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ANTE AS PORTAS LIVRES

Ante as portas livres de acesso ao trabalhocristão e ao conhecimento salutar que André Luizvai desvelando, recordamos, prazerosamente, a an-
tiga lenda egípcia do peixinho vermelho.

No centro de formoso jardim, havia grande
lago, adornado de ladrilhos azul-turquesa.

Alimentado por diminuto canal de pedra, es-
coava suas águas, do outro lado, através de grade
muito estreita.

Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comu-
nidade de peixes, a se refestelarem, nédios e satis=
feitos, em complicadas locas, frescas e sombrias.
Elegeram um dos concidadãos de barbatanas para
os encargos de rei, e ali viviam, plenamente des-
preocupados, entre a gula e a preguiça.

Junto deles, porém, havia um peixinho verme-
lho, menosprezado de todos. ; E

Não conseguia pescar a mais leve larva, nem
refugiar-se nos nichos barrentos. ,

Os outros, vorazes e gordalhudos,
para si todas as formas larvárias e
licentes, todos os lugares consagrad

Oisinho.
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10 ANDRE LUIZ

Esbelto e satisfeito como sempre, pela vida de
estudo e serviço a que se devotava, varou a grade
e procurou, ansiosamente, os velhos companheiros.

Estimulado pela proeza de amor que efetuava,
| SUPÔS que o sei regresso causasse surpresa e entu-

siasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe cele-
brania o feito, mas depressa verificou que ninguém
se mezia.

Todos os peixes continuavam pesados € ociosos,
| repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, prote-

gidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para
disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis.

Gritou que voltara a casa, mas não houve quem.
lhe prestasse atenção, porquanto ninguém, ali, ha-
via dado pela ausência dele.

Ridiculizado, procurou, então, o rei de guelras
enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura.

O soberano, algo entorpecido pela mania de
grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensa-
geiro se explicasse.

O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo,
esclareceu, com ênfase, que havia outro mundo lá-
quido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma
insignificância que podia desaparecer, de momento
para outro. Além do escoadouro próximo desdobra-
vam-se outra vida e outra experiência. Ló fora,
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OUVINDO ELUCIDAÇÕES

No vasto salão do educandário que nos reunia,
o Ministro Flácus, fixando em nós o olhar saturado
de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas me-
ditações.

Congregâáâmo-nos, ali, sômente algumas dezenas
de companheiros, de modo a registar-lhe as instru-
ções edificantes. E, sem dúvida, a preleção reves-
tia-se de profundo interesse.

Podíamos perguntar à vontade, dentro do as-
sunto, e guardar todas as informações compatíveis
com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar.

Até então, ouvira comentários alusivos a colô-
nias purgatoriais, perfeitamente organizadas para
o trabalho expiatório. a que se destinam, arreba-
nhando milhares de criaturas arraigadas no mal;
entretanto, agora, o Instrutor Gúbio, que se man-
tinha silencioso, em nossa companhia, concedera-
-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro
dessa espécie. |

Interessados na palavra fluente e primorosa do

orador, seguíamos o curso das elucidações com
justificável expectação de aluno que não deseja
perder um til do ensinamento, observando que a
serenidade e a atenção transpareciam: no rosto de
todos os aprendizes, considerando-se que todos, no
recinto, éramos candidatos ao serviço de socorro
aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras...
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merosas, os. filhos do Planeta-que se conservam

atentos às determinações divinas, livres da antiga

escravidão à miseria moral,tornam ao ambiente

escuro do cativeiro que já abandonaram,afim de

ampararem os irmãosignorantes e desvairados,em

sublime trabalho de compaixão. Formam as van-

guardas do Cristo, nos mais diversos pontos do

“Globo, e, aos milhões, sob o patrocínio d'Ele, ope-

ram no amor e na renúncia, avançando, dificilmente

embora, humanidade a dentro, enfrentando a ofen-

siva incendiária e exterminadora, com as bênçãos

da Luz Celeste...
A exposição não podia ser mais clara. Elói,

contudo, observou, assombrado:

— Quem diria, na Terra, nosso velho domi-

cílio, que a vida infinita se estenderia, assim, es-

tranha e ameaçadora?

— Sim — concordou o orientador —, porém a

ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da reve-

lação. Argumentos teológicos de milênios obstruem

os canais da inteligência humana, quanto às reali-

dades divinas. Mas a criatura prosseguirá na ta-

refa de auto-descobrimento. A força mental, na |

luta comum, permanece restrita ao círculo acanhado

da personalidade egoística, copiando o molusco al-

gemadoà concha,e sabemos que semelhante ener-

gia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou

viciamos,emite raios criadores sobre a matéria pas-

siva que nos cerca, dependendo de nós a direção

ue venha a tomar. Se milhões de raios luminosos

umastrobrilhante, é natural que milhões
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64 ANDRÉ LUIZ

— Não sei quem seja. Todavia, podem entrar:
Tenho serviços nos mistérios e não posso ouvi-los
agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão leva-
dos aos setores de seleção, antes de admitidos ao
meu serviço.

Nem mais uma palavra.
Entregues a um servidor de fisionomia desa-

gradável, demandámos porão escuro, e confesso
que acompanhei Gúbio e Elói, de alma conturbada
por receio absorvente e indefinivel.



 
 



  

opacidadedo corpo físico. Os estigmas da, velhice,
da moléstia e do desencanto, que perseguem a exX-
periência humana, ali triunfavam, perfeitos...

O medo controlava os mais desesperados, por-
que o silêncio caía, abafante, embora a inquietação
que transparecia de todos os rostos.

Alguns servidores da casa, em trajes caracte-
rísticos, separavam, por grupos vários, as pessoas
desencarnadas que entrariam, naquele momento,
em seleção parajulgamento oportuno.

Discretamente, o Instrutor elucidou-nos:
— Presenciamos uma cerimônia semanal dos

juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A ope-
ração seletiva realiza-se com base nas irradiações

decada um. Os guardas que vemos em trabalho
de escolha, compondo grupos diversos, são técni-

cos especializados na identificação de males nume-
rosos, através das cores que caracterizam o halo

dos Espíritos ignorantes, perversos e desequilibra-
dos. A divisão para facilitar o serviço judiciário é,
por isto mesmo, das mais completás.

A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera
tréguas, afastando-se de nós, de algum modo, não
obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente.

Respeitado o nosso trio pelos selecionadores
que não nos alteraram a união, situávamo-nos,
agora, no campo das vítimas.

Atento à explicação ouvida, indaguei, curioso:
— "Todas estas entidades vieram constrangi-

das, conforme sucedeu conosco? Há espiritos satã-
nicos, recordando as oleografias religiosas da Cros-
ta, disputando as almas. no leito de morte?

O orientador obtemperou, muito calmo:

— Sim, André, cada mente vive na companhia
que elege. Semelhante princípio prevalece para
quem respira no corpo denso ou fora dele. E” im-
perioso reconhecer, porém, que a maioria das almas
asiladas neste sítio vieram ter aqui, obedecendo
a forças de atração. Incapazes de perceber a pre-
sença dos benfeitores espirituais que militam entre
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du ANDRB LUIZ

menor resquício de misericórdia. Mostrava-se inte-
ressado em criar ambiente negativo a qualquer .es-
pécie de, soerguimento moral, estabelecendo nos
ouvintes angustioso temor. é

Prolongando-se o intervalo, enderecei com o
olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador,
que me falou quase em segredo:
— O julgador conhece à saciedade as léis mag-

néticas, nas esferas inferiores, e procura hipnotizar
as vítimas em sentido destrutivo, não obstante
usar, como vemos, a verdade contundente.
— Nãovale acusar a edilidade desta colônia —

prosseguiu a voz trovejante —, porque ninguém
escapará aos resultados das próprias obras, quanto
o fruto não foge às propriedades da árvore que
o produziu.

Amaldiçoados sejam pelo Governo do Mundo
" quem nos desrespeite as

aliás, nos arquivos me
Assinalando, intui

dos ouvintes, bradou, te) i
=, Quem nos !

sagra à vigilânci
sois vós, senão 1t
até aqui, conduzidos
rastes? RT
“Nesse momento, cor

muitos. à )
Gritos atormentados,

fizeram ouvir. Muitos se pr n
Imensa dor generalizara-se..
Gúbio trazia adestra sobre o peito, como se

contivesse o coração, mas, vendo por minha vez
aquele grande grupo de espíritos rebelados e hu-
milhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amar-
gamente as oportunidades perdidas, recordei meus
velhos caminhos de ilusão e — porque não dizer? —.
ajoelhei-me também, compungido, implorando. pie-

, dadeem silêncio, gu 



 
 



 



LIBERTAÇÃO Ts

— Esta irmã infortunada permanecerá dora-
vante em tal aviltamento da forma?

Finda longa pausa, o Instrutor informou, com
tristeza:

— Ela não passaria por esta humilhação se
não a merecesse. Além disso, se se adaptou às
energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos
veio a cair, pode também esforçar-se intimamente,
renovar a vida mental para o bem supremo e afei-
coar-se à influenciação de benfeitores que nunca
escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em
casos como este, se resume a problema de sintonia.
Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvol-
verá a própria vida.

O orientador não conseguiu continuar.
Ao redor de nós, as lamentações se fizeram

estridentes.
Interjeições de espanto e dor eram proferidas

sem rumo.
O magistrado, que detinha a palavra, deter-

minou silêncio e exprobrou, àsperamente, a atitude
dos queixosos. Logo após, notificou que os Espi-
ritos Seletores se materializariam, em breves mi-
nutos, e que os interessados poderiam solicitar deles
as explicações que desejassem. Concomitantemente,
ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-
-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fêz
uma invocação em alta voz, denunciando, nos ges-
tos, a condição de

respeitável hierofante,
em grande

solenidade.
Terminada que foi a alocução, vasto lençol

nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apa-
receu na tribuna que-se mantinha, até então, des-
povoada.

E pouco a pouco, diante de nossos olhos as-
sombrados, três entidades tomaram forma perfei-
tamente humana, apresentando uma delas, a que
no porte guardava maior autoridade hierárquica,
pequeno instrumento cristalino nas mãos.

Trajavam túnicas de curiosa e indefinível subs-



 
 



 



 
 



 



 



 



 
 



  



 
 



 



 
 



 



  





  



LIBERTAÇÃO 89

caminho de semelhantes companheiros é a reencar-
nação na Crosta da Terra ou em setores outros
de vida congênere, qual ocorre à semente destinada
à cova escura para trabalhos de produção, seleção
e aprimoramento. Claro que os Espíritos em evo-
lução natural não assinalam fenômenos dolorosos
em qualquer período de transição, como o queexaminamos. A ovelha que prossegue, firme, na
senda justa, contará sempre com os benefícios de-
correntes das diretrizes do pastor; no entanto, as
que se desviam, fugindo à jornada razoável, pelo
simples gosto de se entregarem à aventura, nem
sempre encontrarão surpresas agradáveis ou cons-
trutivas.
|

O orientador silenciou por momentos e per-
guntou, em seguida: .— Entendeste a importância de uma existên-
cia terrestre?

Sim, entendia, por experiência própria, o valor
da vida corporal na Crosta Planetária; contudo, ali,
diante dos esferóides vivos, tristes mentes humanas
sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao
veículo de carne cresceu de modo espantoso. Al-
cancei, então, com mais propriedade, o sublime
conteúdo das palavras do Cristo: “andai, enquanto
tendes luz”. O assunto era fascinante e tentei
Gúbio a examiná-lo, mais detidamente; todavia, o
orientador, sem trair a cortesia que lhe é carac-
terística, recomendou-me esperasse o dia seguinte.
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vocou a presença de um certo Timão, que nos
surgiu pela frente surpreendendo-nos com seu sem-
blante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra, inda-
gando pelo andamento do “caso-Margarida”, ao que
o preposto informou estar o processo de alienação
mental quase pronto. Questão de poucos dias para
a segregação em casa de saúde.

Indicando-nos, algo constrangido, determinou
Gregório que o auxiliar de sinistro aspecto nos si-
tuasse junto da falange que operava, ativa, na exe-

“-cução gradual do seu decreto de morte.
|



gadeduanimuitas per-
de aspecto deprimente.

carantonhassinistras.
ela. construção residen-

vigiada por carcereiros frios e im-

pelassombras que os cercavam.
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rnenso esforço.

bro para mim, o sacerdote e os
- se'dirigirem para: o campo

envergando soberba vesti-
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referiria ele os ruídos da ven-
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través da multidão
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psicoterap!
"Epara não dar ideia de uma capitulação.

ca, ante o idealismo religioso, acrescentava:
e— Segundo sabemos hoje, à saciedade, a

Gestão é uma força misteriosa, quase desconheci

ê O esposo da enferma recebeu o conselho,+
pt, e perguntou:
— Poderá orientar-me suficientemente? | |

“O psiquiatra recuou, de algum modo, e obtem:
“ perou: |

— Bem, não disponho de maior trato com os
expoentes do assunto, todavia, segundo acredito,

"não terá dificuldades para experimentar. ad

| Logo após, deixou ali algumas indicações es-
critas, relacionando drogas e injeções, e dispôs:

sair, sob o riso escarninho de Seldaniã q
ominava amplamente a situação.

- Gúbio conversou qualquer coisa com oi

André, combinamos que, para o
RO!médico. Dentro de Algumas

 



  



bém,queaesseproblema;acresce questã
e ave: a primeira.esposa, |desencarnada dei;
rapazes e permanece ligada à. organização d

; tica, queconsidera sua propriedade exclu iva.
"mais que o nosso trabalho se acentue, praton
conseguimos: retirá-la, com. proveito, dacasa, por-

“que o pensamento dos filhos, em conflito com
pai e com a madrasta, lhe invoca a atuação,|

minuto a minuto. O duelo mental nesta casa:
enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa e o com-
bate espiritual permanente transforma o recin
numa arena de trevas.

sem o corpo físico, emARposição derevo
ali se achava, abraçada a um dos filhos, moço.
seus dezoito anos presumíveis, que fumava ner

- samente numa espreguiçadeira. Via-se-lhe pe:
tamente a condição de vaso recetuadadas suble

"* mentematerna.
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mentos.naise persistissemos no
oco; todavia, Saldanha, de longe, nos
Er indagador e era preciso seguir

noss O recanto mais escuro do salão, onde
jomens, emidade madura, se mantinham em

Deimediato, reconhecemos que um deles
indiscutível desequilíbrio orgânico. Mui-
abatido, demonstrava sinais de profunda

deles se encontrava uma entidade de-
de humilde aspecto. 'Tomei-a por parte

e da vasta coleção de Espíritos perturba-
ali funcionava; entretanto, com agradável

mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando

a defesa dente eamigo. Segundo |
flepomos,no recintode vigo-
nico,semAunmaço interior

 



perseguiçõesque lheve
ar, desde muitosanos,

flexos no sistemacirculatório, zona menos. '
ntedo seu cosmos físico. Lutando, desassom-
do, por reajustar a concepção de funcionários
psos, mas sem armas de amor na própriade-

nsiva, apresenta consideráveis prejuízos nas veias
coronárias. Semelhantes ataques de forças impon-
deráveis visaram-lhe igualmente o fígado e obaço,
que se revelam em lamentáveis condições. Acon-
tece, porém, que à grande corrente de perseguido-

res, despertados por sua ação enérgica e educativa,

conseguiu insinuar nos médicos, que o assistem, a

ecessidade de uma intervenção na vesícula biliar,

preparando-se-lhe, com isso, um choque operatório,

ue lhe imporá a morte inesperada do corpo. O|
o foi admirâvelmente bem delineado. Entre-

to, pelo bem que existe no fundo da severidade

- que o nosso companheiro tem agido, busca-
nos socorrê-lo através do médium que delibero

"+. Recebi instruções,no sentido de obstar
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Gregório.
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abrielFEpagamento.
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E' por esta razão que
Opiritimo com Jesus, única fór
perdermos em ruinosa aventura.

iados a meia-voz, e, extremamente
guardei respeitoso silêncio.
tomou a gaiola física, finalizando

aplesmente técnico-mecânica de con-
esfera, sem qualquer resultado

elevação espiritual que lhe melho-
Abriu os olhos, reajustou-se na

1 aGabriel que o problema seria
laboração da psiquiatria. Co-

ria dos nervos da doente
m especialista de seu conheci-

 



148 ANDREB: LUIZ

significativo triunfo e, em seguida, notificou-nos
em voz firme:— Vamos, amigos! quem começa a vingançadeve marchar seguro até ao fim.

Endereçou-lhe Gúbio triste sorriso, com quedisfarçava a aflição extrema, e acompanhou-o, hu-
mildemente.



] é eingúlar espectativa: entre-
itinha, Saldanha manifestou o propósito
filho hospitalizado .

reparei que o nosso Instrutor
i o para que o acompanhássemos.
idor de Margarida, algo surpreso,
o, porém, quanto ao móvel de se-
ção:

m sabe se poderemos ser úteis? — res-
timista..

 



  



o isrardáveiasurpresa no olhar
ais calmo:

mais que eu me procure insinuar, gri-
meu nomeaos ouvidos, não conseguem

n verdade, movem-se e se lastimam,
frases desconexas, mas a me-

tens parecem mortas. Se insisto, car-
|custo, ansioso por infundir-lhes vida

À me possam auxiliar na vingança,
do todo esforço, porquanto regressam
te para Jorge, logo que as suponho

ulso análogo ao das agulhas que
a distância.

corroborou o nosso diretor —, mos-
rariamente esmagadas de pavor, de-
mento. Pela ausência de trabalho
vene não expeliram

das, ante os imperati-
] e entregaram-se, com
torpor, ioOD oqual se

 



poaldrá modif
“Aquele gestoEvereridaado nosso.

esarmava-lhe o coração, emocionando-o
mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhein
o semblanteaté então desagradável e sombrio.

- — Como não? — falou quase gentil...
o que procuro realizar inutilmente. . aço

é Impressionado com a lição que recebíamos,coi
templei a paisagem ao redor, cotejando-a com a
“câmara em que Margarida experimentavaa
e tortura. Os impedimentos aqui eram autom:
difíceis de vencer. O cubículo transbordava imun
dície. Nas celas contíguas, entidades de repugna

- aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam alg
“mas características animalescas, de pasmar.
atmosfera para nós se fizera sufocante, satui a
denuvens de substâncias escuras, formadas p
pensamentos em desequilíbrio de encarnados e
'Sencarnados que perambulavam no local, emder
rável posição.

- Confrontando as situações, monolo;
ente: por que motivo singular

rientador no quarto das
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posasuicidara-se em pleno.
ScaleOjuizreter-se ea

 



  



na e pf. MR
“nos desviamos ErotaaeaaO
elodo amorpara que a dor diminua. ii

Pros ) magistrado ligou os conceitos ouvidos à pre-
sesença. de Jorge, na sala, e inquiriu, aflito:
— — Apelam, porventura, em favor deste. con-
eandos E
— Sim — respondeu nosso Instrutor, sem he-
sitar. Não acreditas que esta vítima aparente de
inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o
cálice do martírio oculto?
- — O caso dele, porém, permanece liquidado.
“-— — Não, juiz, nenhum de nós chegou ao fim

dos processos redentores que nos dizem respeito.
Não seria Jorge, acusado penitente, o único sen-

! tenciado indigno de uma pausa nas dores da re-
lesão

- O interlocutor arregalou os olhos, mostrando
to orgulho ferido e retorquiu, quase sarcástico:

Mas, eu fui o juiz da causa. Consultei os
os necessários, antes de emitir a sentença.

foi averiguado e os laudos Peter
moréu. Não posso, em sã consci:

 



  



  



 
 



  



ue te assinalou os. prHTeNs
teuservidor, peranteos códigos ter-

> consanguíneo, ante as divinas leis,
afagado por outra mãe. Nunca lhe
nelhante aproximação, considerada em
“aviltante ultrage ao nome familiar.

ambos à tarefa da paternidade, teu filho
de hoje lhe transviou a filha do pre-
ora e, quando semelhante amargura

omescárnio supremo para um lar ca-
leterminaste medidas condenáveis que
o insofreável desespero de Jorge em

qual, desarvorado e semi-louco, não |
a vida ao corpo de teu filho que

santuário doméstico, mas também a

| à dor, nem a morte
bilidade que s é
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— Saldanha, nenhum júbilo, depois do amor
de Deus, é tão grande quanto aquele que recolhe-
mos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante
alegria, neste momento, é nossa, porque te senti-
mos a amizade nobre e sincera no coração.E um abraço de carinhosa fraternidade coroou
a tocante e inesquecível cena.



 
 



  



usto o prantoque lh
neo,o X-perseguidor acentuou,com
BItosa SIS e PD ?

“> Poderosoespírito ebom amigo,que me o
raste nacondição do servo apagado paraacor-

lar-me as forças eririjecidas no gelo da vingança,
estou prontoaservir-te! sou teu de ora em diante!
.. — Seremos de Jesus para sempre! —corrigiu

* Gúbio, sem afetação. k at
"E abraçando-o efusivamente, conduziu-o ape-

* queno aposento próximo, naturalmente para orga-
nizarplano de ação eficiente e rápido. FmR Sômente aí me lembrei de que nos achávamos
a presença de ambos os hipnotizadores em função
tiva, junto ao casal em repouso. Um deles se reve-
iva inquieto e demonstrava-se francamente com- .

nsivo; notava que algo de extraordinário se

que vivíamos. Figuras
em serviço, impressionando-me p:

impassibilidade do. olhar.
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então se nos afigurara um gênio horrível, pror-
rompeu em pranto emocionante.

Gúbio ausentou-se por momentos e regressou
trazendo Felício, o enfermeiro, provisôriamente des-
ligado do aparelho fisiológico. O rapaz, não obstan-
te semi-inconsciente, ao avistar Elói junto ao doen-
tinho, procurou recuar, num impulso de evidente
pavor, mas nosso dirigente conteve-o, sem aspe-
reza. 4

Meu colega abeirou-se dele, já de fisionomia
transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra.

O Instrutor, no entanto, afagou-o com a destra
e avisou:
— Elói, não interfiras. Não te encontras em

condições sentimentais de operar com êxito. A in-
dignação afetiva denunciar-te-ia a inabilidade pro-
Visória para atenderes a este gênero de servico.
Atuarás no fim.

Em seguida, Gúbio aplicou passes de desperta-
mento em Felício para que a mente dele acompa-
nhasse alição daquela hora, dentro do mais alto
estado de, consciência que lhe fôsse possível, notan-
do-se que o paciente passou a fixar-nos com mais
clareza, envergonhado e espantadiço. Fitou Elói,
positivamente amedrontado, e reparando Leôncio
a chorar sobre o filhinho, fêz novo movimento de
recuo, interrogando embora:
— Que? pois este monstro chora?

+» Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente des-
fechada e interveio, sereno:

: -— Não concedes a um pai o direito de emocio-
nar-se ante o filhinho perseguido e doente?
— — Sei apenas que ele é para mim um inimigo
implacável — comentou o irmão de Elói, com in-
sofreável animosidade —, e reconheço-o, de perto. E”
o marido de Avelina... A princípio, via-o nos odio-
sos retratos que povoam esta casa... depois passou
aflagelar-me nas-horas de sono...
»> Escuta! — disse-lhe o orientador, com in-
flexão de. carinho — quem terá assumido a posi-

 ada
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ção de adversário, em primeiro lugar? o coração
dele, humilhado e ferido nos domtEandgh mais
altos que possui, ou o teu que urdiu deplorável
projeto de conquista sentimental ante uma viúva
indefesa? o dee que padece nos zelos inquietantes
de pai ou o teu que comparece neste lar com o
escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho?!
— Mas, Leôncio é um “morto”! — suspirou o

enfermeiro, desapontado.
E não hás-de sê-lo, um dia — tornou o nosso

dirigente —, quando houveres restituído o corpo
de carne ao inventário de pó?

E porqueo interlocutor não pudesse prosseguir,
conturbado pelas forças desintegrantes da culpa, o
Instrutor continuou:

— Felício, porque insistes no condenável en-
redo com que preparas tão calculado crime? Não
te compadeces, porventura, de uma criança en-
ferma e sem pai visível? Tens Leôncio na conta
dum monstro, por defender o frágil rebento do
coração, tal como a ave que ataca, ainda que im-
potente, na ânsia de preservar o ninho... Que
dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em
devassar este santuário, tão sômente com o instinto
de gozo e poder? como interpretar-te o gesto lasti-
mável de enfermeiro que se vale do divino dom de
aliviar e curar para perturbar e ferir? Felício, a
experiência humana, confrontada com a ciimidiada
em que se movimentará a consciência, é simples
sonho ou pesadelo de alguns minutos. Porque com-
prometer o futuro ao preço do conforto ilusório de
alguns dias? Os que plantam espinhos colhem espi-
nhos na própria alma e comparecem perante o
Senhor de mãos convertidas em garras abominá-
veis, Og queespalhampedras em derredor dos pés
alheios serãosurpreendidos, mais tarde, pelo endu-
recimentoe.parana própriRecoração. Guardas,

rventura, 8! noção responsabilidade
ss s? Possuisaindanocoraçãoevidentes

queSeracolhem,
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u, detodo, em tuamente. hs )
sugestões

do

crime? nãotecomove a
“deste meninoaquem procuras impora
arosa?. Repara! o drama de Leôncionão
aoconflito de um“morto”,como supões

perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o co-
“de paiamoroso e dedicado! encontrarás den-
le aafeição doce e pura, à maneira do bri-

nte oculto no cascalho rijo e contundente. '
O irmão de Elói pousava em nosso Instrutor |

olhos medrosos e espantados.
Depois de leve pausa, Gúbio continuou:
— Aproxima-te. Vem a'nós. Perdeste a capa-

ade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão.
ício gritou com visível expressão de an-

— Quero ser bom, mas não posso... Tento
rar-me e não consigo...
voz entrecortada pelos soluços, acrescentou:
Eodinheiro? como resgatarei os débitos
os? sem o casamento com Avelina, a solu-

impraticável! t
dirigente abraçou-o e aduziu:

“acreditas solver compromissos financei-
vidas moraisquete atormentarão

ado Ninguém e beo

 



x os “anos, qu a fee

metidaem cofres que a ferrug
-Todavia,Felício, interessamo-nos por o

a emfavor desta criança, extenuada de
ofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o

futuro! nãotragas parao reino da morte seme-
lhante delito, que te confinaria o espírito a furnas
trevosas de expiação regeneradora..
— Ante a interrupção que se impusera natural,
Felício quis dizer qualquer coisa para justificar-se,
mas não pôde.

Gúbio, todavia, prosseguiu, sereno:
— Casa-te, esbanja as reservas preciosas deste
se não souberes entender a tempo a sagrada
são do dinheiro, sobe aos píncaros da vida so-
transitória, adorna-te com os títulos conven-

“cionais com que o mundo inferior se habituou a
remiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira.

à dominação inútil ou ruinosa, sem ferir-lhe pú-
te os preconceitos, porque o tempote es;

ições de mestre; sem “mona
pequeninoa, restabelecer-se. ;
ndereçando compassivo olhar| ao. biopnoti.

Acento: add
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O enfermeiro proferiu grito terrível e deixou
cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perden-
do-nos de vista.

Nesse instante, acreditei com sinceridade que
a promessa de Felício seria cumprida integral-
mente.



js com a atuação do nosso Ins-
entregou-se a gestos de humildade
e tanto ele quanto Leôncio passa-

2] vamente conosco nos preparati-
cio da solução que buscávamos.

solicitaram continuidade do mesmo qua-
para não acordarmos, contra nós, de-

te, a fúria das entidades ignorantes que
n em posição contrária à nossa. Pode-

em legião ameaçadora e estra-
lhores projetos. Conheciam processos

iguais àquele em quefuncionávamos e
formados quanto ao potencial da
centro da qual poderiam surgir,

centenas de adversários, em massa,
e .

tuição doméstica menos prepa-

 
 



  



-posi:
o.Aguardemosa noite.Espero
algumnúcleo deamor fraternal. -

guardarmos o ambiente doméstico
mesmo porque Gaspar é outro

doespecial atenção: traz o veículo
1 RR viciado, reclamando cari-

e A erminado a observação e Ga-
unoaposento e abeirou-se da eapuR
e abatida.
ora,senhor da situação, aproximou-se
“alarde, e colocou sobre a fronte dele
rnal,dominando-lhe, no cérebro, as
da inspiração, dando curso, natural-

agnéticas suscetíveis de inclinar
gsistência a solução favorável.
oesposo de Margarida, soh a
Dra, passou a contemplar a com-
idamente. 'Tomou-lhe as mãos

 



  

    

   

“médiode Gabriel, adoente abriu os olhos, cheios
deinteresse novo,como quem encontrara inespe-
rada senda salvadora e concordou, feliz:
— Estou pronta. Aceitarei qualquer recurso

que consideres por tua vez justo e digno.
-- O esposo, num transporte de esperança, saiu
precipitadamente, acompanhado de Gúbio, quenos
recomendou a permanência ao lado de Saldanha,
em preparativos de serviço para a noite próxima.

Na intimidade do ex-perseguidor, não perdi

tempo. Ê *

Internara-me em atividade absolutamente nova

para mim e desejava ampliar conhecimentos e re-

cursos. Considerei que um trabalhador incompleto,

em minha posição, precisa estudar sempre, e, apro-

ximando-me do verdugo transformado em amigo,

interroguei:
— Saldanha, como explicar tamanho temor de

nosso lado, perante os companheiros retardados?

Ele fixou em mim o olhar espantado e ob-

servou:
; — Meu caro, conheço suficientemente este ca-
pítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente,
“conservando conosco esta jovem senhora enferma,
em padrãofísico de menor resistência, o malogro
emnossos objetivos de socorro a ela será questão
de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que
mos encontramos, a maldade é força dominante
em quase toda parte, contando comintérpretesque

escapar
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- nos vigiam através de todosos flancos enão nos

  



de carne, nãose encontra amparada
bustos de virtude santificante, sen-
quase impossível sair vitoriosa das

que nos armam.
o—objetei —, não será essa

) reflexo da ignorância insustentável?

o quesim — elucidou o obsessor mo-

ndendo-me pela clareza de argu-

:

todavia, nãodesconheces que a maior
nasceda ignorância um si mesma,

2 contrária à capitulação indis-

loria golpeia a insciência, a bon-
idade, o amor verdadeiro

culo deferro; no entanto, aque-
jo campo da inferiori-

bem, deliberadamente, mil

Eine polóme, mentigh |
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“nossas faculdades receptivas 0
ss nidés do serviço que nos.aorta”: bus-

ar desenvolvimento substancial na auto-iluminação,
Através doserviço aos nossos semelhantes, e tocam
“a exigir dons medianímicos,quais se fôssem dádi-
“vas milagrosas a serem transmitidas, graciosa- |
“mente, àqueles que se lhes candidatam aos benefi-

* cios, por intermédio da antiga “varinha de condão”.
Esquecem-se de que a mediunidade é uma enségia
peculiar a todos, em maior ou menor grau de exte-

riorização, energia essa que se encontra subordi-
“nada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto

quanto a enxada que pode ser mobilizada para ser-

vir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, me-

lhorando sempre, quando em serviço metódico, ou

“revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva,

quando em constante repouso. Nossos amigos não
*percebem o valor de uma atitude desassombrada e
permanente de fé positiva, dentro do caminho lou-

- vável, hajao que houver, e, não obstante cuidarmos-
"* devotadamente da crença deles, com a mesma ter-

“ nuraconsagrada pelo lavrador vigilante à planti
tenra que encerra a esperança do porvir, basta que
espiritos perturbadores ou maliciosos os visitem,
utis, à maneira de melros num: srrganto deslá se

) ne germens superiores que-lhes |
E solodocoração. De há
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* Verificando-se espontânea parada, aventurei-
a considerar: 3

|— Areferência abrange um grupo assim tão* harmoniosamente constituído quanto este? Será crí-vel que o conjunto organizado sobre propósitos tão
sadios dê guarida fácil às forças deprimentes?
| O diretor da casa sorriu bem humorado e res:
Ppondeu com franqueza:
— = Sim, coletivamente considerando, reúnem-se
agora, sob este teto amigo, e procuram-nos a com-panhia espiritualizante. Isto, porém, acontece por
seis horas, nas cento e sessenta e oito horas decada semana. Enquanto conosco, deixam-se envol-
Ver nassuaves irradiações da paz e da alegria, do
bom ânimo e da esperança, registando-nos as vi-
brações edificantes das quais desejávamos fôssem |
eles: nossos portadores permanentes e seguros na
esfera vulgar da luta humana. Todavia, tão logo
Seencontram a pequena distância de nossas portas,
“aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis,
diferentes das nossas. Choques de pensamentos
adversos ao nosso programa, nascidos da mente de
encarnados e desencarnados, vergastam-nos sem
piedade. Raros se capacitam de que a fé representa
bênção suscetível de ser aumentada, indefinida-

“mente, e fogem ao serviço que a conservação, a
consolidação e o crescimento desse dom nos ofere-

na todos. Além disso, quando esse ou aquele ã
o revela disposições mais avançadas para ser-

ra bemde todos, em favor do impérioda luz,
co; a ser. I e visitado, nashorasdeifkcio da reni ntes na
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rimas,Felavias comovedoras :
dignas, entre a penitência e a

tando agora, com aguçada sensibi-.
sou detidamente com o doutrinador.

maridoda médium, fêz-lhe sentir
de renovação espiritual em edifi-
nos tocava as fibras mais íntimas,

ta minutos de exaustivo embate
foi conduzido por dois servido-

e ao lugar que lhe correspondia,
demente com retorno gradativo

ativos, a reunião ei encer-
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E passando a entender-se com Sidônio, acei-
tou a colaboração, por dez dias sucessivos, de doze
companheiros espirituais incorporados ao agrupa-
mento destinado a reforçar as atividades defensivas
na moradia de Gabriel, de vez que, segundo Salda-
nha e Leôncio, do dia seguinte em diante, teriamos
guerra aberta com os assalariados de Gregório, que
viriam naturalmente sobre nós, temíveis e ingis-
tentes.

JU
”

“



da a reunião, reparei que a médium Dona |
à Silva apresentava sensível transfiguração.
nqua perduravam os trabalhos, mostrava

brilhantes, em derredor do cérebro, ofe-
pático ambiente pessoal; entretanto,

quefoi a sessão, cercou-se de emissões
ncia fluídica cinzento-escura, qual se hou-
pentinamente apagado, em torno dela, al-
npa invisível. E

onado, dirigiime a Sidônio, com na-.

rezinha encontra-se debaixo de ver-í e de fluidos malignos que lhe vão
por entidades menos esclareci-
sesintonizou, inadvertidamente,

do ciúme. Enquanto se ach sob

 



via, num processo de semelhante
com cautela, sem humilhá-la e sem:

defendemos um broto tenro, do qual.
preciosa colheita no porvir, é necessári
Os vermes invasores, sem atingi-lo. Cres-

grelo de hoje é perder a colheita de amanhã.
a irmãévalorosacooperadora, revela qualida-
preciáveis e dignas, porém, não perdeu ainda |

o de exclusivismo sobre a vida do compa-|.
eiroe, através dessa brecha que a induz avio-

lentasvibrações de cólera, perde excelentes oportu- |
* midadesdeservir e elevar-se. Hoje, viveu um dos |

* Seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente
1esse gênero de flagelação interior. Reclama-nos a

urso ativo, nesta noite, pois cada servo acor- |
opara o bem, quando se projeta em determi-
àfaixa de vibrações inferiores durante o dia,
ca quase sempre uma entrevista pessoal, para
ite, com os seres e asforças que a povoam.
tampou na fisionomia significativa expres- a
acrescentou: PR

Enquantoacriatura é vulgar e não se
ões de

 



 
 



euaáfidireito de errar para.a melh
der — o mais acertadocaminho.de defesada
a felicidade. Ali estava, a fim de ajudá-la,
o possível, na preservação das forças físicas,
ãopara algemá-la a atitudes comque. ainda
udesse concordar espontâneamente, nem mes-
“nome do bem que não reclama escravos em

ção e, sim, servidores livres, pittadia E pe

Com grande surpresa para mim, o pristiscodo
ão continuou explicando que aquela senhora,

tivamente, detinha extensas possibilidades no
ço aos Semelhantes. Caso quisesse perdê-las

ariamente, outro recurso não nos cabia se-
entregá-la à corrente da própria vonta

dia,conseguisse ela própria | à

 



tintoia de que se
emdevotada servidora. E' evidente que

beiraram-se dela, amistosos e macios, sem se
rceberem da nossa presença.
— Com que então, Dona Isaura — disse um

busteiros, apresentando na voz mentiroso
de compaixão —, a senhora tem sofrido bas-

seus respeitáveis sentimentos de mulher...

— Ah! meu amigo — clamou a interpelada
mente satisfeita por encontrar alguém que

e às dores imaginárias e infantis —,

mo não? — omentoi o interlocutor, en-

sou um dos Espíritos que a “protegem”
so lhe tem sido desalmado ver-

-la”, tenhoseguidooinfeliz, |

 



lhe aniquilare aspossibilidades
1O ciúme eosaconst

 
 



) enteeba! da vida
ie “nos tra iadoresdem. intoneiona-

neálitou bato na “mistificação in-
' Estáconvencida de que não engana
E pensável acautelar-se. Se estu-

vequestão do Espiritismo, com inteli-
“acerto, reconhecerá que as mensagens

intermédio e as incorporações de
ostamentebenfeitoras não passam de
cias de Espíritos perturbadose de
em dos produtos de seuprópriocére-

 



tra os perigos do e
“decidida,paraque

asse e ela própria emprestou-nos
+fim de ensinarmos princípios de salv

nome do Cristo, a quem deveria confiar-se. E
tanto, apenas porque o esposo se dispôsajt

ntileza com as damas que lhe buscarama com-
Ppanhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pen-
Samento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbri
íntimo, entregando-se, inerme, a entidades que | 1e
exploram 'o sentimentalismo. à
—  Fêz significativo gesto, apontando os malfei-
tores desencarnados, e explicou: à

- — Estes companheiros retardados procedem
com os médiuns à maneira de ladrões que, depois
de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnoti-

-no e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, com;
oa sentir-se na condição de mentiroso e
dor...Aproximam-se da mente invigilan

lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquili
pois, com sarcasmo imperceptívele sutil,
a ns: fantasiosa e despre:

missionáriosse deixamatropelar
que acabámosde «

y

 



que jeiema
fazendo condição para coope-

1 querdizer que ainda estima |
inferior “e o fenômeno, acima do |
cabe no plano divino. Nessa posi-
à longotempo entre desencarnados

ue disputam a mesma presa e anula valiosa
'elevar-se, porque, depois de certo tempo
desaproveitado, perde provisóriamente a

inhia edificante de irmãos mais evolvidos que
m inútilmente pelo reerguer no caminho.

cai vibratóriamente no nível moral a que se
» convive com as entidades cujo contacto pre-
e acorda, mais tarde, verificando as horas

"que desprezou.

e tempo, o obsidente de Dona Isaura

ide a. Cenhora o próprio caso. Consulte
petentes. Leia as últimas novidades

não perca sua oportunidade de
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k ] contudo, nãoficou;aí.
e ideia de que a missãode Gúbio secon-
de repente, numa avançada instituição de
ocorro espiritual. eee veias

ezenas de criaturas desencarnadas, sob re-
de prisãoaos círculos inferiores, alinhavam-se,
“Bo ladoda residência de Gabriel, sob a de-

o de Gúbio que dizia aguardar a noite
S serviços da prece em geral. tata

“Antes, porém, que o dia expirasse, começgaram
vários elementosda falange de Gregório,

nando-se dispostos à renovação de caminho.

eles, com grande assombro para mim, foi
enunciação dos propósitos deque se achava
psp so és

Salvem-me dos juízes cruéis! — suplicou,
2 38 pelainflexão de voz — não posso

suporto, por mais tempo, as atrocidades
constran;pnsidoà praticar. Soube que o pró-

 



  



ueababisdho K
“qual seo tóxico letalme |atingisse
tecidosda alma,gritei sem destino

7 porque a emotividade lhe inter-
À interferi, perguntando, de modoa
Pata

a,o toque de meu carinho nos
os, que confiara aos parentes próximos,

lhes aflição e enfermidade. As irradia-
| dor lhes alcançavam os corpos ten-

ando-lhes acarne delicada, através da
Quando compreendi que a minha pre-

E'preferível suportar o castigo
ria consciência isoladae sem rumo

sofrimento sem causa! Experi-
demimmesma. Desdeentão, .
çanorte. E' por istoque

 



erfeitamente-— inda surpreso. ie
Que é o pensamento?- j

Ê Não aguardava a perguntaque Moberade
* fechada, mas, centralizando minha capacidadere-

ptiva, no propósito de sespobulem com seo E
cidei como pude:

— — O pensamento é, sem dúvida,força cais
de nossa própria alma e, por isto mesmo, é acon
tinuação de nós mesmos. Através dele, atuamos
no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o
padrão de nossa influência, no bem ou no mal.-
— Ah! — fêz o estranho cavalheiro, um tamo

istanto Eme
— Indiscutivelmente.

0 —Que fazer, então, para destruir nossasa pró-
prias obras, quando interferimos, errôneamente,

mental dos outros? 7
-Auxilie-nos a apreciar seu. caso,cont

algumacoisa de sua smPRnienajaraa A
| fraternal. uia ns io :

 



, formulando ordensepro-|
“açõesindignas quenão o

ndi que me achavaem ligação,
sde a | ência terrestre, com enorme qu:
espíritos perversos e galhofeiros queme toma-
poraparelho invigilante de suas manifesta-
indesejáveis. No fundo, eu mantinha por mim.
no, no próprio espirito, suficiente material de
ndade e malícia, que eles exploraram larga-
te,adicionando aos meus erros os erros maiores
intentariam debalde praticar, sem meu con-

urso ativo. Acontece, porém, que abrindo meus
lhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos,

o busco adaptar-me a processos mais nobres
vida. Quando não sou atribulado por mulheres
omens que se afirmam prejudicados pelas ideias
lhes infundi, na romagem carnal, certas formas

ranhas me apoquentam o mundo interior, como

vivessem incrustadas à minha própria imagina-

.- Assemelham-se a personalidades autônomas,
em que sejam visíveis tão sômente aos meus

Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de |

'Reconheço-as sem dificuldade. São imagens
tudoo que meu pensamento e minha mão

criaram para anestesiar a dignidade de

elh: - Investem contra mim, apupam-
rio, como se fôssem filhos |

ai cri Tenhovivido

)

 



deAE“acusa-me! Gargalha
mãos crispadas! Vaienforcar

Os demais companheiros perturbados e|
ores, ali presentes, alarmaram-se, desditosos. .

Houve quem tentasse fugir, mas, com uma
apenas, sustei o tumulto iniciante.

'O pobre beletrista desencarnado contorcia-se
meus braços, sem que eu pudesse socorrer-lhe

amente transviada e ferida.
|

|

Cautelosamente, enviei um emissário a Gúbi
que compareceu, em alguns segundos.

; Examinou o caso e pediu a presença de Leôn- |
cio,o ex-hipnotizador de Margarida. A frente do
recém-chegado, indicou-lhe o doente em crise
falou peremptório, mas bondoso:

k Opera, aliviando.
Eu? eu? — falou o convertido, semi-a;
E merecerei a graça de transmitir alívi

no| ntanto, obtemperou, sem hesi
iço constru ivo e atividade de
pr oblem

 



presen! : a
reensão da espiritualidade.

entos jaziam presos aochão
ERienes e paletes angus:

) rucategórico, nas últimas
 transmitira. A noite próximaassi-
mino da permanência juntoao lar
cabia-nos preparar quantos nos

os de conhecimento santificante,
fo:que ele pretendia reali- |

C  desprevenidosde

 



Meu.inniigorade hojeem. di
jovorumo.Sinto, neste cenáculode:
e o malnos afundaráinvariâvelmente nas
—Fixouos olhos lacrimososnos Meuse
depoisde comovente intervalo:
“=—Promete-me,porém, a.bênção do bit ido
“esfera do recomeço”! (1) Fui mãe de'doisfi

“nhos, tão belos e tão puros como duas estrelas,
masa morte me arrebatou muito cedo do lar.
não foi a morte o único algoz" que me feriu,
piedado. .. Meu marido, em seis meses, esq

anjos à madrasta sem entranhas, quecruelmente«
amesquinha... Há vinte mesesluto contra ela, t
madade incoercível revolta; todavia, estoueni
diada: do ódio que me constringe o coração! Preciso
“renovar-me' para: o bem, a fimde ser mais út
Entretanto, meu amigo, tenho sede de esquecin

Ajuda-me por piedade! Prende-meem
“lugar,ondeminhas recordações amargaspo:
tranquilamente morrer. Não me deixes,por
ente aos caprichos. queme g

inclinação:iaéinsig nif

 



  



 
 



ão ignoramos queo E
do Sol, cai sobre santos e peca-
justos... Mas nós, Senhor, nos

ados pela, própria, imprevidência. Te-
ressecado pelo egoísmo e os pés con-

a indiferença, desconhecendo o próprio
odavia, Mestre, mais que q surdez que nos

Ss e mais que a cegueira que nos
r, padecemos, por desdita nossa,

petrificação na vaidade e no orgulho
S de muitos séculos, elegemos por nos-

tores nos despenhadeiros da sombra e da
s confiamos em Ti, cuja influência san-

egenera e salva sempre.
oso.Eu, tu que abres o seio da Terra

mremo Pai, usando a lava com-
os O. espírito. dos velhos cárceres

q ara isso sejamos compelidos a
ção do rito! Não nos releguesHER

,
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mag: j ageiro.
infinita para que possamos aba

lero de nossas antigas ilusões! Ê

* Nesse momento, as lágrimas serenas do orien-
dor, em prece, receberam resposta celestial, po

jue verdadeira chuva de raios diamantinos come-
gou a jorrar do Alto sobre ele, como se força mis-
teriosa e invisível ali houvesse libertado divina
torrente de claridade em nosso favor. :

Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime,
arrancava-nos pranto de emotividade indefinível.
Não havia um só dos circunstantes sem o toque
visível, no rosto, daquele êxtase bendito que nos
assomava, de assalto, ao coração. ê

O Instrutor parecia vacilante, embora. o halo
radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça ve-
neranda.

Chemou-me num sopro e informou:
E — André, dirige os trabalhos da reunião, en-
“quanto devo fornecer recursos à materialização de
nossa benfeitora Matilde. Vejo-a ao nosso lado,
esclarecendo haver chegado a noite longamente
esperada por seu coração materno. Antes do re-
encontro com Gregório, em companhia de
-aventuradas entidades que a assistem, preten
la visitar-nos, de maneira tangível, encora,
antos aqui hoje se candidatam ao serviço
ratório de ingresso em círculos superiores.

é , perante a ordem, masnão hesitei
) , Bem detença,

 



benfeitora,eraraiar
am-se, dominadas de incoercível emo-

natural que não nos surpreendeu, por-
mente, nos sentíamos em contacto direto

ada protetora endereçou à assembleia
bênção e falou em voz pausada e emo-

ç ligeira saudação:
s, todos aguardais a hora feliz

torno à “esfera do recomeço”; en-
iva do vaso de carne é inapreciável

 



add pd
je confirais, portanto, los

“possuo. Sou simplesmente vossa irmã«
interessada em acordar-vos para a sublimida:

ou, a fim de habitar conosco para sempre.
' Gloriosas sementes de divindade esperam-nos

harmonia e o ajustamento interiores para desa-.

rocharem, dentro de nós mesmos, arrebatando-nos

“àsesferas resplandecentes.
À A aquisição das virtudes iluminativas, no en-

" tanto, não constitui serviço instantâneo da alma,

“suscetível de efetuar-se de momento para outro.

: Somos, cada qual de nós, um ímã de elevada

potência ou um centro de vida inteligente, atraindo

“forças que se -harmonizam com as nossas e delas

“constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura,

ncarnada ou desencarnada, onde estiver, respira

tre-os raios de vida superior ou inferior que emi-

“aoredor dos próprios passos, tal qual a aranha

ue se confunde nos fios escuros que produz ou da

idorinha que corta os altos céus com as próprias

'Todos nós exteriorizamos energias, com as
z s revestimos, e quenos definem muito ma
as palavras. )
De que vos valeria oretorno à oficina da
onhecimentodas obrigações que nos co
nte dus ça Divina?que nosadian

 



. Tímidas, levianas ou ao
veitam o estágio bendito na Região
1), para repetirem as mesmas faltas

1época, com absoluta perda do tempo, que
nônio do Senhor.

e momento, dentro de breve intervalo que
à alocução edificante e Piedosa, Matilde

- exclamou, maternal:
S O regresso à sombra protetora , da

propósito de desfazer os sinais desagra-
vos marcam a veste espiritual. Contudo,

astes suficiente força para esquecer os

ram causados na Crosta, da Terra?
vossoserros, a ponto de aceitar a

icação? fortalecestes o ânimo, a fim
dades q vos são pecas

 



? pel E
e que ninguém se aquece; 1

abrir o próprio coração às correntes
rna? ignorais, acaso, que é preciso igualr
balhar para que se mereça a bênção de u

lo carnal na Terra? que amigos beneficiaste
para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da
ternidade e da maternidade no mundo, em
favor? a

Não vos iludais. E ú
'Sômente as criaturas primitivas, nos círculos

selvagens da natureza, conhecem, por agora, ase:
inconsciência do viver, por se abeirarem ainda de
reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase

|

“ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos
para ingressarem, mais tarde, no santuário

-. Para nós, porém, senhores de vigorosa inte!
* Eência, que já respirâmos em centenas de fom

 



E f abri car:ano e

dual, quenosdeve marcar oesfi
,qualquerempresa dessa ordemé |

da, porque emnosso aprendizado intensivo,
pitulação, cada Espírito segue sózinho no
dos próprios pensamentos, sem que os com-
os de jornada, com raríssimas exceções, lhe
m as esperanças mais nobres e lhe parti-

as aspirações dignificadoras. Cada criatura
ada permanece só, no reino de si mesma, é
e indispensável muita fé e suficiente coragem

ara marcharmos vitoriosamente, sob o invisível
deiro redentor que nos aperfeiçoa a vida, até ao

lvário da suprema ressurreição.
Nesse instante, Matilde fêz mais longa. pausa

locução com que nos enriquecia aquela hora

doria e luz e acercou-se de Gúbio, prostrado
mo.

fagou-o, bondosa, com palavras de agradeci-
e, em seguida, como se desejasse quebrar a

“de solenidade que a sua, presença nos impri-
reunião, dirigiu-se, com acento carinhoso,
intes, rogando-lhes que se pronunciassem

“dos projetos acalentados para o futuro.
gratidãoelevaram-se, comovidas.

cavalheiro de olhos fulgurantes destacou-se

 



   

            

   

   

 

  

  

    

 

ANDRELUIZ

dadeiro socorro nas humilhações que o espezinham.
Contudo, não encontrei senão o desprezo, com avil-
tamento de mim próprio. Minhas vítimas distan-
ciaram-sede mim, desculparam-me e esqueceram-
-me. Vejo-me, todavia, acicatado por forças puni-
tivas que nunca poderei descrever com as minúcias
desejáveis. Há um tribunal invisível em minha
consciência e debalde procuro fugir aos sítios e
do menoscabei as obrigações de respeito ao pró-
mo.

Abafando os soluços, rematou, comovente:
— Como iniciar o esforço de minha restau-

ração?
Tão imensa tristeza perpassava naquela voz

humilde, que nos sentiamos todos tocados nas fi-
bras mais íntimas.

Matilde, contudo, respondeu, sem Hinkeaire
— Cutros irmãos, não longe de nós, supor-

tando a carga das mesmas culpas, peregrinam, des-
ditosos, entre o pesadelo e a aflição inomináveis.
Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os
a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os

- comesperanças e ideais novos e atraindo-os ao

  trabalho de sublimação, pelo esforço, na constante
aplicação do bem. Sofrer-lhes-ás as injúrias, os
remoques, as incompreensões, mas descobrirás um
meio de ampará-los com eficiência e brandura.
Depois de filetants sementeira, principiarása
echensos çãosde paz e deluz, porquanto, o

ue ensina com.amor,ifrapora “delituoso

   DATEtrrcrtt
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“emissária pudesseimprimir novo
ento, chorosamulher recorreu-lhe

exclamando, humilhada: x
demensageira do bem, confesso una é

tas diante de todos e peço-te roteiro sai-
uanto encarnada, nunca fui punida, pelos

os no abuso dos sentidos. Daium
Dão honrei, um esposo que depressa esqueci
ueafastei, deliberadamente, de meu con-
a gozar, à sacidade, os prazeres que a
me oferecia. Meu transviamento moral

ecido na comunidadeem que vivi, mas
podreceu a máscara que me ocultava aos

passei a experimentar horrível pavor
“Que farei por retornar à paz?

amargura?
tou-a, compungidamente, e observou:

le seres, despojados da roupagem
oram em zona próxima, sob o

 



converta em novo TÃO no egoísmo.
rso de fugirmos definitivamente ao mal é o.
o constante no Bem Infinito.

- A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao
erbo generoso, espraiou o olhar na assembleia, br
ouvia, expectante, e concluiu:
'— E que nenhum de nós admita o acesso tácil

aos tesouros eternos, tão só porque atualmentenos
rejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo

carne. O Senhor criou leis imperecíveis e per- |
tas para que não alcancemos o Reino da Divina |
uz, ao sabor do acaso, e Espírito algum trairá
“imperativos sábios do esforço e do tempo! Quem
tende a colheita de felicidade no século vindouro,
nece desde agora a sementeira de amor e
Nesse momento, entregou-se Matilde a maio

, enquanto parecia meditar, em prece
rax iluminado nasciam, espontânease.
ondas sucessivas de maconha uz.

 



 
 



 

288 ANDRR LUIZ

java. Reparei, contido, que Matilde lhe aplicava
recursos magnéticos sobre os condutores nervosos
do órgão de manifestação do pensamento, tanto
quanto ao longo de toda a região do simpático,
esclarecendo-me o Instrutor, mais tarde, que o es-
tado natural da alma encarnada pode ser compa-
rado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda
ou à anestesia temporária, a que desce a mente da
criatura através de vibrações mais lentas, peculia-
res aos planos inferiores, para fins de evolução,

a aprimoramento e redenção, no espaço e no tempo.
1 Fenômenos de metabolismo, na organização pe-
E rispirítica, fizeram-se patentes à nossa observação,

porque Margarida expelia, através do tórax e das
mãos, fluidos cinzento-cscuros, em forma de vapor
tenuíssimo, a desfazer-se no vasto oceano de oxi-
gênio comum. Logo após semelhante “operação de
limpeza”, as zonas do sistema endocrínico emitiam
radiações diamantinas, figurando-se uma constela-
ção de caprichosos contornos a brilhar nas sombras
do perispírito, até ali opaco e vulgar.

Do peito de Matilde ondas luminosas partiam
ininterruptas e tudo nos fazia crer que a tutelada
de Gúbio se achava, naquela hora, num banho
autêntico de essências divinas.

A certa altura do singular processo de desper-
tamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os
“olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com ex-
pressão de assombro, ensaiando movimentos de
recuo e pavor. Mas, em se voltando para o sem-
Plante doce e iluminado da benfeitora, aquietou-se,
prangamente como que magnetizada por indefiná-
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LIBERTAÇÃO 239

-— Mãe! Querida mãezinha!
— Sim, minha filha, sou eu — disse a inter-

locutora, afagando-a com extremado afeto —; o
amor jamais desaparece! A união das almas vence
o tempo e a morte.
— Porque me abandonaste? — inquiriu a es-

posa de Gabriel, colando-se-lhe ao coração, num
transporte de inexprimível ventura.
— Nunca te esqueci — elucidou a benfeitora,

acolhendo-a com mais intensa ternura. — O país
da “neblina carnal” muitas vezes parece distanciar-
-nos uns dos outros; entretanto, sombra alguma
conseguirá. separar-nos. Nossas aspirações e espe-
ranças se confundem, quais pontos de luz, nas tre-
vas da separação, assim como as estrelas se asse-
melham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno,
recordando-nos o infinito e a eternidade.

Ao som caricioso daquelas palavras, a ex-obsi-
diada parecia acordar cada vez mais largamente
em nosso plano.

De olhos ansiosos, fixos na protetora, como
que magnetizada por incomensurável afeto, ponde-
rou, entre lágrimas:

o
mo
em

=

ne
=

E
E — Mãezinha querida, estou cansada e infeliz!

a
Ea
>

 

— Quando a boa luta apenas começa? — per-
guntou Matilde, sorrindo.

— Sinto-me cercada de inimigos sem entra-

nhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto in-

vencível antagonismo entre meus sentimentos e a

realidade humana. O próprio matrimônio, em que

eu depositava os mais caros sonhos, não me foi

senão escuro livro de desenganos cruéis. Trago
meu coração extenuado e oprimido. Frustração e

ruína espiritual seguem-me de perto... Por isto,
sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno

o de melhor sorte...
AM “ Soluços violentos impediram-na de continuar.

; “= A veneranda emissária enxugou-lhe o pranto e
falou, hondosa: E

“ — Margarida, viver no corpo terrestre, enten- q  
 



experiênciaA pode ser
junciação pessoal, é asia

laem.que oEspíritodeboa vontade pode
' culminâncias. Para isto, noentanto, | a

ensável se abrao coração ao clima interior da |
dade e do entendimento. Somos diamantesbru- |
revestidos pelo duro cascalho de nossas mile-

: Dêtmpeirbcicõens localizados pela magnanimidade
jo Senhor na ourivesaria da Terra. A dor, o obstá-
ulo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas
de melhoria, funcionando em nosso" favor. Que
“dizer da pedra preciosa que fugisse às mãosdo
lapidário, do barro que repelisse a influência do
eiro? Modifica as mais íntimas disposições, com .

referência aos adversários. O inimigo nemsempre.
uma consciência agindo deliberadamente no mal.
a maioria das vezes, atende à incompreensão
anto qualquer de nós; procede em determinada

a de pensamento, porque se acredita em roteiro
vel aos próprios olhos, nos lances do trabalho

que se empenhou nos círculos da vida; enfrenta,
ocorre a nós mesmos, problemas de visão: que
tempo, aliado ao esforço pessoal naexecução

1, conseguirá decidir. O batráquio e aay
erizam-se por impulsos diferentes,não ol
filhos do mesmo mundo. E” necessário,:

rmosutilizar o inimigo, nelesit:
nfeitora. A rigor, em vista da.

de, seremos. adve

 



LIBBRTAÇÃO 2   
através demil recursos invisíveis e indiretos, a fim
“deque aprendamos a escalar o monte da sublima-

- “ção,em marcha para os cumes celestes.
- Nerificando-se pequena pausa nas observações

o maternais,a jovem senhora obtemperou, enlevada:
e — — Amada Mãezinha! Pudessem meus ouvidos
E guardarsempre a doce música de tuas palavras!
E Tristemente, antevejo o torvelinho das dificulda-
s. “desterrenas a que devo retornar. Tudo agora é con-

; solação e esperança; todavia, amanhã serei nova-
mente prisioneira no cárcere físico e caminharei
de memória anestesiada, em conflito incessante com
os monstros que me assediam!

— — Este, filha — acrescentou Matilde, afetuo-
sa —, é o imperativo da tarefa que te compete
realizar. Entretanto, não percas os tesouros do
tempo em considerações inúteis. Enche as tuas
horas de trabalho salutar com a possível harmonia,
fonte de toda a beleza. A inteligência que, de “algum
modo, já se evadiu das limitações da animalidade,
“encontra-se no corpo de carne, à maneira do lidador
num estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na
arena das possibilidades sublimes que a região do

- nevoeiro oferece, há quem se encaminha para cima e
* háquemse dirija para baixo. Não fujas ao óbice

* valioso nacorrida de aperfeiçoamento, nem sorvas
o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usa-

“por todos os quese deixaram vencer pelas ten-
dodesânimo, incapazes de aceitar o desafio
jundo lhesendereça. A vida, para toda alma

nocarreiroáspero,éserviço, movi-
rajada de luta que tecondu-

te suponhas sôzinha.

         

  
  

    

   



  



 
 



pre oGa
ae.“falou-lhe,.resoluta:
En agora quereténs,.

era de ação, ouve o apeloque te psiro 2
&o suponhas que te visito pelo simples prazer.

Erlncio, o que seria talvez induzir-te ao camin!
despreocupação irresponsável, que nuncan

“dirige à verdadeira paz. A finalidade divina há-de
“ser, em tudo, a alma de nossa ação. o lavrad: ;
que amanha o solo e o socorre com irrigação con-
fortadora, algo espera da sementeira que lhe re-
clama o esforço diário. O amparo do Alto, direto
ou indireto, reservado ou ostensivo, não é apenas
eexibição de poder celestial. Os moradores dos.

pe:
cultura intelectual, sem fins aeatitas junto

de raciocínios e sentimentos ainda rudin
inferiores. O tempo é valioso, minha
Eee menoscabáiio; sem grave

 



aços do coração, que se
los, retidos ao fundo do“E? indispensável buscar as pérolas per-

araque o paraíso não permaneça vazio de
nosso olhar. Depois de Deus, o amor é

Bloriosa que alimenta a vida e move os

À benfeitora fitou a jovem senhora, enlevada,
quena pausa e aduziu:
- razão disto, espero não desconheças a
ade do ministério maternal, na orientação dos

itos renascentes. Nossas melhores possibili-
se perdem na “esfera do recomeço”, por

braços decididos e conscientes que nos
ravés dos labirintos do mundo. Carinho,
pre, não falta no santuário familiar, onde
habilita à recapitulação de valiosa aven-

 



 
 



« “vigilância nadefesa, como adubo
iteecomapoda benfeitora. Nãome

le vista, para que o amor e a gratidão a
m para sempre em minha memória |

rre-meem tempo para que eu seja útil,
oportuno. . '

ificados com a lição indireta que se nos
va,reparâmos que Margarida, em co-

anto, prometia tudo quanto lhe era soli-
Bb sms l

+ doce palestrainteressava-nos a todos e, por
vontade, seria indefinidamente alongada no

o; porém, Matilde agora revelava no olhar
ocupação de ausentar-se.

u, ainda, brandas frases de reconforto à
da, envolveu-a em operações magnéticas,
lhe os centros perispiríticos, carinho-

Togou o auxílio de Elói para que a esposa
Tegressasse ao envoltório carnal.

o-se em definitivo, a grande mentora
recomendações de adeus.
— disse, bondosa —, não te .

beleza que podes improvisar

 



  



iaidvangada; mas o nosso Instrutor,
“olhar em torno, parecia consultar a

externa,ensimesmado, pensativo. .
“após, fitou, enternecido, a filha espiri-

| a convalescer em brando e defen-
Orou, longamente, junto dela, na

ntima e, emseguida, veio anunciar-nos o
o | partida. À i

tornando ao ninho de esperança e de paz,
Reco, transportar conosco outros pás-

Ss semi-mutiladas queatormenta das
“Todos os corações, ali: socorri-

m, junto de nós, outros campen de
| eredentora.

essofredoras e amigas, ada
=nas erreda

 



ua no

à o reajustan
ei irrevogável, em todos

- Ninguém suplique protecio)
fêz jus, nem flores de mel às seme E
“Que semeou emoutro tempo. Somos

os de quanto pensamose praticamos e
talinos da Justi ;

rte. Se há um ministério humano, na Crosta derra,determinando sobre as vidas inferiores
“Bleba planetária, temos, em nossas linhas deação,
oministério dos anjos, dominando em nossoscami-.
nhos evolutivos. Ninguém trai os princípiosesta-
“belecidos. Possuímos agora o que ajuntámosm“dia de ontem e possuiremos amanhã o que esteja-
“mos buscando no dia de hoje. E como emendar

|

sempre mais difícil que fazer, não podemoscon-
com o favoritismo, na obra laboriosa do apri-

oramento individual, nem provocar solução.
fica e imediata para problemas que gastam

anos a entretecer. A prece ajuda, a|
balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo
o ideal ilumina, mas o esforço própi
o dobem é a alma da realização.
1zão disso, ainda aqui, a bênção
ivadahoraeotesourodas o

dia: hão-de serconveniente:
pi qem ossan [] ,

 



  



para umajuste de, ) ai cou,a O| + como aquele a esboçar-se,

-

detodos nós o auxílio eficiente dapemissões mentais de amor puro. Não dnos receber os doestos e insultos de Greg:r ofe is, nem levar suas atitud

vYar-lhe nos gestos de incompreensão a dor que selhe cristalizara no Espírito oprimido e inconfor-* mado, vendo-lhe nas palavras, não a maldade de- Eliberada, mas, sim, a eclosão de uma revolta doen- .tia e infeliz que não poderia prejudicar e ferir

não só a manifestação pr
a benfeitora, mas tam!hovação de Gregório, que guardava a inteligêrntralizada no mal. Emissões de más

 



uz, formar |
nico através da. fraterni

; intercessora e do amor 7
“compadece e age em favor da restau-

da pausa que se impusera, natural,
ou aonosso mentor se não devía-

“pelo menos um movimento coorde-
são enérgica, ao que o dirigente, sábio
pndeu, sorrindo:

em companhia do Mestre que
há!lugar para o trabalho sadio, com

ições de sacrifício e iluminação
“Nãoacredites que um golpe possa

utrogolpe. Não se cura a ferida,
em sangue. A cica-

àcusta de enferma-

 



  



  



  



| porém, que conseguisse ligar o intento

à cadoaparelho luminoso surgiu no alto,
ra de garganta improvisada em fluidos ra-

, Como as que se formam nas sessões de voz
entre os encarnados, e a voz cristalina e

tilde ressoou, acima de nossas cabeças,
, Com amorosa firmeza:

sregório, não enregeles o coração quando

“O teu longo período de dureza e secura
nado. Não intentes contra os abençoados
de. nosso Eterno Pai! o espinho fere, en-
fogo o não consome; e a pedra, mostra

nquanto o fio d'água, a não desgasta!
a, filho meu, findou a noite em que
eclipsou no mal. A ignorância pode

tanto, é simples nada quando a sabe-
a Os seus avisos. Não admitas que os
possa magia te alimentem o coração

le desejável!

ue a mesmos, os cir-
de Gúbio, não Conse-

 



reura, tinha age
Bo

tas, | tura— prosse
adulçorada —,que o amorpo

jo cursodo tempo? Supuseste, um
desse esquecer? Olvidaste aimantação
destinos? Peregrine minhalma através

1 mundos, suspirarei sempre pela integraçãodi
ssos espíritos. A luz sublime do amor que nos

ardenos sentimentos mais profundos pode resplan-
“decer nos precipícios infernais, atraindo para

nhor aqueles que amamos. Gregório, ressurge! |
* E, numa inflexão de lágrimas que desarmaria
raciocínio mais enrijecido, acentuou: E
= Lembra-te! Deixaste morrer nos séculos os |

rojetos de amor que traçámos na Toscana e na
Lombardia distantes? esqueceste nossos votos aoa

' dos altares humildes? olvidaste as cruzes de |
D+ que nos ouviam as orações? não prometemos|
nbos trabalhar em comum pela purificação di
tuários de Deus na Terra? Sempre grande

lo no combate à política venal dos homens, cr

 



  



admito a presença de minha mãe espiritual de.

outras eras. Conheço as artimanhas dos fascina:
“dores e não tenho outra alternativa senão duelar

A Fitando a delicada forma de luz que pairava
no espaço, acrescentou: E
— Por quem és! Anjo ou demônio, aparece e
bate! Aceitas meu desafio? y
— Sim... — respondeu Matilde, com term

humildade.
— — 'Tua espada?! — trovejou Gregório, arque

te. .

| — Ve-la-ás dentro em breve...

“Após alguns momentos de ansiosa expecta:
ou-sea garganta luminosa que brilhav:
masleve massa radiante e disforme
longe,à nossa vista. k
ompreendi que a valorosaemissária

ali mesmo, utilizandoos fl

“comi
E

 



b ,

terna: j
Eu não tenho outra espada, senão a d

com que sempre te amei!
E de súbito desvelou o semblante vestalino,

ndo-lhe a individualidade num dilúvio de in-
« Contemplando-lhe, então, a beleza suave

blime, banhada. de lágrimas, e sentindo-lhe as
diações enternecedoras dos braços que, agora,
he abriam, envolventes e acolhedores, Gregório
u cair a lâmina acerada e de joelhos se pros-
ju, bradando:

Mãe! Minha mãe! Minha mãe!...
de enlaçou-o e exclamou:

Meu filho! Meu filho! Deus te abençoe!
que nunca! ;
-se, ali, naquele abraço, espantoso

luz e a treva, e a treva não 1
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: dável e sublimesil
enquanto o horizonte se tingia de rub

indo a festada aurora, a estrela matutina
uaaos meus olhos, qual celeste

luz. :
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