algo natural, inerente a ele, ou ser atribuída a um irmão que ainda não possui a evolução 

necessária para tê-la naturalmente, mas que a recebe como parte do seu planejamento 

reencarnatório, parte dos seus desafios no mundo. Os médiuns devem estar cientes que 

são os intermediários da comunicação ou dos fenômenos observados, mas interferem 

com os mesmos, como bons instrumentos, independentemente do grau de consciência 

que mantêm durante o transe mediúnico. Assim, devem se preparar intelectualmente, 

moralmente e fisicamente para suas atividades. Médium que não estuda é médium que 

tem maior possibilidade de desenvolver quadros de fascinação ou de atrapalhar o grupo 

mediúnico onde trabalha. Mediunidade não está restrita aos meios espíritas e 

espiritualistas, mas a liberdade de estudo e diálogo facilita o intercâmbio, de forma que 

a maioria dos médiuns não sabe da influência que os espíritos exercem sobre eles. O 

bom medianeiro é aquele que procura ser um bom homem e procura a reforma íntima de 

valores, sem alarde. André Luiz e seus instrutores discorrem sobre a relação entre a 

mediunidade, o perispírito e a glândula pineal, sede da ligação do cordão de prata, que 

liga o psicossoma ao corpo etéreo e ao corpo físico. Assim, embora a mente e o 

intelecto tenham relação com o espírito, a transmissão das mensagens também depende 

e uma interação entre esses corpos espirituais e o corpo denso, o que reforça a 

necessidade de preparo antes das reuniões. Em diversos momentos da obra, o autor 

espiritual esclarece que o trabalho do médium deve ser pautado nas palavras do Cristo, 

procurando a harmonia em todos os seus relacionamentos e buscando a paz interior, 

fruto do trabalho realizado com amor e carinho.  
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Doenças do corpo e da alma 

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Pai João de Aruanda; data: 17 de 
dezembro de 2012). 

Meus filhos queridos, quanta alegria no coração por estarmos aqui em nome de 

Jesus. 

É tão bom encontrar paz no coração de todos, a paz do trabalho, do amor, da 

vitória sobre nós mesmos. 

Filhos, filhos meus, o doente é aquele que não quer crescer. Luta contra o seu 

próprio progresso. Não aceita que, para evoluir, tem que trocar a casca que recobria e 

protegia o espírito; tem que mudar, mas vida é mudança. 

Pai velho sabe que isso causa dor, mas é dor que educa e dirige; que transforma 

água em vinho. Jesus faz essa transformação com a gente todo dia. Meus filhos 

amados, não há sofrimento em Jesus; Ele é a fonte de todo o medicamento espiritual 

que é derramado sobre suas cabeças, em oração e prece. 

Aceitem os dias com naturalidade. Sorriam diante dos problemas e abracem a 

oportunidade de ajudar os outros. Conhecemos quem somos e as nossas limitações 

quando olhamos ao redor, auxiliando os mais necessitados, que são muitos, tantos que 

não podemos contar. 

As lágrimas são o remédio que derramamos quando a doença da alma, o 

orgulho, está indo embora para não mais voltar como antes. Elas lavam as coisas ruins 

que criamos com nossa falta de vontade e apego ao mundo material. 

Precisamos orar a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, por permitir a 

volta para a Terra, nossa escola e casa, no momento. 

Para vencer, precisamos abrir nossos corações para sentimentos bons, dos 

evangelhos, deixar de lado as coisas que não trazem paz e procurar melhorar; crescer 

com amor, para não sentir dor. 

Assim evitaremos que as coisas ruins apareçam na nossa vida, aí e aqui 

também. Podemos fazer isso? Sim, por que não? 

A vida é dádiva divina e precisamos crescer com amor e no trabalho. 

Desde o tempo do tronco, as chagas vêm sendo abertas no lombo dos homens; 

aquele que vive pela chibata, pela chibata sofre e aprende. Não pedimos isso, mas 

chamamos para perto sem querer... Essa é a lei, meus filhos queridos. Também não é 
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desejo do Verdadeiro Pai, mas, como filhos teimosos que somos, insistimos e recebemos 

o solicitado. 

Aquele que estende a mão com amor aos filhos de Deus recebe, desses mesmos 

filhos, as flores e o perfume da amizade. Aquele que agride, planta a violência em torno 

de si e isso não vem de Deus. Nosso Criador manda luz, mas é o homem que procura se 

esconder Dele, criando as trevas. 

Coitadinho de meu filho. Fugindo do Verdadeiro Pai, ele adoece, como a planta 

que foi colocada no escuro. Pode ficar assim? 

Não, não, mas a dor empurra o filhinho para a luz, como vem fazendo com esse 

pai velho e com vocês. 

Pai velho está muito feliz e abre os braços para vocês todos, em nome de Jesus e 

do Verdadeiro Pai, que nos ama a todos, pretos, brancos, novos e velhos...filhos, só 

filhos. 

Que a paz e o perfume das flores sarem as feridas de vocês. 

Amanhã será novo dia e novos desafios virão. Eles sempre aparecem, mas feliz é 

o filho de Deus que já pode aprender novas lições porque já entendeu as antigas. 

Jesus esteja com todos. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: as doenças que se manifestam no corpo físico são o 

resultado de diversos fatores, remetendo-nos ao passado reencarnatório do enfermo, 

suas relações com os demais espíritos que o acompanham e sua maneira de encarar a 

vida e seus desafios. Os atos pretéritos se manifestam como “tendências” ou “riscos” de 

desenvolvimento de enfermidades, constituindo importante lembrete para que o 

encarnado se mantenha distante do comportamento que introduziu a desarmonia nos 

corpos espirituais. Muitas de nossas enfermidades físicas e desvios de normalidade são, 

em verdade, tratamentos das verdadeiras doenças que carregamos em nosso perispírito. 

Dentro dessa visão, as doenças representam um complexo sistema de interações entre os 

corpos espirituais superiores, que guardam os registros do passado reencarnatório, e os 

corpos inferiores, como o perispírito e o corpo físico. Muitas enfermidades ainda são 

agravadas pela postura derrotista ou pela exacerbação de desarmonias de toda natureza, 

por meio de comportamentos inadequados na área de hábitos e atitudes. Como todas as 

enfermidades do corpo e da “alma” são multifatoriais, o tratamento das mesmas deve 

requer a associação da medicina terrena e a medicina espiritual e a ninguém é lícito 
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autorizar o doente a abandonar a medicina dos encarnados antes de concluir o 

tratamento prescrito. Na dúvida, em relação aos procedimentos do médico, devemos 

procurar outro profissional com essa qualificação para discutir o tratamento. A nenhum 

encarnado, sem qualificação técnica, é dado o direito de interferir no tratamento terreno 

ou suspende-lo. Mesmo os espíritos com alguma evolução respeitam essa posição. Os 

mentores espirituais, quando submetem o paciente a tratamento espiritual, solicitam que 

o médico terreno seja consultado para verificar ou atestar o resultado do tratamento e 

muitos são os profissionais da medicina terrena já aceitam a existência dessa 

modalidade de terapia. 
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Comprometimento com os Trabalhos do Cristo 

Mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Eduardo; data: 25 de dezembro de 
2012) 

O tempo tem feito milagres na maneira de pensar de cada um. 

Não devemos deixar para o amanhã todos os compromissos do presente, posto 

que cada um de nós, quando encarnado, representa uma coletividade fraterna, a nossa 

família espiritual, que também sofre com nossas frustrações e decepções. 

O nosso retorno ao plano físico é fruto de planejamento e preparação de muitos 

e não temos o direito de ignorar isso. Eu não posso dizer que segui essas palavras 

quando estive entre vocês e logo entenderão os meus motivos. 

Vocês não me conhecem, pelo menos acho isso, e agora vou me apresentar. 

Durante minha última existência aí, me chamavam de Eduardo e, embora vivendo em 

família humilde, de gente que tem que trabalhar para comer, sempre tive toda a 

atenção de meus pais. 

Ele, meu velho, era e é uma pessoa boa, mas confundia direitos com deveres e 

se omitia de ambos. Quando dei os primeiros sinais de que me encontrava batendo nas 

portas do vício, ele deixou de me advertir de forma mais enfática porque o alcoolismo 

também vivia dentro dele. 

Minha mãe era e é muito amorosa. Depois que vim para o outro lado da vida, 

ela passou a sentir a minha presença em diversos momentos, mas pensava que eram 

saudades e não percebia que eu estava ali, chorando e pedindo perdão pelo que fiz 

comigo mesmo, até que avô me levou para tratamento médico. Existe isso aqui também. 

Ela não tinha o pulso firme e achava que eu iria gostar menos dela se me proibisse de 

trilhar o caminho que eu estava percorrendo. Ledo engano mamãe, mas não se 

preocupe, isso também se converteu em aprendizado para a senhora e para mim. 

Não culpo ninguém pelo que ocorreu e vejo no espelho, todos os dias, o 

responsável pelas minhas agruras. Vou mudar e sei que vencerei mais essa. 

Não cometi loucuras não, não se iludam. Só tomei uns porres, que foram o 

suficiente para que minha vida encontrasse fim no para-choque de um caminhão 

parado na rua. Não pude culpar nem o outro motorista, uma vez que não tinha ninguém 

ali. Antecipei meu retorno, ao mundo dos espíritos, em 70 anos. Isso mesmo, nada fiz 

em vida porque vim para cá muito antes do planejado. 

A espiritualidade foi a culpada? 
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Amigos meus, quem bebeu fui eu, quem dirigiu bêbado fui eu e na hora de dar o 

nome aos bois vou atribuir a coisa toda a algum companheiro invisível? 

Claro que não, mas hoje sei que o meu carro estava cheio de gente que bebia 

comigo, sem que eu soubesse. 

Mas a culpa foi desses companheiros espirituais ou de um jovem que brincou 

com a própria vida, confundindo liberdade com irresponsabilidade? 

Aprendi a não culpar os outros e devo isso aos meus pais. 

Quantos estão na mesma situação que eu me encontrava? Um monte de gente e 

o pior é que culpam os outros... Sempre os outros. 

Tudo isso que narrei ocorreu há anos e o que mais me arrependo é que aqui 

conheci aquelas que seriam minhas maiores parceiras, minhas filhas amadas. Elas me 

receberam com um amor e carinho que fazia com que a dor aumentasse ainda mais no 

meu estado. Enquanto estamos cegos, tudo bem, mas quando passamos a entender as 

coisas, a dor bate com força. 

Vocês acham que não dói ser amparado por aquelas que eu receberia como 

filhas? É difícil, mas superei. 

No início, antes de ter consciência do desencarne, eu seguia minha mãe e meu 

pai até as atividades mediúnicas. Eles não eram verdadeiramente espírito, mas na hora 

que a coisa aperta, todos correm para algum lado. Eles procuravam conforto e eu não 

entendia o que ocorria. Lá eu me acalmava um pouco. 

Vocês não sabem quantas vezes fui levado ao Centro Espírita em estado de 

choque. 

Com os meses se passando, fui sendo preparado e encaminhado pelo meu avô 

para um hospital especializado no tratamento de jovens que sofreram morte abrupta e 

foi aí que descobri que não estava mais entre os “vivos”. Mais da metade daqueles que 

conheci no hospital tinha problemas com álcool e outras drogas. Era muito feio aquele 

estado de coisas. 

Embora atenciosos comigo, quando o tratamento envolvia a participação de 

atividades junto dos encarnados logo percebia que o discurso acabava mudando. 

Muita gente aí só vai para a casa espírita por obrigação, como se fosse ficar 

sem os dedos, mas sem vontade alguma também. Vai por que tem medo de não ir. Cara, 

é triste a coisa. Estão lá com a cabeça na festa, no sexo, no futebol, nas intrigas e nos 

desejos que são evidentes para aqueles que estão junto de nós, aqui desse lado. 
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Não é raro que nossos instrutores nos levem a outras igrejas ou templos, 

espíritas ou não, quando percebem que o sentido da vaidade fala mais alto no coração 

do médium do que a vontade de ajudar. Ficar perto dessas pessoas piora ainda mais a 

nossa fragilidade naquela hora. É muito ruim, por isso nos levam para outros lugares. 

Mas o que posso eu falar? Nada. Não fiz eu pior com meu corpo? 

Alguns dos amigos que estão trabalhando na casa espírita soltam da base da 

cabeça e das costas uma massa escurecida que meu instrutor, o padre Tomás (em 

realidade o amigo se refere ao frei Tomás), disse ser o ódio e a vaidade líquida. Sempre 

dou risada quando ele fala isso. Sei que aquilo não é líquido, mas parece escorrer e em 

alguns momentos se concentra na garganta do sujeito ou desce até as virilhas ou 

abdômen. O padre me disse que nos primeiros é fruto da maledicência, nos outros, do 

abuso do sexo ou da gula.  

O bom padreco, muito bacana por sinal, diz sempre que aquele amigo fala 

muito mal dos outros, enquanto o outro parceiro trai a esposa com outra trabalhadora 

da casa cristã e estava pensando nos momentos de intimidade, mesmo sentado junto à 

mesa dos trabalhos. Os espíritos têm de isolar esses pobres coitados para que não 

atrapalhem tudo. Os dois acham que estão fazendo um favor à causa espírita, sentando 

à mesa e doando suas energias... 

E que energias... 

Tem muita gente boa também trabalhando e o bom padreco fala sempre que 

Deus só quer que tenhamos boa vontade, o resto vem por acréscimo. 

Dói muito saber que eu reencarnei da última vez, mas continuei dormindo. Só 

peço a vocês que não me julguem um coitado, por que seria injusto atribuir os meus 

erros ao destino. Tem gente que vence sofrendo uma barbaridade e eu sempre tive tudo 

que precisei. 

Talvez eu tenha plantado esse destino na minha frente, mas de qualquer forma, 

pude acordar desse lado da vida. Não passei anos e anos mumificado, em estado de 

zumbi, como acontece com tantos que desencarnam sem muita noção da morte e do 

espírito. 

E aqueles que estão vivos no corpo e perdem todas as oportunidades que a vida 

dá? Não estão eles em situação pior? 

Não quero com isso estimular a irresponsabilidade que me levou a perder o 

corpo físico, mas apenas colocar que a maioria dos verdadeiros mortos ainda respira e 
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se alimenta entre vocês, no plano de vocês. Eles não são obsessores ou espíritos presos 

aí, mas sim encarnados que vivem como mortos. Inertes e entregues à correnteza. 

Ignoram tudo que acontece em suas vidas, todos os avisos, todas as súplicas de 

seus amigos e amados, como eu mesmo fiz. Para eles, “sempre há tempo”, “deixa 

disso” e “eu chego lá, mais cedo ou mais tarde”, mas o futuro pode ser abreviado em 

décadas por um para-choque de caminhão, poste de concreto ou uma bala perdida. 

Por muito tempo senti as dores de minha mãezinha, mas foi meu pai, que por 

falta de alguma fé, se entregou primeiro. Seguindo suas tendências, a bebida não larga 

mais de suas mãos e está fazendo um estrago danado. O padre disse que está ajudando-

o, mas não pode fazer o que cabe ao meu pai e que cada um tem que fazer tudo que 

pode para seguir em frente, mas sinto que parte dessa loucura que o velho tem passado 

é remorso. Sei que o padre tem razão. 

Já conversamos muitas vezes, eu e meu pai, mas não estou em condições de 

ajudá-lo. Mostrei a ele que a culpa pelo que ocorreu é toda minha, mas coração de pai 

não sabe onde termina a sua responsabilidade e começa a do filho. É mais difícil para 

ele do que para mim. As enfermeiras daqui estão tratando dele quando ele adormece, 

por pedido nosso. 

Não posso ficar muito tempo perto dele, porque ainda não tenho paz no 

coração, mas Deus é misericórdia, justiça e compaixão e sei que poderemos ajudá-lo 

mais, em breve. 

Temos obrigações sim. Aqueles que não gostam de se ver diante de um mundo 

de deveres de todos os tipos, que aproveitem a estada que essa vida oferece aí, mas 

acho que deveriam trabalhar mais para superar essa preguiça danada, porque aqui, no 

retorno, a coisa pega e a turma acaba sempre colocando todos os pontos sobre a mesa, 

com toda educação por sinal, e é melhor que seja assim mesmo, para impedir que 

continuemos iludidos sobre o que somos. 

Para encerrar, eu gostaria de dizer que a “vida na morte” é a continuação do 

que vivíamos aí, mas aqui ninguém irá endossar os sonhos tolos que criamos ou as 

desculpas que criamos. Aquele que apenas bate nas nossas costas e diz “sim” merece 

atenção redobrada. Alertar é mais difícil e só quem se importa com a gente faz isso. 

A dedicação é a mãe do comprometimento, como diz o padre, e a dor é a órfã de 

ambos. 
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Não deixem morrer os sonhos que vocês nutriam aí, trabalhem para concretizá-

los. 

 

Segunda mensagem psicográfica sobre o tema (Autoria: Frei Tomás; data: 26 de 
dezembro de 2012) 

“O tempo tem feito milagres na maneira de pensar de cada um”, disse nosso 

querido irmão. Essas palavras não jazem desconexas no fundo de algum baú, para 

serem analisadas tal qual uma cápsula do tempo, mas constituem um resumo do que 

observamos na psique humana e sua interação com a vida, presente sublime de Deus. 

No presente, após séculos da pressão esmagadora de crenças que 

criminalizavam nossos deslizes e fraquezas na ascensão evolutiva, tudo passou a ser 

interpretado como natural e aceitável, passível de considerações. O lícito foi 

flexibilizado, misturando-se, de forma promíscua, com os desejos não declarados de 

todos nós. O sentimento de culpa, que maculava a consciência, de forma opressiva, foi 

substituído pela noção equivocada e distorcida do “tudo me é permitido”. Um erro 

grave substituiu outro, gerando doenças de todos os tipos. 

Quando estamos na crosta, essas ideias de que tudo podemos desde que com 

parcimônia, traz algumas vantagens, pois permite o crescimento e o amadurecimento 

de nossas faculdades e pontos de vista, mas representa uma concessão do tempo, que 

há de cobrar o que nos foi dado. Temos um prazo para concretizar nosso planejamento 

reencarnatório e essa postura de “deixar vir” ou “deixar a correnteza levar” tem o 

inconveniente de que, em mentes frágeis, leva a uma postura de comodismo, de total 

indiferença com a vida. Na ausência do cabresto religioso, tão lesivo, somos lesados 

pela nossa falta de coragem em realizar o que nós mesmos propusemos aos que nos 

afiançaram a reencarnação. Estancamos, imóveis, diante dos desafios que urgem. 

Muitos jovens abraçam alguns princípios da Doutrina dos Espíritos, exatamente 

em função da modernidade desses princípios, mas se esquecem de todos os outros 

elementos que os chamam do sono letárgico em que se encontram. Lutamos contra a 

culpa que oprime, e isso é justo, mas lembremo-nos da responsabilidade individual e 

intransferível na construção de nossas vidas. 

O equilíbrio em nossas atitudes não é e jamais será motivo para coroar a 

inércia de tantos. 
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Quando o desencarne liberta-nos das amarras mais densas, olhamos ao nosso 

redor e não entendemos a tristeza que se esboça no espelho de nossa alma. 

 Vencemos, não vencemos? Fui uma pessoa boa, não fui? 

Sempre somos tratados com todo carinho, uma vez que os já libertos sabem das 

dificuldades que as ilusões terrenas produzem naqueles que se mantêm no sono 

espiritual. Eles nos apoiam e estimulam o aprendizado. Retornamos aos estudos; 

nossas famílias nos envolvem com amor e reiniciamos o trabalho e novos afazeres se 

apresentam. Com os dias, meses e anos, as saudades terrenas se transformam e a 

compreensão passa a ditar novas sensações e ideias, que se dilatam exponencialmente. 

Nesse ponto descobrimos que, dentro de cada um de nós, existe outro ser, 

amordaçado e que quer falar. Ele precisa falar, desobstruir a garganta, gritar que está 

vivo, porque nós o ignoramos por muito tempo. A voz da consciência brada em nosso 

íntimo. 

Dia a dia, o auxílio que recebemos de nossos amigos, dos dois lados da vida, se 

revela. Os padrões de nossos atos e pensamentos, que poderiam ser considerados 

caóticos, agora evidenciam todo o comprometimento da espiritualidade em prover o 

suporte que necessitávamos no plano físico e que negligenciamos em prol de uma 

pseudoliberdade. Começam a aparecer lembranças de coisas que deveríamos ter feito, 

de amigos e companheiros que pretendíamos auxiliar e nada fizemos. De tudo que foi 

investido em nós, pouco ou nada se concretizou. Lágrimas brotam e nossos amados 

sabem o que elas significam. Naquele momento nos reencontramos com o “eu” e as 

máscaras caem. 

A tristeza pelo desperdício de tantas oportunidades úteis se impõe e pouco 

podemos fazer por aqueles que sofrem, além de palavras amigas e apresentar a 

filosofia do Cristo Senhor, que consola e explica os infortúnios que nós mesmos 

colocamos em nossa jornada. 

A vida que já envergamos na Terra deve ser compreendida como uma 

oportunidade santa que nos foi confiada por misericórdia divina. Somos espíritos 

profundamente endividados perante a nossa própria consciência, de forma que os 

pouquíssimos missionários se perdem, numericamente falando, em um oceano de 

companheiros que padecem da necessidade premente de se fazerem úteis à humanidade 

que eles mesmos lesaram, com seus atos ou com sua indiferença e inércia, com a 

finalidade de justificar a própria existência em um corpo material. 
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Buscam o ventre materno como tentativa derradeira de se perdoarem pela 

inoperância e inobservância das leis divinas em sua última existência. As boas 

intenções são sempre endossadas por aqueles que nos amam e esses são muitos, como 

também numerosos são aqueles que, tendo sido prejudicados por nosso modo de ser, 

não nos olham com os olhos da compaixão e clamam vingança.  

A esses pobres “ricos” irmãos, que desperdiçam o tempo precioso tentando 

atribuir aos outros a miséria que os mantêm presos aos vales de dor e sofrimento, devo 

confessar que, para se libertarem dali, terão de encarar a realidade, do contrário, 

sofrerão e a corrigenda fará o seu serviço de prepará-los para o retorno. O homem 

novo surgirá da nossa vontade em crescer e da renúncia das nossas más tendências. 

Trabalhemos nisso sem gerar culpa ou remorso. 

Meus queridos, a vida, principalmente na juventude do corpo físico, apresenta 

condições plenas para o amadurecimento de todas as nossas potencialidades. O 

conhecimento nos é fornecido durante o período de vigília e a sabedoria nos é 

apresentada por todos aqueles que dividem os nossos anseios, nos momentos de 

emancipação da alma, nos desdobramentos do sono. 

Porém, o homem encarnado não é escravo dessas forças que o amparam na 

jornada no plano físico, mas deve se lembrar do papel que pretendia executar no 

retorno à Terra. Nada substitui a boa vontade e o comprometimento com o trabalho e 

ninguém pode forçar o trabalhador a executar suas atividades com esmero, embora ele 

tenha de reconhecer que seu pagamento será dado segundo a doutrina cristã, onde a 

cobrança será proporcional ao que lhe foi investido. É o peso da responsabilidade. 

O chamado do Cordeiro de Deus para o trabalho é intransferível e direto. Você 

é o escolhido. Jesus falou ao seu coração. 

Como Deus, nosso Criador, solicitou ao Cristo que viesse aos homens para nos 

trazer Suas palavras de redenção, hoje é o Ungido que solicita a você que faça a sua 

parte e o faça com amor. Trabalhando você vai crescer e será o maior beneficiário de 

tudo. 

Jesus não nos desampara e sempre renova seu chamado amoroso e firme ao 

trabalho. Ao abraçarmos esse chamamento vibrante, devemos deixar de lado as 

mazelas e os impedimentos de toda ordem, como Ele já havia demonstrado no 

evangelho, libertando-nos de nossa natureza ainda tão imperfeita. 
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Entreguemo-nos ao Senhor de coração aberto e alma limpa. Façamos de nossos 

atos e palavras o antídoto para as dores do mundo e de nossa consciência faltosa. 

O jovem Eduardo, que utilizou o medianeiro antes dessas palavras, é um menino 

muito querido por todos nós. Espírito de grande sensatez, morreu para a carne em 

acidente automobilístico após alguns copos de bebida alcoólica e o que mais o 

perturbou, no seu retorno ao mundo espiritual, foi contemplar o que ele deixara de 

concretizar em vida, em função do seu desencarne precoce. Deveria constituir família, 

com três belas meninas esperando a oportunidade de tê-lo como pai amado, onde iriam 

apoiá-lo em sua longa jornada de médium profundamente inspirado e que deveria 

divulgar a Doutrina dos Espíritos no seio de outras igrejas cristãs. Nada fez quanto a 

isso e muita dor sente por isso. Hoje ele tem consciência do quanto recebeu e do pouco 

que pôde retribuir aos que tanto o ajudaram. 

Esses amigos invisíveis somente pediam para que ele não viesse a beber e 

deixasse para trás o passado de dependência ao álcool. Ele não escutou as muitas 

advertências. Foi levado inúmeras vezes, em desdobramento, para Alvorada Nova, sua 

casa maior, onde seus amigos espirituais mostravam os caminhos mais dignos a seguir 

e, mesmo assim, não foi capaz de vencer a imprevidência que assalta a vida de tantos 

jovens. E no presente essa problemática é ainda mais grave do que quando ele retornou 

ao mundo espiritual. 

Essa falta de comprometimento com a própria vida não se limita aos jovens e 

tampouco aos que não conseguem se manter distantes da sedução da vida mais fácil e 

do prazer a qualquer preço. Os trabalhadores de nossa seara cristã também sofrem 

desses males. 

As considerações que o jovem Eduardo fez sobre o atendimento em nossas casas 

de oração são reais. Dirigentes espíritas que se tornam escravos do seu ego ou 

instrumentos de discórdia, além de padres, pastores e outros sacerdotes que têm a 

palavra divina na ponta da língua, mas distantes do coração. Pregam, mas não 

praticam. 

É essa falta de comprometimento com o próprio ser que cria as maiores 

dificuldades e dramas após o desencarne. Dormitam e desorientam os filhos de Deus e 

esperam o regresso cheio de glórias de uma vida destinada a saciar as suas fantasias, 

vítimas de obsessores que em tudo se assemelham a eles mesmos e que, por afinidade 

fluídica, não se separam em hipótese alguma. 
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Sim meus amigos, a maioria dos médiuns padece de obsessões tenebrosas, 

movidas pelo seu passado faltoso e alimentadas pelo orgulho e falta de modéstia. 

Nós encaminhamos os espíritos sofredores e revoltados para as casas de 

reeducação espiritual não apenas para auxiliá-los, mas também para permitir que 

médiuns psicofônicos, psicográficos, esclarecedores e de suporte despertem para sua 

realidade pessoal. Quem sabe se, escutando as palavras e gemidos de dor alheios, eles 

despertam para a vida que ainda possuem aí... Esse é o nosso desejo. 

Os braços abertos do Cristo nos esperam. Levantem-se de suas poltronas 

confortáveis e doem um pouco de seu tempo e do conhecimento que lhes foi transferido. 

Usem-no em prol de vocês mesmos, auxiliando com sorriso nos lábios aqueles que 

procuram seu apoio no trabalho, na Igreja ou no Centro Espírita. Não podem existir 

“personagens” diferentes dentro de vocês, onde o bom pai reside também deve se 

existir alguém se esperando em ser um bom companheiro, patrão ou empregado. Tudo 

é obra de Deus e Ele quer que cuidemos de Seus filhos menores. 

Assim, sejamos amigos, pais, filhos, mestres e aprendizes cientes de nossa 

relação com o Criador, traduzindo boa vontade, uma vez que ainda temos tão pouco de 

nós mesmos a oferecer e a doar. 

A mente aberta para aprender mais e mais e o coração limpo para auxiliar. 

Esse é o segredo da felicidade. Só isso basta para que trabalhemos com o Cordeiro de 

Deus nesse mundo tão conturbado. 

Jesus é amor e esperança, que abrem as portas e nos conclamam à mudança. 

Que o manto sagrado de Maria, nossa mãe, cubra a todos com sua luz. 

Esqueçamos as dores da ociosidade e passemos à ação. 

 

RESUMO DO CAPÍTULO: os espíritos nos advertem que a vida é uma escola que 

cobra segundo as oportunidades que nos foram concedidas e os méritos alcançados. O 

objetivo maior da existência em curso, que, aliás, é a mais importante de todas as que 

envergamos, é o aprimoramento pessoal. Assim, não basta ser bom, é necessário tornar-

se melhor. Esse princípio exige dedicação e aderência a uma nova maneira de encarar os 

desafios; exige autoconhecimento e vontade de crescer. É muito comum que as 

primeiras vitórias nesse campo estejam ligadas a uma sensação de euforia, mas como 

toda transformação depende de tempo para consolidação das novas aquisições, por 

vezes caímos em desânimo. Muitos cristãos, espíritas inclusive, acreditam que basta o 
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comparecimento em reuniões religiosas para imprimir a verdadeira modificação de 

perspectivas em nossas existências e isso é uma ilusão. Apenas o trabalho frequente e 

incansável poderá prover o suporte para o crescimento espiritual que todos aspiramos. 

Pela obra de André Luiz verifica-se que iremos nos deparar com nossos sonhos e 

compromissos pré-reencarnatórios após o retorno para os planos espirituais e é nesse 

momento que a cobrança será feita segundo os elementos que estiveram à nossa 

disposição para o trabalho. 


