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DEDICATÓRIA

processo muitos amigos, dos dois lados da vida, realizam di-

versas tarefas ao nosso redor para que se consiga alcançar, ao 

menos, o mínimo possível dos objetivos que foram traçados 

pelo Alto.

Esses irmãos, aos quais sou muito grato, são os bastido-

res do livro. Sem esses anônimos, desconhecidos, ele jamais 

existiria.
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Apresentação



Que possamos nós, Senhor, trabalhar sempre em 

Teu nome na divulgação de Teu Evangelho, de 

Tua Doutrina de Luz. Cristãos somos e como tais, como anti-

gamente, não necessitamos mais ir às catacumbas, aos montes 

embaixo de árvores, ou nos escondermos em buracos ou casas 

de amigos que comungavam de nosso ideal libertador para a 

disseminação de Tua Doutrina.

E é através de mais esse pequenino labor, Mestre, abor-

dando o tema do pensamento direcionado para o Bem, que 

visamos obter nossa melhoria espiritual, nossa auto-reforma 

tão necessária, tão buscada inconscientemente por todos nós, 

pois que de forma consciente, são poucos ainda os que pro-

curam.

Existem leis que determinam nossa vida e que não con-

seguimos perceber por nossa visão ainda limitada na Terra, 

mas que o estudo e o tempo vão nos mostrar, nos aclarar 

os pensamentos ao nosso favor e em Tua direção, pois tudo 

no Universo percorre leis que existem para que tenhamos a 



harmonia, ponto chave de qualquer Ser universal; tudo é har-

monia na casa do Senhor.

Então, amigos, busquemos essa harmonia a começar pelos 

nossos pensamentos ainda tão insipientes, e tão destrutivos  

por vezes, mas que um dia, conseguiremos, com esforço, di-

recionar para a obra de nosso Senhor Jesus-Cristo, Amigo de 

todos nós.

Sigamos com o Mestre Jesus, na busca desse conhecimento  

redentor, melhorando a nós e ao ambiente em que vivemos, nos  

auto-educando, conseguindo assim melhor nos encontrarmos 

no futuro, em Sua Seara.

Abdullah

(mensagem psicografada no centro espírita Lar da Prece 

Bezerra de Menezes, no dia 28 de dezembro de 2003 pela 

médium Simone Galvão)





Prefácio



Foi Jesus, nosso Amigo de todas as horas, quem melhor 

nos orientou para a alta relevância de uma oração, ao 

pontuá-la em conjunto com a vigilância, como fatores indis-

pensáveis à nossa pas e harmonia.

Desde essa época nos colocamos com certo afâ na direção 

da oração para rogativas e agradecimentos, mas somente após 

o surgimento do Espiritismo, com Allan Kardec, pudemos 

alargar os nossos horizontes e descortinar esse excelente re-

curso que é orar.

Explica-nos Kardec que a oração é um contato com os 

Bons Espíritos, com o Alto, que revigora o Espírito, que hi-

gieniza o ambiente ao redor, que inspira, que fortalece, que 

todas.

Após os seus apontamentos de luz, os centros espíritas  

começaram a multiplicar essas bênçãos através da união que 

sempre faz a força.

Criou-se assim as chamadas irradiações, onde as pessoas 

se unem para orar em prol das pessoas doentes, das casas 



assistenciais, da paz em nosso planeta, do amparo às pessoas 

carentes, e inúmeras outras relevantes questões.

Há grupos que se reúnem regularmente, em determinado 

horário, para fazer essas irradiações; noutras casas são anotados  

em cadernos os nomes das pessoas, encarnadas e desencarnadas, 

e dos lares, que necessitam de auxílio.

É esse vasto universo de ação que se descortina ao nosso 

redor, que buscamos elucidar, visando destacar os seus basti-

dores e a sua importância, já conhecida de todos nós, para a 

nossa iluminação interior.

Espero que, de alguma forma, seja ele útil para que você, 

amigo leitor, possa se utilizar ainda mais da oração como uma 

nós possuímos, e de elevação, aumentando os teus momentos 

de inspiração junto ao Alto.

Muita Paz,

André Sant´Ana

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2004



1
Oásis da

Fraternidade



  az pouco tempo que eu vim para esta comunidade espiritual,     

          mas mesmo que estivesse chegando nesse instante não seria difícil 

perceber que se trata de um dia especial, por causa dessa grande movi-

mentação.

Hoje, é o dia em que se comemora o aniversário de fundação da colô-

nia; e a toda hora chegam vários convidados de outras comunidades.

Eu cheguei, faz menos de um mês. Transferi-me  do Oriente para 

buscar uma chance redentora neste país, que está predestinado a ser a 

Pátria do Evangelho.

Fui recebido com muito carinho por todos e estou alojado na Casa 

colônia. Muitos vêm para cá estudar e se especializam em inúmeras 

áreas, particularmente as que dizem respeito às energias irradiadas pelos 

pensamentos, palavras e atitudes.

na Índia, onde vivi e aprendi muito; mas infelizmente me dediquei mais 

a mim mesmo e pouco ao meu próximo, por isso, solicitei uma opor-

tunidade para colocar em prática a minha experiência,  e graças a Deus, 

consegui uma vaga de estágio aqui nesta colônia.

Aqui, temos como diretriz máxima o Cristianismo Redivivo, co-

nhecido como Espiritismo, que eu não conheci quando encarnado, mas 

F
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1 ashram
Comunidade espiritual muito comum  na Índia, onde  geralmente os gurus 

moram junto aos seus discípulos.

que estou aprendendo a amar, sem fazer esforço, pois no Ashram¹, já 

estudávamos tanto o Bhagavad Gita, quanto o Evangelho de Jesus. 

Aqui, aprendi que o Espiritismo é uma Doutrina, que poderá  unir 

todas as religiões sob um único baluarte: a Fraternidade Universal, esclare-

das mais sublimes que é a transformação moral da Humanidade.

Aliás, o nome da nossa colônia, pois já me sinto como parte dela, 

freis, freiras, inúmeros espíritos, de várias doutrinas e religiões. Todos 

com o mesmo ideal: aprender a servir e a amar ao próximo em nome 

de Jesus, o Mestre de todos.

Logo que cheguei, fui apresentado a Jean que foi um dos pioneiros 

na implantação do Espiritismo, quando tudo começou na França, com 

Allan Kardec.

Jean me disse que antes de encarnar na França, para ser um dos 

colaboradores do Espiritismo nascente, passou pela Índia para aumentar 

que seriam trazidas por Allan Kardec.

É ele, pessoalmente, que tem me explicado um pouco do funcio-

namento da colônia, mas nesses dias, ele esteve muito compromissado, 

envolvido com as comemorações que se darão na Estrelas do Sol.

A  S  A
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Benfeitor que fundou  a colônia. Disse Jean que ele sempre vem trazer 

palavras de incentivo e orientação a todos os seus colaboradores e passa 

toda a noite no Oásis, confraternizando com todos.

A colônia em si não é muito grande. Creio que a que eu morava 

era maior. Temos ao centro as construções voltadas ao intercâmbio su-

extremidades, temos as diversas academias e instituições, como a Casa 

da Paz, que é aonde eu moro e que ainda tem uma ala verde, a Casa da 

Harmonia, para aqueles que estão em tratamento.

noite e todos da colônia estavam na área chamada Estrelas do Sol, que 

é um imenso bosque, aberto, com muito verde, muitas árvores, e muitas 

verdade, lembra mais um pequeno monte. Acho que o bosque tem esse 

nome porque é um local propício para ver as estrelas, mas sinceramente 

não imagino o porquê do sol.

Sentamos todos, formando um grande círculo ao redor do pequeno 

monte. Havia uma certa expectativa no ar, e na hora marcada começaram 

a surgir do Alto inúmeras energias. Incontáveis partículas multicoloridas 

deram um espetáculo de beleza e uma sensação de paz indescritível. 

Era o que todos sentíamos quando as energias que caíam entravam em 

contato conosco.

Ao fundo começou a tocar uma melodia inesquecível e o espetáculo  
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que dela irradiavam em contato com as que nos banhavam,  causaram 

um fenômeno parecido com o da aurora boreal no plano físico. Isto, para 

que se tenha uma pálida idéia do que estava acontecendo, pois ainda está 

muito distante da realidade.

E, quando eu já estava maravilhado  com tanta paz, eis que surge, 

no pequeno monte, um senhor de idade que irradiava uma tênue luz 

em sua volta, que imediatamente começou a falar, visto por todos que 

o circundavam.

— Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, muita paz a todos!

É chegada a hora! Já faz mais de dois mil anos que o chamado do Senhor da 

Vida nos convida para os páramos celestiais. Apesar disso, continuamos dando-lhe 

às costas, nos iludindo com o que é efêmero e transitório.

Preferimos ainda a porta larga, esquecendo que a estreita só é assim, porque 

ainda estamos distante dela.

-

lhadores da última hora.

que jazem na ignorância nos dois planos da vida, amealhando dores e sofrimentos.

fome espiritual que hoje grassa em nossa casa sideral.

Possamos todos então, nos doarmos mais aos nossos irmãos da crosta nesta  hora 

A  S  A

20



Seara de Amor, olvidando de nós mesmos, para servir e amar em Teu nome, aonde 

quer que nos encontremos.

Eu estava extasiado... As palavras do nobre benfeitor pareciam 

feitas de luz. Quando ele falava, a sensação era de que eu ia explodir 

de tanto júbilo. É difícil de explicar... Parecia que o mesmo aconteceu 

com os outros, pois era visível o bem-estar, a felicidade estampada na 

era como se tivéssemos entrado em contato com um “sol”, em plena 

noite. As suas palavras tinham uma energia que até então, eu nunca tinha 

sentido ou imaginado. Será que estávamos diante de um dos chamados 

apóstolos de Jesus?

— Jean, quem era esse irmão que me pareceu o mais próximo de 
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um “anjo” que eu já pude estar? Por acaso, era um dos apóstolos diretos 

de Jesus?

— Saulo, o fundador da nossa casa, foi um dos grandes colabora-

dores indiretos de Jesus. Pouco se tem na história universal sobre ele. 

a grandeza espiritual da sua pessoa.

Ele foi contemporâneo de Jesus, mas não o conheceu pessoalmente. 

Era rigorosamente vegetariano, tanto na alimentação quanto no vestuário, 

por amor ao próximo em todos os graus.

Sempre buscou uma vida simples, vivendo tão somente com o 

estritamente necessário.

Foi portador de várias possibilidades psíquicas, dentre elas a cura 

e a clarividência, que sempre utilizou com retidão e elevação, ajudando  

sempre aos que precisavam.

Jamais buscou fazer discípulos, mas irmãos de ideal. Por isso, viajou 

muito, aprendendo e ensinando sobre a Fraternidade Universal.

Ficou muito conhecido na época, por causa dessa “veia” fraterna-

lista, quando valorizava sempre a essência dos ensinamentos, jamais a 

fôrma.

Ajudava as pessoas a desvelarem suas religiões dos rituais e misti-

cismos para que pudessem usufruir ao máximo dos ensinamentos  que 

elas traziam.

Seu objetivo, nesse sentido, não era de fazer prosélitos para  o que 
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ele ensinava, mas o de auxiliar todos a alcançarem a Felicidade em sua 

própria religião.

Era de personalidade austera, mas com uma doçura e afabilidade  

incomum. Caridoso, jamais perdia a oportunidade de auxiliar aos que o 

procuravam. Portador de uma moral ilibada, sempre se colocava a ser-

viço do Bem de todos. Foi sem dúvida, um grande cristão, na verdadeira 

acepção da palavra.

Quanto a essa questão, nas cartas do apóstolo Paulo, há referência a 

um certo Apolo que acredito se tratar do nosso amado benfeitor.

Célebre também os seus ensinamentos, à época, sobre a reencarnação, 

existindo inclusive uma carta dele dissertando sobre esse fundamento a 

um nobre que havia perdido um ente querido.

Quando retornou à pátria espiritual, antes de subir às Esferas Su-

periores, decidiu fundar um local, onde as pessoas pudessem adquirir 

Sabedoria, se preparando para colocá-la em prática nas mais diversas 

doutrinas e religiões, disseminando a consciência da Verdade por todos 

os cantos. Isso em conjunto com a Caridade, numa união que pudesse 

se transformar ininterrupta no Bem, através dos pensamentos,  palavras 

e atitudes.

Em razão disso, a missão desta casa é a da Fraternidade Universal, 

colocando todas as doutrinas e religiões como irmãs, pois são todas vin-

das de Deus. Todos aqueles, imbuídos desse sentimento verdadeiro  de 

Fraternidade, encontram aqui a sua casa, pemanecendo, se for da vontade, 

marcado pela fôrma que tiveram na Terra, mas vivendo a essência do 

Amor que Jesus nos deixou.
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guiar. Foi uma orientação pessoal dele, para que nos mantivéssemos 

sempre na direção do Alto, pois como todos sabemos, ela é a Terceira 

Revelação, direcionada pelo próprio Mestre Jesus para a redenção de 

todos nós.

Assim, todos que aqui estagiarem, estarão auferindo os ensinamentos 

e a vivência espírita, para quando reencarnarem, os seus postulados serem 

tidos a conta de naturais, facilitando a transformação de si mesmos, em 

qualquer fôrma religiosa que estejam.

Como é fácil perceber, os ensinamentos espíritas ainda estão em 

número reduzido em relação às outras doutrinas antigas, e não poderia 

irmãos se engajam em outras religiões e doutrinas, levando o aprendiza-

do e a experiência do Oásis da Fraternidade, e assim, se tornam  desta 

forma favoráveis intimamente à Doutrina Espírita, auxiliando  assim, 

na fôrma que se encontrarem, na disseminação e compreensão  dos 

postulados espíritas.

— Mas como funciona isso? Por exemplo, um irmão nosso da 

colônia que tenha sido frei na última encarnação, poderia reencarnar  

novamente na fôrma da Igreja?

— Como não? Se assim estiver na sua programação reencarnatória... 

só que levará consigo a Terceira Revelação de forma inata, e isso propi-

ciará a ele excelentes ensejos para servir no papel que for chamado.

Além do que ele estará sempre pronto a ajudar na propagação da 

fraternidade, não oferecendo oposição ou perseguição sistemática, como  
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às vezes ainda acontece ao Espiritismo ou, a qualquer outra Doutrina ou 

Religião, na fôrma religiosa que participe, pois que aqui, essa virtude que 

todos possuem de forma latente, é desenvolvida ao máximo, para  que 

E aproveitando que estou contigo, posso dizer-lhe que temos um 

tarefa para você, junto a um ponto de luz que foi fundado na Terra por 

alguns dos nossos integrantes encarnados. O que me diz?

— Digo que estou aqui para servir!

— Excelente! Amanhã na primeira hora procure por mim em minha 

sala na Universidade!

Às sete horas da manhã, fui então, encontrar-me com Jean.

— Bom dia, Saulo! Fique à vontade. Deixe-me apresentar o nosso 

nobre irmão Agar que será o seu instrutor nessa tarefa que se inicia.

Você irá acompanhá-lo por um período breve, até que tenha o su-

algumas responsabilidades em nossa comunidade.

Assim como você, ele também veio do Oriente. Acredito que isso 

irá facilitar a sua adaptação e compreensão dos fatos que serão viven-

ciados.

— De acordo, Saulo?

— Sem dúvida, Agar. Quando partiremos?

— Hoje ainda tenho que resolver algumas questões. Amanhã, às 14 

horas, iniciaremos nossos estudos visitando a reunião pública de um dos 

centros espíritas ligados a nossa colônia.
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2
Assistência
Espiritual



     pós a conversa com Jean e Agar, retornei ao bosque para rogar  

Eu mal consegui dormir, ansioso que me encontrava com essa opor-

tunidade de estudo. E quando chegou a hora marcada para podermos 

partir não pude conter o meu entusiasmo.

— Agar, sobre o quê irei aprender?

-

das pela equipe denominada Estrelas Silenciosas. Eles realizam inúmeras 

atividades relacionadas às energias, tanto da mente quanto outras menos 

potentes, a partir das tarefas de irradiação que são realizadas pelos cen-

tros espíritas.

E o local para onde estamos nos dirigindo é um desses centros, na 

verdade, o primeiro que se estabeleceu por pessoas oriundas de nossa 

fraternidade.

Chegamos ao centro espírita. Ainda não haviam sido abertos os 

portões ao público, mas no plano espiritual, o movimento de espíritos 

já era intenso.

conhecerem o nobre amigo.

Havia vários espíritos entrando e saindo, se dirigindo a diversas salas. 

Umas existiam no plano físico, outras somente no plano espiritual.

Uma senhora de estatura baixa, usando óculos, irradiando uma doce 

energia e de aparência muito simpática se aproximou de nós. Era Verô-

nica, dirigente responsável, em nosso plano de ação, pelas tarefas.

A
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Agar apresentou-me à querida irmã.

— Minha querida Verônica, gostaria de apresentar-lhe o nosso 

jovem Saulo.

— Seja bem-vindo Saulo, à nossa assistência espiritual, espero que 

ela seja útil de alguma forma no aprendizado que estará realizando junto 

ao nosso querido Agar.

— Muito obrigado, irmã Verônica. Eu tentarei aprender ao máximo, 

buscando prestar muita atenção nas orientações do nosso irmão.

— Agar conhece profundamente esta tarefa, pois foi ele próprio 

que auxiliou a estruturá-la alguns anos atrás, dedicando-se, ainda hoje, 

junto a nós, só que em responsabilidade agora mais abrangente. Inclusive, 

aproveitando o momento, Agar, poderemos contar com a sua presença 

— Perfeitamente, Verônica! Enquanto isso, estarei mostrando a 

Saulo algumas nuances dessa bela tarefa de assistência.

Agar então, começou a me mostrar as diversas tarefas realizadas na 

assistência que iria se iniciar ao público, dali a duas horas.

— Saulo, primeiro vamos conhecer o salão principal. Lá chegando, 

tonalidade amarela deveriam servir para auxiliar na concentração.

— Saulo, o que você está vendo é a preparação energética desse 

ambiente.

Essas energias que estão sendo distribuídas pelo salão, ajudarão os 
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estão sendo distribuídas, de acordo com o caráter de cada ambiente.

vislumbrar outra energia predominante. Vamos até lá.

Realmente, se no salão estavam utilizando uma energia que estimulava 

mas o que chamou mais a minha atenção foi o trânsito de espíritos, indo 

e vindo dela.

Alguns com anotações semelhantes aos boletins médicos terrenos, 

outros pareciam manipular fórmulas e extratos, medicamentos diversos. 

A impressão que eu tinha é de que tínhamos adentrado um complexo 

laboratório medicinal.

O próprio espaço em si, era muito maior do que o destinado à tarefa 

de transfusão de energias no plano físico.

Com tantas novidades, não pude deixar de indagar a Agar sobre o 

fato.

— Agar, será que estamos diante de uma farmácia em plena câmara 

de passes?

— Sim, Saulo, você está certo. Estamos numa verdadeira farmácia 

espiritual.

Esses nobres irmãos são médicos e manipuladores de essências 

vigentes em nosso plano.

Utilizam-nas em várias questões de relevância junto a tarefa de 
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espiritual das pessoas que aqui vêm.

É necessária uma maior especialização porque esta casa dispõe de um 

para o problema apresentado.

em prol do seu restabelecimento?

que deve ser ingerida, mas se for da vontade da pessoa uma água para 

— Mas é um serviço fantástico!

— Esse é um processo comum nas casas espíritas, e que, em hipótese 

alguma, pode dispensar o tratamento pela medicina terrena, pois que o 

objetivo não é substituí-la, mas complementar a inestimável ajuda que 

ela proporciona aos enfermos.

— E quanto ao tratamento espiritual dessas pessoas por essa casa? 

Seria algo com relação ao que eu vi? As pomadas, compressas e outras 

substâncias que estavam sendo preparadas dentro da câmara?

de ajuda, feita pelos espíritos e atualizada regularmente, nossos irmãos 

campo de atuação na Seara de Jesus.
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da manipulação de inúmeras substâncias da nossa realidade. Pomadas, 

ungüentos, cremes e outros medicamentos são feitos para o tratamento 

das pessoas antes, durante e depois do passe, pois não é apenas na câmara 

que recebem esses medicamentos. Comumente, durante a explanação, 

já recebem, os nossos irmãos, essas preciosas bênçãos do Alto.

— Percebi também que existia uma bancada com diversos aparelhos 

que me pareciam ser da área médica, pois alguns lembravam equipamentos 

utilizados por essa área de trabalho. São para auxiliar nessas tarefas?

— Sim, Saulo, temos aqui também aparelhos complementares para 

diagnóstico, análise e acompanhamento daqueles que buscam a nossa 

ajuda, pois às vezes eles informam algo nos rótulos diferente da verdadeira 

Temos, então, um certo cuidado para ofertar-lhes o remédio correto, 

aquele que poderá auxiliar na cura de seus males, quando isso for possível, 

ou ao menos contribuir para o alívio de suas dores.

Lembrando que todos que aqui vêm recebem ainda o mais impor-

tante medicamento desta casa: o despertar da consciência. Que favorece 

e não do corpo físico.

Eu estava extasiado com tudo que estava aprendendo e vendo. Ja-

mais imaginei tamanha assistência por parte do plano espiritual às nossas 

mazelas, tamanha dedicação em favor do semelhante.

Sabia que éramos constantemente amparados, mas comprovar essa 

realidade dos bastidores da vida é por demais transcendente.
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— Passemos agora às salas reservadas ao tratamento dos espíritos 

atendidos em nosso plano.

Fomos então ao segundo andar da instituição, que não existia no 

plano físico.

Lá, vi várias enfermarias e salas para atendimentos diversos, me 

parecia um autêntico posto de saúde.

Várias equipes estavam prontas e já atendiam em nossa esfera a 

diversos espíritos com as mais variadas mazelas.

desse andar.

Havia uma ante-sala, e lá dez espíritos estavam estudando, de forma 

— Adentramos agora, Saulo, a área reservada às tarefas desobsessivas 

em nosso plano.

Esses companheiros são os integrantes da nossa equipe espiritual 

que estarão recebendo os espíritos que precisam de auxílio daqui a alguns 

instantes. Será realizado um primeiro contato, iniciando o tratamento 

e preparando-os para a derradeira tarefa junto a equipe encarnada da 

casa.

Entramos na sala mediúnica espiritual. Era um local muito simples, 

semelhante a sala que existia na própria casa espírita, a diferir somente 

que também ali, pude notar uma bancada com aparelhos diversos que, 

presumo eu, sejam úteis à terapia desobsessiva.

Indaguei Agar sobre a questão.
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— Esses seriam aparelhos utilizados durante a desobsessão do 

nosso lado?

-

lhos que auxiliam em diversas circunstâncias, antes, durante e depois do 

trabalho.

Sigamos agora para a entrada principal da nossa instituição.

Já estavam abertos os portões da casa permitindo a entrada das 

pessoas, e havia agora uma equipe de espíritos que recepcionava tanto 

as pessoas encarnadas quanto os espíritos que as acompanhavam, num 

trabalho muito interessante.

Se eram espíritos familiares ou protetores, nossos irmãos esclareciam 

os procedimentos da casa e o seu funcionamento de forma sucinta, mas 

prejudicar a pessoa, era feita uma seleção antes da entrada no salão.

Uns podiam entrar e permanecer junto às suas companhias, outros 

permaneciam no salão, mas afastados dos seus, e alguns outros, nem 

podiam entrar na casa.

Tudo era feito por essa equipe espiritual sem que a maioria desses 

espíritos se apercebesse de como isso se dava.

Pude ver também que ainda havia alguns espíritos que tentavam se 

aproximar da casa, mas eram como que refratados.

Vislumbrei então um certo campo de energia ao redor da casa, quase 

que imperceptível, que oferecia a devida resistência a esses espíritos.

— O que vês, Saulo, é a defesa energética desta casa.

OS BASTIDORES DA PRECE

33



Toda casa alicerçada no Bem a possui, pois nada mais é do que a 

sua própria psicosfera, resultado da moral dos seus integrantes que atrai 

os Bons Espíritos, e sustenta essa proteção.

Como você também pode observar, o grupo do nosso irmão Caio 

realiza extensa tarefa junto a entrada dos espíritos, mas essa tarefa ainda 

se expande para dentro do salão onde ainda são separados aqueles que 

precisam de cuidados médicos indo para a ala que visitamos, daqueles que 

precisam de ajuda psicológica, de outros que necessitam de orientação... 

a gama é realmente imensa.

Apressemo-nos, porque  já está próxima a hora da palestra e ainda 

precisamos  ver o trabalho que é feito junto ao cesto de irradiações.

Fomos então para outra área da casa, onde várias pessoas se sentavam 

numa mesa para anotar nomes de pessoas encarnadas, desencarnadas, 

e lares.

Era num cesto que elas depositavam os nomes, mas o fato curioso 

é que no nosso lado, os cestos tinham um aparelho  em cima, acoplado  

foi dada: lar, encarnado ou desencarnado.

— Este, Saulo, é o nosso registrador. Ele, como o próprio nome 

já diz, registra todas as informações colocadas pelas pessoas para que 

depois a equipe possa proceder a análise e o planejamento para cada 

uma delas.

— Todos, então, são ajudados pela equipe?
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— Depende do caso, pois para ajudarmos, é preciso que a pessoa 

esteja em condições de receber a ajuda.

— Precisa merecer.

-

-disposto,  em condições de receber a ajuda...  veja o caso deste irmão 

que apareceu no visor do registrador.

Álvaro desencarnou faz poucas semanas, deixando a esposa, que 

sempre coloca o seu nome aqui no nosso cesto de irradiações.

Avesso às questões morais, sempre buscava um jeito de ludibriar as 

pessoas para ter vantagem em seus negócios.

Será necessário ainda um bom tempo para que ele consiga se des-

vencilhar  de si mesmo e de suas amargas colheitas.

migalha de luz no “mar” de dores e sombras em que se encontra, mas 

não nos é possível ofertar, por enquanto, ajuda mais abrangente.

A equipe o monitora, até que seja possível socorrê- lo futuramen-

te.

Além desse caso, existem vários outros onde não podemos atuar 

diretamente em favor do próprio. Cada caso é um caso. Mas, sem sombra 

de dúvida, todos, sem exceção, são auxiliados no que é possível. Todos os 

espíritos, encarnados e desencarnados, e todas as casas aqui registradas. 

O quanto poderão ser ajudados é que dependerá de cada um.
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3
Durante a 

Palestra



  erminada as observações junto a equipe que trabalha na área de  

        irradiações, Agar sugeriu que retornássemos até o salão principal 

para que eu pudesse estender ainda mais o meu campo de observação 

sobre as energias.

— Saulo, o salão principal de uma casa espírita é sempre um exce-

lente laboratório psíquico.

da sala, que sempre é preparada antecipadamente para isso, como você 

observou, somente alguns aproveitarão o ambiente para, impregnados  

com essas boas energias, facilitarem o envolvimento vibratório com o 

palestrante e com a assistência que se faz do nosso lado.

aproveitar esse ambiente? Essas energias?

-

meira percebemos, e na segunda sintonizamos.

Imagine que você está sentado, num dia de sol, no banco de uma 

praça, lendo um livro. Sua mente está em alta freqüência e conseqüen-

temente o seu campo mental estará elevado.

De repente, a temperatura começa a aumentar sensivelmente. A 

-

te, nem lhe tirará a sua alta freqüência vibratória, se você permanecer  

concentrado na leitura.

Se desejar, pode até procurar um lugar mais fresco, mais agradável, 
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para não sair da elevação mental em que se encontra por causa do incô-

modo causado pela sensação de calor.

-

mente por causa das excelentes energias de caráter balsâmico, que as 

suas ondas mentais, elevando-os.

Para isso, é necessário a pré-disposição íntima de cada um em querer 

se concentrar em algo mais elevado do que se coloca no momento.

— Mas então, é dispensável esse trabalho dos nossos irmãos ener-

gizando a sala?

— Em nenhuma hipótese será essa ajuda dispensável, Saulo.

Se as energias não servirem ao propósito de auxiliar na elevação dos 

pensamentos, não por causa dela em si, mas pela condição íntima das 

pessoas, servirão, então, como um bálsamo, pois de qualquer jeito as pes-

soas entrarão em contato com elas, absorvendo-as mais ou menos.

do mesmo em si, ou seja, por agora estar com calor, mas pela sua postura 

em relação a ele e ao que você se concentrava no momento.

incomodado, indisposto, indo embora e deixando a leitura para outra 

hora, saindo então da alta freqüência em que se encontrava.

Da mesma forma, uma pessoa em desequilíbrio ao entrar em contato 

com as excelentes energias desta casa, terá uma sensação de bem-estar, de 
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leveza, de paz, podendo se envolver com elas a tal ponto  que conseguirá 

Entendeu a diferença?

— Sim, Agar, mas será que todos conseguem sentir essas energias 

psíquicas?

— Sem dúvida! Apenas difere o grau de percepção e a consciência 

dessa percepção.

proporcionará sobre a pessoa?

sentir bem, mas a quantidade, e a qualidade, de energia absorvida por 

cada um.

É como num medicamento. Ele fará bem ao doente independen-

ele conhecer como foi feito ou como ele agirá sobre o seu organismo, 

restabelecendo-o. É um fato, após tomá-lo obterá os resultados.

— Agar, é possível alguém não absorver a energia estando dentro 

do ambiente?

— Saulo, a absorção sempre será feita, mas nem sempre em quanti-

vibratória dos seus pensamentos.

encontraremos diversas energias que delineam o caráter moral de cada 
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um. Essas energias tanto podem prejudicar quanto ajudar nessa absor-

ção.

Estudemos, na prática, algumas dessas circunstâncias.

freqüentador assíduo da nobre instituição, segundo nos informou um 

dos trabalhadores do nosso plano.

Em sua psicosfera havia diversas formas-pensamento que demons-

travam um único teor: o vício do jogo.

seu campo mental.

Impressionante perceber que sua concentração era tamanha nessa 

simbiótico, doando e recebendo energias dele.

Como este é um fato que leva muitas pessoas a um tipo de 

auto-obsessão, resolvi me aprofundar com o nobre mentor.

— Agar, esse seria um caso de auto-obsessão?

— Infelizmente, Saulo! As formas-pensamento por terem essência 

pessoas que, por ventura, com elas sintonizarem. Assim, quando  não têm 

Esta é uma das maneiras de se auto-perturbar, ou se auto-obsidiar, 

-
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carnado, mas pelas suas próprias criações mentais, que exigem mais e 

Paralela a essa questão, está o nosso ambiente, impregnado de ener-

gias elevadas, que enfraquecem essas formas-pensamento criadas por ele, 

sendo várias dissipadas aqui e durante o passe. Mas ele não aproveita essa 

ajuda, pois raramente consegue se manter em concentração diferente 

que a do jogo.

Como pode ver, também ele absorve as energias do nosso ambiente, 

em que se encontra envolvido por interesse e descuido próprio.

energia negativa em sua psicosfera do que quando entrou na casa.

E foi o que observei. Parecia uma luta psíquica, de um lado, as boas 

energias tentando higienizar a sua psicosfera e de outro, a sua mente, con-

centrada no vício, fortalecendo as suas criações. Se alguma era dissipada, 

outra aparecia logo depois gerada pela sua mente, mas, gradativamente, 

a “pressão” psíquica exercida pelas energias balsâmicas iam superando 

as energias negativas.

O mais curioso acontecia quando ele começava a se concentrar em 

outra coisa, que não o vício, mudando a freqüência dos seus pensamentos, 

retornar a freqüência delas. Algumas vezes ele resistiu, noutras não.

formas-pensamento, bem como suas propriedades, e se utilizam  dessas 
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informações para realizar incontáveis perturbações que se não forem 

interrompidas em tempo hábil, podem acarretar graves conseqüências 

para as pessoas envolvidas.

Outros fazem esse processo de maneira inconsciente, desconhecendo 

totalmente o que fazem, mas nem por isso são menos inofensivos os 

seus pensamentos.

— Vejo algumas formas-pensamento com determinado padrão e 

outras totalmente diferentes.

— As que se destacam pela cor berrante e pela contextura bizarra 

são as formas-pensamento produzidas, enviadas, e mantidas por aquele 

grupo ali.

Eram quatro pessoas que estavam do lado de fora do salão, mas não 

tiravam os olhos do senhor, observando-o.

— Atente, Saulo, que para nós a diferença é marcante, mas para a 

mente do senhor, não. Ele ainda não consegue distinguir o seu pensa-

mento dos pensamentos produzidos por outros, o que, infelizmente, 

acontece com a grande maioria. Falta-lhe um hábito que o conduziria a 

excelentes resultados nesse mister: a auto-análise.

— Mas como uma auto-análise o ajudaria nesse sentido, já que ele 

não percebe as energias ao seu redor?

— A auto-análise, Saulo, como o próprio nome já diz, é para nos 

conhecermos melhor através da análise que realizamos de nós mesmos. 
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aqueles que nos impulsionam para a Luz.

utilizaram-se  de uma análise, com interesses negativos, para perturbá-

-lo.

— Como assim?

— Esses espíritos analisaram o senhor por alguns dias e desco-

briram que ele é uma pessoa que se impressiona fácil, que tem muitos 

medos.

Começaram então, a lhe sugerir mentalmente situações que ele 

teme, projetando, inconscientemente, formas-pensamento desse teor 

para ele.

Eles não sabem que as produzem, nada conhecem sobre as energias 

da mente, mas percebem que está havendo alguns resultados, pois o 

senhor tem se mantido mais temeroso desde que eles iniciaram a men-

talização perturbadora.

Isto acontece, porque as formas-pensamento que eles estão criando, 

e mantendo vivas, pela incessante mentalização, encontrou a sintonia 

junto ao senhor, que a continuar nesse intercâmbio o colocará à mercê 

desses espíritos.

maneira dele se defender contra essas energias?

— Lembre-se, Saulo, que tudo é uma questão de sintonia. Bastaria esse 

senhor mudar o seu modo de agir, de pensar, que essas formas-pensamento 
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lhe seriam inócuas, o que fatalmente aconteceria com a auto-análise que 

nos referenciamos a pouco.

Ademais, essas são formas-pensamento frágeis que poderiam também 

dos ensinamentos de Jesus... uma pequena dose de luz, mas infelizmente 

o que se vê no cotidiano desse nosso irmão é uma forte tendência de 

mentalizar energias negativas de todas as espécies.

momentaneamente, através não só do passe, mas também da palestra e 

da própria psicosfera superior da casa, a se libertar por alguns instantes 

imunizará dessas e de outras energias negativas.

— Agar, gostaria de tentar auxiliá-lo endereçando formas-pensamento 

voltadas  para o bem dele, será que isso é possível?

— Experimente! Os resultados  nos fornecerão uma boa experiência 

prática sobre as energias.

Concentrei-me então e comecei a pensar para que o senhor tivesse 

forças para resistir, que pudesse ter fé, que nada de mal lhe aconteceria, 

-

Isso gerou algumas formas-pensamento que foram na direção dele, 

ao seu redor incapazes de oferecer qualquer ajuda.

— O campo mental dele, por ser de baixa vibração nem ao menos 
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captou as suas formas-pensamento. É necessário alterar a freqüência  

vibratória em que ele se encontra nesse momento para que aconteça  a 

sintonia.

Isso é possível de se fazer aproximando alguém, por exemplo, que 

essa pessoa sobre algum assunto elevado ele teria maior facilidade para 

mudar a freqüência mental e captar a sua ajuda.

O que também poderá acontecer, daqui a instantes com a palestra, 

desde que ele concentre-se nela.

Observe agora aquela jovem ao fundo do salão e analise a situa-

ção.

Agar já sabia de antemão que a minha ansiedade iria me proporcionar 

um ensinamento prático, por isso me permitiu tentar ajudar sem que o 

próprio ajudado o quisesse, ou pudesse.

Ele já tinha me orientado da sintonia, mas eu não atentei e me deixei 

Quanto a jovem, ela estava acompanhada de dois espíritos que 

pareciam odiá-la muito, mas as energias mentais que eles projetavam 

não a atingia.

bem suave, o que demonstrava a alta freqüência de suas ondas mentais, 

e as formas-pensamento, em sua maioria, eram elevadas.
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concentração no Bem, o que impossibilita a atuação dos que a perse-

guem.

Também eles, geram formas-pensamento, ainda mais nocivas que 

aquelas que analisamos, extremamente densas, mas que se desvanecem 

ao entrar em contato  com o campo psíquico da nossa irmã.

A diferença é que esses fazem o mesmo processo com a premedi-

tação de tentar utilizar as energias da mente para desequilibrá-la.

nossa irmã durante o cotidiano, graças a sua conduta moral. Aqui, o seu 

Espírito Guia facilitou a aproximação deles para que pudessem entrar 

na casa e usufruir das elevadas energias que impregnam esse ambiente, 

que lhes fará um grande bem posteriormente.

Aguardemos agora  a palestra  para novas observações, pois nosso 

irmão Telésforo já adentrou o ambiente.

Faltavam ainda alguns minutos, para que o palestrante da noite 

iniciasse a exposição doutrinária, quando do nosso lado Telésforo se 

aproximou da mesa. Informou-me Agar que ele se encontrava em outras 

tarefas na própria casa.

Só aí que eu pude notar,  enquanto não começava a palestra, que a 

música também exercia importante papel na harmonização do ambiente, 

pois irradiava energias que auxiliavam na elevação dos pensamentos, 

inspirando uns e outros.

Quando se iniciou a palestra formou-se uma corrente de ondas 

mentais, interligando todos os presentes que estavam concentrados no 

palestrante.
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Conforme a palestra ia se desenvolvendo, variavam as ondas e a 

intensidade delas.

Era interessante  observar esse fenômeno do nosso lado, pois quando 

a palestra tinha um rumo de sabedoria, as pessoas que estavam ligadas, 

-

ticipativas, mentalmente falando, predominando então na corrente a 

freqüência vibratória que produz uma cor amarela e as pessoas que com 

— Saulo, vamos estudar o que está ocorrendo com aqueles dois 

Eram duas pessoas que estavam dormindo durante a palestra. Con-

centrei-me.

— Parece-me Agar, que a primeira pessoa está ligada psiquicamente 

e que está mais brilhante do que os outros que ela irradia, além do que 

parece estar recebendo mais do que doando energias.

hipnótica de um adversário seu. Infelizmente, é mais um caso caminhando 

para a obsessão. E nossa irmã?

acredito que ela esteja se permitindo um relax, inconscientemente, devido 

ao contato com as energias elevadas que não deve estar acostumada. É 

isso?
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habituada, permitindo-se aqui relaxar das suas lutas diárias. Com o tem-

po, estará ela mais preparada a aproveitar de forma mais abrangente o 

tempo na casa.

Durante a palestra, vários espíritos aproveitaram para realizar diversas 

tarefas junto aos encarnados e aos desencarnados presentes. Tarefas essas 

tão diversas quanto complexas, pois que até a clássica desobsesssão fun-

cionava, paralelamente, naquela outra sala, no nosso plano de ação.

Vários tiveram suavizadas suas ligações com seus algozes nesse 

momento, proporcionando-os, não apenas, uma maior possibilidade de 

absorção das energias do ambiente, mas também uma maior lucidez mental 

para compreender o que estava sendo elucidado pelo palestrante.

que desejavam tomar o passe, enquanto Agar foi para a câmara auxiliar 

Disse-me que essas são mais duas bênçãos, diferentes entre si, que 

nossos irmãos recebem ao término da palestra.

Ambas auxiliam no refazimento energético e na reestruturação da 

diferindo a maneira como atuam. Uma faz isso de dentro para fora,  é a 
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