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Prefácio 

Continuamos livres!  

  

Livres da escravidão de nossas almas, livres dos pensamentos 

que vinham nos torturar, livres das dores mais íntimas do nosso ser.  

Qual o verdadeiro sentido dessa liberdade? Qual o irmão que, 

depois de tantos açoites e humilhações, consegue sentir-se livre destas 

marcas? Quais os que realmente sentiram-se livres da miséria e dos 

sentimentos que traziam no coração? Quais foram aqueles que se 

libertaram de seus preconceitos?  

Que liberdade é essa que ainda nos faz sentir presos às origens 

da alma e de nosso ser em outras existências?  

Eu vos digo, de agora em diante deixarei motivos de muitas 

reflexões com esta obra. Serei bastante objetivo dentro daquilo que 

me é permitido pelo plano maior.  

Há muito tempo a escrevi e espero pela oportunidade de 

transmiti-la aos irmãos da Terra.  

Viva à Liberdade!   

 

Castro Alves  



 
 

 

 

  

  

  

Biografia  
  

Castro Alves (1847-1871) foi um poeta brasileiro, representante da 

Terceira Geração Romântica no Brasil. Sua poesia era como um grito 

explosivo a favor dos negros, sendo por isso denominado “O Poeta dos 

Escravos”. Em suas obras, expressou a indignação aos graves problemas 

sociais de seu tempo, denunciou a crueldade da escravidão e clamou pela 

liberdade, dando ao romantismo um sentido social e revolucionário que 

o aproximava do Realismo. Sua poesia é classificada como “Poesia 

Social”, que aborda o tema do inconformismo e da abolição da 

escravatura, através da inspiração épica e da linguagem ousada e 

dramática como nos poemas: “Vozes d’África” e “Navios Negreiros”, da 

obra Os Escravos (1883), que ficou inacabada.
1  

  

                                            
1

 “Castro Alves”, por Dilva Frazão. Disponível em: https://www.ebiografia.com/castro_alves/. 
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Introdução 

Minha passagem pela Terra  

  

Durante minha passagem pela Terra, muito conheci e pouco 

aprendi.  

Nasci e cresci no seio de uma família abastada. Nunca tive de 

experimentar a fé, a fome e a miséria. Nunca me preocupei com 

nada, a não ser com meus estudos e minhas poesias. Tudo era fácil 

para mim e vinha fácil às minhas mãos, e a única coisa difícil era 

aceitar tanto sofrimento que havia com a escravidão da época.   

Foram muitos os lugares por onde passei, muitos os que 

conheci e muitas as diferenças com as quais convivi. Pouco eu soube 

aproveitar, poucas experiências adquiri para a elevação do meu ser.  

Tive muitos amigos que ainda encontro deste lado. Todavia, 

com eles, não tive, enquanto na Terra, o aproveitamento e o 

aprendizado que temos hoje. Assim como eu, alguns também 

desperdiçaram sua oportunidade.  

Durante minhas andanças entre as cidades por onde passei, 

conheci vários tipos de pessoas; algumas mais interessantes, outras 

menos e algumas até muito desagradáveis. As mais interessantes 

para mim eram as morenas: atraentes, perfumadas, que também 
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serviram como fonte de inspiração à minha poesia. Não me casei 

com uma delas, mas delas, também, jamais me libertei.  

Contudo, acabei envolvendo-me com o vício do sexo, do 

álcool e da dor. Cheguei a conhecer de fato o que se faz diante da 

solidão. Por várias vezes, encontrei-me perdido em pensamentos, 

ideias, sonhos, rimas e palavras estando nos braços dessas mulheres, 

as quais também aprisionava com minha doce poesia.  

 Apesar de gostar delas, tive o grande amor da minha vida, 

Eugênia. Por ela, nutri o mais belo dos sentimentos e, também, o 

mais doloroso, o remorso. Nem mesmo o sentimento que por ela 

surtia fez-me largar o vício do sexo. Foram muitas as vezes que a traí 

com outras e a maioria envolvia belas palavras. Confesso que ainda 

trago na alma marcas pela falta de respeito para com os sentimentos 

alheios.   

Eu era fascinado pela beleza de uma escrava e, com isso, fui 

sentindo a necessidade de usar minha poesia para contribuir com a 

luta contra a barbárie da escravidão. Era o mínimo que poderia fazer 

para aliviar um pouco a consciência. Eu era um ser intelectual e usei 

isso a meu favor para levar a todos a conscientização do quanto a 

sociedade da época necessitava de reformas e novos conceitos.  

Para ser ouvido naquela época era necessário fazer poesias e, 

com elas, trazer esclarecimentos à sociedade. Com isso, tive a 
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chance de colocar para fora grande parte de minha revolta pela 

realidade da época.  

A poesia vinha do meu coração, vinha totalmente da minha 

alma. Só vim conhecer e compreender melhor tudo isso depois da 

minha passagem para o outro lado da vida.  

Me perdi muitas vezes, mas também me encontrei nas 

palavras. Tinha muita facilidade com elas, sabia como rimá-las e 

empregá-las com o que de mais rico poderia encontrar na língua 

portuguesa. Era sábia literatura, porém só depois vim a descobrir 

que aquilo tudo não era só meu, não eram sabedorias de minha 

própria autoria e apenas uma pequena parte me cabia.  

 Assim como meu irmão, eu era médium e não sabia. Meu 

irmão se perdeu em sua loucura e cometeu o suicídio, enquanto eu 

me perdi nas paixões, imprudências e o cometi inconscientemente. 

O suicídio fere a alma com marcas profundas que levarão muitas 

existências para serem apagadas.  

Após minha passagem, tudo ficou esclarecido. Grandes 

estudos adquiri nesta nova morada, mas todos me requereram 

esforços e empenho que nunca havia experimentado durante minha 

passagem pela Terra.  

Serei sempre o Poeta da Liberdade!  
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Por ora, luto pela liberdade da alma que vaga na imensidão do 

infinito de suas existências mais profundas!  

Liberdade às almas destes irmãos negros, escravos, que ainda 

se encontram aprisionados às dores, às torturantes lembranças que 

os mantêm à espera do resgate.  

Vamos ajudá-los! Precisamos libertá-los das lembranças que 

ainda fazem doer na alma a dor do açoite e da humilhação.  

Por eles e para eles, lutarei na eternidade com o poder da 

minha poesia. Precisamos limpar o Brasil, precisamos primeiro 

resgatar nossos irmãos para apagar as marcas deixadas pela 

escravidão. Eles, ainda hoje, sofrem com as marcas de suas 

lembranças.  
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Capítulo I 

A vida na espiritualidade  
  

Nasci em 14 de março de 1847 e deixei a Terra em 06 de julho 

de 1871, com uma breve passagem, onde adquiri várias conquistas. 

Desprendi-me de preconceitos, mas carreguei em minha alma 

muitos sentimentos que vieram me proporcionar um recomeço 

nada fácil. Achei que sabia tudo e que os conhecimentos adquiridos 

com meus estudos na Terra eram a bagagem que precisava para dar 

continuidade.   

Ao retomar a consciência da minha nova realidade, pude ver, 

diante ao que encontrei aqui, o quanto havia sido pouco o que 

busquei durante minha existência na Terra. Passei por diversas 

moradas e ainda passo, tudo pelo propósito de libertar-me do 

sentimento de revolta que marca a minha alma.  

Já imaginaram o que o sentimento de revolta pode ocasionar 

ao espírito de um ser?  

Pois bem, digo-lhes, o sentimento da revolta pode nos 

proporcionar marcas que carregaremos durante várias existências, 

marcas que muito provavelmente levarão encarnações para serem 

dissipadas.  

O bom de tudo foi poder entender a revolta presente em meu 

coração, que senti durante minha passagem pela Terra. Somente 
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após ter chegado com toda essa “bagagem”, fui compreender de fato 

quem eu era, quem havia sido e o porquê de tudo que sentia.  

 Quando aqui cheguei, descobri que, em uma das minhas 

existências, também havia passado pela escravidão. Compreendi 

que parte da indignação que tinha e por ela surtia, vinha de marcas 

trazidas pelo sofrimento de uma outra vida. Foi aí que despertei para 

a realidade e para essa lição:   

“A alma traz marcas profundas de outras existências que 

podem explicar muito do que somos, pensamos e sentimos”.  

Cabe a cada um agora a reflexão sobre minhas palavras, pois 

temos aqui grande chance de reverter vossas marcas antes que as 

carreguem por mais uma existência.  
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Feliz daqueles que chegam trazendo na 

alma a libertação das marcas das existências 

de outrora; 

Feliz daqueles que buscam em si a 

liberdade contínua; 

Feliz daquele que clama pelo perdão e 

liberta-se de “valores” que não são 

presentes na alma; 

Feliz daquele que usa a pureza dos mares, 

o perfume das flores e a leveza da vida para 

tornarem-se fortalezas diante de suas 

próprias existências... 
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Capítulo II 

Liberdade das Almas 

 

Hoje, seguiremos em busca da tão sonhada liberdade. Durante 

várias existências, muitos a buscaram incansavelmente de várias 

formas, através de acordos, violências, derramamento de sangue e 

mortes. Tudo acometido com o mais alto nível de imprudência que 

um ser poderia levar em sua alma. Eu mesmo a busquei durante 

minha passagem pela Terra, mas não dessa forma, e sim através das 

minhas palavras.  

Caros leitores, essa é mais uma reflexão, a oportunidade de 

encontrá-la dentro de nós, antes que cometamos os mesmos erros.  

Muitos irão esperar que poemas eloquentes sejam deixados 

aqui, mas já havia deixado alguns registrados em outras psicografias. 

Por ora, não seria a maneira que gostaria de deixar meus registros. 

Tenho a facilidade com as palavras e, com isso, quero aproveitar 

para trazer-lhes a busca por reflexões, a oportunidade de sentirem-

se com a alma liberta.  

O verdadeiro estado físico no qual se encontram lhes 

proporcionará a chama para a libertação. Não adianta dizer-lhes o 

meio se não saberão a forma. É necessário que se envolvam no mais 

puro e profundo dos sentimentos, mesmo que para isso desçam o 

mais baixo degrau de vossas evoluções.  
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O caminho a ser percorrido é longo, cabendo a cada um trilhá-

lo à sua maneira, não esquecendo que, acima de tudo, existe a Lei 

Superior da qual jamais poderemos caminhar sem o conhecimento. 

As leis a que me refiro são conhecimentos da moralidade trazidos 

na alma do ser no decorrer de suas existências.  

Sempre que tiverem em mente as dificuldades, ou sentirem as 

dores vindas da alma, lembrem-se que a fé e a verdade sempre os 

libertarão, os tornarão livres para seguir adiante. Serão como faixas 

iluminadas sobre vossas mentes, trazendo a oportunidade necessária 

para a libertação.  

Tomamos por hora o dia de hoje e tudo que se faz presente 

na caminhada atual dos seres. Como seria se a humanidade, com 

seu direito de escolhas e com a consciência moral, pudessem se 

libertar das marcas de outras existências? Imaginem, quantos dos 

sentimentos que os aprisionam seriam dissipados e não mais 

interferiram na evolução de cada alma? Haveria, sim, grandes 

chances de todos viverem na sonhada “Terra Prometida”.  

Por esses e outros motivos é chegada a hora de ocorrer 

mudanças em busca da libertação.  

Caros leitores, tens aqui a oportunidade única de reflexão. Não 

vivam apenas na Terra por ora, deixem-na cultivada para aqueles 

que por aqui passarão. Se acaso for permitido-lhes o retorno, 
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encontrar-se-iam em lugar de paz, sem provas e diferenças, todos 

libertos de suas marcas.   

Não posso afirmar que teriam essa oportunidade, pois ainda 

existem outros mundos, outras esferas a serem percorridas e, 

segundo nosso Criador, todos terão igualmente a oportunidade de 

conhecer. Tudo ocorrerá de acordo com o momento certo de cada 

um, de suas conquistas, derrotas e deméritos.  

Existe um histórico de passagens de cada ser e somente 

tomamos consciência dela quando mudamos de mundo. A cada 

mundo, uma nova escolha, uma nova missão, um novo 

compromisso. Por isso, afirmo: livrem-se de suas marcas enquanto 

há tempo, para que possam aproveitar as maravilhas que o mistério 

chamado “Mundos e suas Evoluções” poderá nos proporcionar.  

Reflitam e busquem a libertação da alma, com ela encontrarão 

a oportunidade de conhecer os desígnios do criador.  
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Capítulo III  

Amor  
  

Felicidade, emoção, Amor e Fé!  

O homem busca a felicidade no decorrer de sua existência; 

busca a fé plena no decorrer de sua evolução. Sente emoções 

somente em momentos que ele mesmo permite-se sentir. Sente o 

Amor! Ah, esse Amor!  

“(...) Sem amor, eu nada seria...”, como dizia meu amigo 

Camões.  

Nós, seres criados por Deus, estamos aquém da compreensão 

de tão elevado sentimento. Corremos em busca dele até dentro de 

nós, mas nos enganamos quando achamos que o encontraremos. 

Eu, mesmo do outro lado da vida e com toda a minha poesia, não 

pude encontrá-lo.   

“(...) O amor é o fogo que arde sem se ver...”, já dizia meu 

amigo Camões.  

Arde de forma plena, mas infelizmente digo-vos que essa ainda 

é uma pequena partícula do Amor.  

“(...) É ferida que dói e não se sente...”, dizia meu amigo 

Camões.  
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O Amor não é uma ferida. O Amor não dói, ao contrário, é o 

sentimento que mais completa a alma do ser.  

Deus, em sua infinita sabedoria, não criou o Amor para doer, 

para vinculá-lo ao medo, ao egoísmo e ao sentimento de posse.  

Muitos se referem ao Amor incondicional como sendo o 

Amor puro de Deus, que somente as mães poderiam senti-lo. Pois, 

digo-lhes, ainda estão longe de encontrar o verdadeiro significado.  

No Amor incondicional, não encontramos espaço para o 

sentimento de posse, o medo da perda e o apego achando ser seu 

aquele que ama. No Amor incondicional, encontramos a paz de 

espírito, a leveza da alma, o desprendimento por completo da 

matéria.  

Esse Amor não chora as perdas, porque sabe que elas não 

existem. Ao contrário, sabe que continuarão com a aproximação e 

a ligação da alma. O Amor traz a felicidade e a conformidade diante 

da partida de um ser pelo fato da oportunidade que a ele foi 

oferecida, deixando-nos a chance de compartilhar o carinho e as 

lembranças adquiridas enquanto juntos. Tudo ficará registrado na 

alma à espera de um novo reencontro.  

Não tentem entender ou justificar o Amor de forma egoísta, 

pois ainda nos encontramos muito distantes da compreensão desse 

sublime sentimento. Não se apeguem às explicações poéticas, 
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porque até mesmo os “grandes” estão longe de conhecer seu 

verdadeiro significado.   

“... O amor não é o fogo que arde sem se ver; 

Não é ferida que dói e não se sente; 

Não é um contentamento descontente; 

Não é uma dor que desatina sem doer...” 

  

Desculpe, amigo Luiz Vaz de Camões.   
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Capítulo IV   

Fraternidade  
  

Fraternidade aos povos que à Terra habitam!  

Fraternidade é mais um sentimento sublime à nossa 

compreensão e nos acompanha durante longo período da evolução. 

É mais um conceito que está presente na alma dos seres, também 

criado por Deus.  

Fraternidade não se pode definir, justificar. É algo que se traz 

na alma, cultivada através das experiências adquiridas e das marcas 

desprendidas.  

Fraternidade a todos! Fraternidade ao próximo! Fraternidade 

na Terra! Fraternidade no Céu!  

Fraternidade sublime sentimento, emoção, aprendizado, 

conceito e elevação da alma. Ser fraterno consigo mesmo, para com 

seu próximo e para com tudo ao seu redor.  

Ser fraterno? Quem de vós conseguirá definir a fraternidade? 

Quem de vós sente esse nobre sentimento?  

Eu vos digo, caros leitores, esse também é mais um 

aprendizado que a alma necessita adquirir no decorrer de suas 

existências. Fraternidade é algo que não vemos, poucos a sentem e 

ainda menos a praticam. Poucos a conhecem, alguns a praticam em 
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pequenos momentos, mas não durante toda a sua fase evolutiva. Na 

maioria das vezes, os que despertam a fazem por momentos, fazem 

por medo do amanhã, sentem-se acuados, entregues às aflições ou 

à falta de esperança. Embora não possa generalizar o que acabei de 

dizer, ainda sinto que é apenas uma massa de minoria que se 

desperta para ela depois da passagem pela Terra.  

Caros irmãos, a união faz a força que gera a mais elevada 

vibração e que os deixam próximos do sentido da Fraternidade. 

Quanto mais os povos se unirem, juntarem suas forças, mais se 

afastarão do egoísmo, do orgulho e conseguirão compreender seu 

verdadeiro sentido.  
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Ser fraterno não é somente dar ao outro o que 

lhe sobra,  

é compartilhar o que se tem; 

Ser fraterno não é unir-se a uma mesma causa,  

é lutar de alma por essa causa; 

Ser fraterno não é trabalhar em prol do 

próximo, 

é olhá-lo e doar atenção e carinho; 

Ser fraterno não é cultivar mágoas, 

é doar de alma e coração aquilo que temos de 

melhor. 

Fraternidade a todos os povos da Terra e dos 

Mundos! 
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Capítulo V 

Igualdade 

 

O que seria para vós a igualdade dos seres? O que seria essa 

igualdade para Deus?  

Para Deus, a igualdade é para todas as suas criações.  

“Todos terão igualmente o direito de amar, de evoluir, de 

conhecer-se”.  

Todos conhecerão igualmente suas leis e terão as mesmas 

oportunidades durante o período evolutivo.  

Todos passarão pelas dificuldades, as aflições, os medos, para 

atingir o mais alto grau da evolução.  

Para Deus, nosso Mestre Supremo, todos passarão por provas, 

experimentarão as dores da alma, passarão pelas conquistas e terão 

as mesmas oportunidades.  

Todos terão tudo pela igualdade, porque somente ela os levará 

à compreensão da existência dos seres.  

Nada acontecerá sem que haja a necessidade de compreensão 

à lição ensinada e a tarefa a ser executada.  

A alma não experimentará o sabor da igualdade e não se 

tornará liberta de suas correntes antes de aprender o significado do 

Amor, da Fraternidade e da Igualdade.  
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Aquele que se diz igual não se sente diferente; valoriza todos 

os seres, nutre por eles o mais elevado sentimento simplesmente 

por serem parte da criação do “Supremo”.  

A alma não se libertará sem que exista o desprendimento dos 

valores que vão a contraponto aos citados nesta obra.  

Somos todos iguais aos olhos de nosso Criador e igualmente 

seguiremos nossa jornada e cumpriremos nossa tarefa. Passaremos 

por experiências diversas como dificuldades, tristezas, lágrimas, 

perdas, ganhos, dores, conquistas, alegrias, turbulências, calmarias, 

até atingirmos a tão sonhada paz!  

Confiança, fé e esperança serão as armas que teremos para 

defesa, porém somente terão serventia se levarmos na alma o 

sentido da perseverança.  

    

 

 

 



 
 

33 
 

 

  



 
 

34 
 

Capítulo VI 

A missão dos seres 
  

Com este capítulo, daremos início a uma das lições que, para 

mim, tem a maior importância.  

Nenhum ser passa pela Terra sem trazer consigo a importante 

missão de evoluir. O que seria a missão designada aos seres que aqui 

reencarnam?  

A missão é algo que todos os seres carregam no decorrer de 

vossas existências, seja durante o período reencarnatório ou não, 

seja habitando a Terra ou outros mundos.  

Nunca teremos consciência do tamanho da nossa missão, 

porém temos na alma a consciência do nosso compromisso.  

Muitos chegam tentando justificar suas falhas pela falta de 

consciência durante o tempo que passaram pela Terra, mas essa 

justificativa aqui será em vão.   

Quando a alma chega à Terra, leva em sua bagagem moral a 

consciência do compromisso assumido anteriormente. Esse 

compromisso não é imposto ao ser, ao contrário, é adquirido de 

acordo com suas escolhas quando resolve continuar, através de 

novas oportunidades, sua caminhada em busca da missão.  
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Muitos já ouviram o termo “Missão dada é missão comprida”. 

Esse termo explica boa parte do que vem a ser a caminhada do 

espírito. Para que todos venham a concluir a caminhada até a 

conquista da paz, méritos terão que ser alcançados para que as 

missões sejam cumpridas.  

Enquanto trilhar por caminhos que os levarão ao crescimento 

moral, à libertação da alma, o ser estará totalmente ligado ao 

cumprimento da missão.  

Aos que virarem as costas aos seus compromissos, ainda assim 

lhes será permitida uma nova oportunidade, uma nova constituição.  

Podemos relatar que a maior parte dos seres necessitam de 

várias oportunidades, não cabendo aos que os acolhem julgamentos 

ou apontamentos de suas falhas, pois todos somos falhos em 

determinados momentos de nossas existências.  

Todos os seres necessitam passar por esse processo para 

alcançar sua missão reduzindo sua caminhada. A todos, as mesmas 

oportunidades serão oferecidas, cabendo a cada ser aproveitá-las ou 

não.  

Muitas são as lições para serem adquiridas e praticadas, porém 

poucos conseguem absorvê-las. Nós mesmos, deste lado, sofremos 

as mesmas dificuldades, justamente pelo fato de que aqui chegamos 

com a bagagem rica em falhas, oportunidades desperdiçadas e 

poucas experiências adquiridas.  
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Buscar a missão faz parte da evolução do ser. 

Buscar a missão é seguir adiante com as 

oportunidades que nos são oferecidas. 

Buscar a missão requer a elevação da alma. 

Buscar a missão é elevar-se ao mais alto nível 

do Amor e da Fé. 

Buscar a missão é elevar-se a Deus em sua 

suprema moral. 

Buscar a missão é seguir por estradas que nos 

levarão à libertação. 

Buscar a missão é seguir adiante, ante as 

dificuldades surgidas. 

Enfim, buscar a missão é elevar-se sempre aos 

caminhos da libertação. 

Buscar sempre no hoje as oportunidades da 

construção do amanhã. 

Essa é uma importante lição pela busca do 

caminho da libertação. 

  



 
 

37 
 

 

 

 

 

  



 
 

38 
 

Capítulo VII  

O Perdão  
  

O Perdão é mais uma marca que o ser carrega em sua alma, 

por não o praticar durante suas existências.  

Quero trazê-lo aqui de forma totalmente ampla, porque o 

perdão não está interligado somente às falhas alheias, mas também 

às nossas próprias falhas. Muitas vezes, partimos da Terra levando a 

falta do perdão pelas falhas do próximo e, quando chegamos, nos 

encontramos com as marcas da falta do perdão de nossas próprias 

falhas. Essa foi mais uma lição que adquiri.  

“Não sejas inclemente com seu próximo e nem consigo 

mesmo”.  

O Perdão a nós mesmos é difícil de ser praticado, porque traz 

consigo o remorso. Como praticar o Perdão ao outro se não 

perdoarmos primeiramente nossas falhas?  

Cheguei aqui e trouxe esse sentimento marcado na minha alma 

e, com ele, o remorso, por tudo que provoquei aos outros e a mim 

mesmo enquanto estive na Terra.  

O Perdão é considerado um sentimento interligado ao Amor e 

nenhum ser chega até ele se não tiver na alma apenas uma partícula 

desse nobre sentimento. Somente poucos conseguem alcançá-lo, 

poucos carregam em seu ser, poucos conseguem colocá-lo em 
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prática, poucos conseguem senti-lo na alma. Difícil compreender o 

Perdão quando não o sentimos na alma; difícil compreender 

quando não o praticamos.  

O Perdão também faz parte da evolução do ser e, muitas vezes, 

damos importância a pequenos apegos do orgulho que nos 

impedem de chegar até ele. Faz-se necessário, para praticar o 

Perdão, também desprender-se do orgulho; faz-se necessária a 

prática constante da humildade. Aquele que não traz consigo a 

humildade, dificilmente conseguirá praticar o Perdão.  

 “Para a prática do perdão, se faz necessária a libertação do 

orgulho”.  

Triste aquele que não conseguir trazer para si a libertação do 

orgulho, porque jamais chegará próximo ao Perdão. Triste do ser 

que percorre por caminhos da mágoa e não se liberta por culpa do 

orgulho. Triste do ser que carrega consigo a falta da prática desse 

tão nobre sentimento.  

Triste do ser que chegar ao céu carregando as marcas do 

orgulho, da mágoa e da falta do Perdão. Necessitará de muitas outras 

existências para se libertar, pois nem sempre essas oportunidades 

serão oferecidas com as mesmas provas, sem que haja a necessidade 

de passar pela dor.  

Perdoar sempre. Perdoar na dor, na alegria, nas nossas falhas, 

nas falhas alheias, para limpar a alma e para se libertar.   
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“Perdoar para a Libertação”.  

Vários sentimentos marcam nossa alma, mas se conseguirmos 

compreender o sentido e a necessidade de nos libertarmos e cultivá-

los, conseguiremos nos livrar das marcas antes de deixar a Terra.  

Peço, por ora, que reflitam neste momento sobre o Perdão. 

Aproveitem a oportunidade que eu mesmo não tive; permitam se 

perdoar, todos somos falhos, todos temos um grande caminho a 

percorrer e podemos tropeçar durante essa caminhada. Porém, 

somos filhos de Deus, temos o direito ao Perdão e também a 

obrigação de o exercitar.  

Que Deus continue nos ensinando a lição do Perdão, porque 

com ela elevaremos nossa alma e chegaremos à evolução.  

     



 
 

41 
 

 

 

 

  



 
 

42 
 

Capítulo VIII  

A Esperança  
  

Durante minhas existências, carreguei na alma muitos 

sentimentos, alguns até meio contraditórios. A cada um, dei 

importâncias que foram o suficiente para marcar minha alma 

profundamente. Tive e ainda tenho a oportunidade de me libertar, 

porém, agora, conto com essa ajuda para que uma pequena parte 

disso seja possível.  

O fato de contar com isso traz-me a chamada Esperança e é 

dela que quero falar agora.  

A Esperança do ser!  

A esperança também faz parte do crescimento da alma e 

pertence a uma virtude do ser. Sem esperança, não existiria Vida e 

Fé.  

Poucos não nutrem esse sentimento também considerado 

nobre. Sem ele, o ser não evolui, fica parado e não gera vida e 

crescimento. Por mais dificuldades que um espírito possa encontrar 

durante sua evolução, sem Esperança ele não encontraria forças 

para persistir.  

Tudo gira em torno da Esperança, tudo gira em torno da Fé, 

tudo gira em torno da persistência e das energias que isso gera. O 

ser é movido por energias que partem da Esperança em busca da 



 
 

43 
 

Fé. São essas energias que alimentam a alma durante suas 

existências.  

Se não passarmos por tudo isso, não passaremos pela vida. 

Deus, em sua infinita sabedoria, criou o homem e com ele todos 

esses sentimentos, necessários para colocar em prática sua Fé e a 

busca constante pelo seu crescimento.  

A esperança que também serve para ajudar o ser a crescer, vem 

à alma e evita que muitos desistam de sua caminhada. Quando um 

ser acha que perdeu a Esperança, entrega-se ao mais profundo 

abismo e acaba se distanciando da Fé e de sua caminhada. Triste 

daqueles que chegam a esse estágio, porque se veem diante de uma 

doença da alma chamada “depressão”.  

Acho que agora muitos podem entender o porquê de os seres 

que entram nesse estágio apresentarem tantas dificuldades em 

encontrarem a cura; o porquê de todos os tratamentos e 

medicamentos oferecidos na Terra não conseguirem surtir efeitos. 

Eles tratam apenas o físico, justificam apenas alterações hormonais 

do cérebro. Ainda não foi dado ao homem a sabedoria do 

tratamento da alma.  

 A alma de um ser adoece no decorrer de suas existências, 

através de todos os sentimentos que são acumulados. Por isso, 

aqueles que cultivam a mágoa, o arrependimento, a falta do Perdão, 
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estão próximos de sentirem a falta de Esperança, de perderem a Fé 

e se entregarem ao abismo que os levará à depressão.  

Lembrem-se: quanto mais Esperança, mais Fé, mais Alegria, 

mais a alma se distanciará de tal enfermidade.  

Muitos chegam a desistir da vida achando que fugirão de suas 

dores e fazem isso por falta de Fé. Quando chegam a este lado, 

descobrem que não “fugirão” da dor, pelo contrário, a carregarão 

na alma durante outras existências.  

A cura da alma está dentro de cada ser. Cabe a cada um 

libertar-se de suas amarras e refazer-se de novos sentimentos.  

Portanto, caros amigos, deixo aqui mais um motivo de 

reflexão. Curem-se de suas enfermidades enquanto há tempo, não 

deixem acumular sentimentos que virão atrapalhar a evolução, não 

se deixem adoecer pela falta de Fé e de Esperança. Somos altos 

suficientes para nos curar de todos esses males que afligem a alma.  
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Capítulo IX   

Evolução dos mundos  

  

Depois de tratarmos a respeito dos sentimentos que afligem a 

alma e a marca profundamente, a ponto de fazer com que perdurem 

durante existências, falaremos, então, sobre a evolução dos mundos.  

Vocês sabiam que não somente a Terra faz parte do mundo 

criado por Deus? Vocês já se deram conta do quanto esse Universo 

é grande, da energia que existe em torno dele e qual a proporção 

dela na criação dos seres?  

Caros leitores, muitos poderão vir a criticar o que deixarei 

aqui, mesmo porque cada um acredita no que quer e no que acha 

melhor para si. Quero apenas que saibam que, para mim, não é 

nada fácil falar sobre este assunto, por não ter o domínio completo 

dele. Posso apenas afirmar que existem outros mundos, também 

habitados como a Terra, alguns com mais evolução e outros 

totalmente precários.  

Deus, nosso pai, criador de todas as coisas, não fez somente o 

homem à sua semelhança; existem outros seres que também 

compartilham disso. Por ora, gostaria que entendessem o principal 

sentido dessa evolução.  

Para que haja a evolução nos mundos criados por Deus é 

necessário que os seres que nele habitam a acompanhem em seus 
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sentimentos e libertem-se de suas amarras, aquelas que me referi 

nos capítulos anteriores.   

Um mundo só evolui porque seus seres buscam essa evolução. 

Ninguém pode habitar um local sem que se sinta simpático a ele, 

sem que carregue consigo, também, valores dos quais façam parte 

dele. Se pensarem bem, verão que não há como pertencer a um 

local no qual os costumes, as marcas e a sociedade estão em 

contraponto a tudo o que se faz presente na alma do ser.  

Trago esses esclarecimentos para que possam entender que, 

assim como o ser, os mundos também têm a necessidade de 

evolução e a hora da Terra evoluir é chegada. Para que tudo isso 

aconteça, primeiramente se faz necessário que os seres que nela 

habitam façam sua parte, caso contrário serão expurgados dela.  

Portanto, meus irmãos, reflitam sobre os ensinamentos que 

deixo aqui, libertem-se enquanto é tempo; mesmo que não haja 

espaços a vós nessa nova Terra, outros mundos vos aguardarão. O 

importante agora é cada ser tomar consciência que é chegada a hora 

de mudanças, que todos passarão igualmente por transformações e 

que, quanto mais preparado estiverem, menos árdua se tornará a 

caminhada. Lembrando que, a cada um, é dado de acordo com seu 

merecimento e sua evolução.  

Não há evolução de um só ser se este encontra-se preso às suas 

amarras. Libertem-se, reflitam sobre essas e muitas outras palavras 
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e ensinamentos que lhes foram deixados através de registros como 

esse.  

Não pensem que apenas a Terra passa por este processo; é um 

processo que abrange todas as criações de Deus. É como a 

aproximação de um marco inicial para todos os mundos. Melhor, 

estamos em tempos de renascimento para novas eras onde será dada 

a todos essa oportunidade; onde todos os mundos passarão por 

transformações e mudanças necessárias para a elevação dos seres 

que os habitam.  

Mesmo com as diferenças que os separam, ocorrerá a cada 

qual sua evolução. Para isso, é necessário que cada ser acompanhe 

esse processo contribuindo com sua parte.   

Nenhum dos mundos passará pela regressão. Cada um 

evoluirá de acordo com a centelha divina, mesmo que alguns seres 

que os habitam tenham a necessidade de transferência para outros 

mundos, mais ou menos evoluídos.  

Peço aos que não acreditarem nestas palavras que apenas as 

respeitem, pois foi muito difícil obter informações e permissão para 

trazer-lhes tais revelações.  

Por agora, o que sei e o que me foi permitido passar é isso. 

Peço novamente que reflitam. Muito em breve, o homem chegará a 

declarar suas descobertas a respeito desses mundos. Isso também 

faz parte da evolução que se aproxima da Terra.   
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Capítulo X  

A cor da alma  

  

Vamos agora falar sobre as cores, pois elas também 

contribuem para a cura da alma ajudando a libertá-la.  

 De diversas formas, as cores são encontradas nas criações 

divinas. Elas servem energias aos seres quando aproveitadas por eles 

e muitas são as vibrações emitidas por elas. Como todos sabem, 

somos pura energia e por ela totalmente movidos.   

Já observaram a natureza? Já viram o quanto tem a nos 

oferecer?  

Pois bem, energias podemos sentir ao aproximarmos da 

natureza. O mar com sua cor e seu som, as cachoeiras, as matas com 

seu verde, as flores com suas delicadas belezas em conjunto com 

seus perfumes e suas diferentes cores.  

Percebem o quanto Deus é sábio em sua criação e o quanto as 

cores estão envolvidas diretamente ao nosso redor? Tudo isso é 

possível através das energias que elas podem emitir aos seres.  

 Portanto, encontraremos a cura para todas as nossas 

enfermidades dentro de nós mesmos ou na natureza. A natureza, 

com suas diferentes cores e energias, trata do ser, tanto na alma 

como no corpo físico.  
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Estudem sobre as cores e suas energias e procurem usá-las 

para a cura da alma. Libertem-se de suas amarras, elevem-se em 

busca da compreensão do mundo a sua volta, livrem-se da 

conformidade pela falta do conhecimento.  

Deus criou explicações para todas as suas criações, e deu a 

todas condições de buscá-las. Muitas delas são os registros deixados 

a vocês pelo canal da psicografia.   

Reflitam, tudo funciona como uma grande engrenagem onde 

todos precisam conhecer um pouco de tudo. Não existe a 

necessidade de tornarem-se sábios, apenas que se libertem do 

casulo da ignorância e do conformismo.  

Muitas foram as vezes que busquei a natureza como fonte de 

inspiração para a poesia sem saber o porquê. Agora, já me é 

permitido algumas explicações a respeito disso.  

O azul acalenta a alma, com o propósito de tranquilizar e 

elevar o ser à espiritualidade, ou melhor, a senti-la mais próxima. O 

verde traz alento às dores físicas, preparando a alma para receber as 

vibrações necessárias que servirão de alívio a suas dores.  

O amarelo alaranjado vem trazendo o equilíbrio dos chacras, 

tornando a energia do corpo físico mais intensa e expansiva. O 

vermelho atinge diretamente a alma, serve de bálsamo para levantar 

o estado emocional do ser quando este se encontra em profundo 

desânimo e fraqueza.  
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O rosa emite o Amor, aliviando do coração as dores pelos 

sentimentos de angústia, mágoas e abandono. Ajuda também a 

dispersar um pouco da dor das saudades.  

O ouro, pouco usado pelos seres da Terra, traz o ânimo, a 

coragem e a energia da continuidade, evitando, assim, que se sintam 

fracos e desistam da caminhada por causa das aflições. Essa é uma 

cor muito usada pela espiritualidade no tratamento dos que aqui 

chegam depressivos.  

O branco, este que não necessita de grandes explicações, não 

só simboliza a Paz, como também nos traz uma energia presente em 

todas as outras cores por fazer parte delas.   

Assim como essas, outras também têm suas funções. O negro, 

o lilás, o marrom e o roxo são cores isolantes que fazem o trabalho 

da limpeza dos miasmas adquiridos na alma devido às suas próprias 

faixas vibratórias.  

Portanto, sem grandes mistérios, as cores nos servem de 

medicamento, como a natureza. Basta a cada um saber buscá-las de 

acordo com a sua necessidade. A todos os seres é dada a 

oportunidade de curar-se de suas enfermidades antes mesmo delas 

os atingirem no corpo físico.  

Busquem o conhecimento, o equilíbrio e a reflexão.  
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As cores fortalecem a alma,  

elevam os seres,  

transformam suas energias,  

os aproximam da elevação. 

A pureza das flores com suas cores, 

o azul do céu,  

o verde das matas,  

o azul do mar. 
  



 
 

54 
 

Nos próximos capítulos, contaremos com a participação de 

alguns amigos que também passaram pela Terra, contribuindo para 

a construção de nossa cultura e, assim como eu, também levaram 

consigo marcas adquiridas no decorrer de sua existência.  

Muitas foram as experiências vividas por cada um deles e 

muito terão a acrescentar com seus ensinamentos.  

Sinto-me lisonjeado com essa parceria e, a todos, os meus 

sinceros agradecimentos e carinho.  

Que juntos, possamos alcançar nosso maior propósito:  

A Libertação. 
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Capítulo XI   

 Música, o acalento para a alma  

  

Ao som das notas e das energias que estas possam emitir, 

também venho deixar aqui minha contribuição para esta obra.  

Muitos são aqueles que procuram o acalento de suas dores na 

música. Felizes os que conseguem sentir suas vibrações e podem 

usá-las a seu favor.  

Quero falar um pouco sobre a vibração das notas, do quanto a 

combinação delas podem servir, principalmente quando 

encontramos a mais perfeita harmonia.   

Muitos são os inspirados pelas músicas. Muitas delas nos 

trazem o tratamento da alma, sem que os que a ouçam possam 

perceber. Encontramos a energia para o tratamento que 

necessitamos através da harmonia de seus sons, dos diferentes 

timbres usados em suas reproduções.  

Portanto, ouvir, tocar, compor, cantar são, também, 

consideradas a arte da cura. Imaginem as energias que uma 

orquestra pode nos proporcionar com seus diferentes timbres 

executando notas como colcheias, semicolcheias, fusas e semifusas.  

Agora, podem começar a entender um pouco do que sentem 

quando se permitem ouvir músicas de elevadas combinações 

harmônicas e poéticas. Percebem o conjunto que as compõem?   
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Para que haja música, se faz necessária a união entre o músico, 

o poeta e os trabalhadores chamados Inspiradores da 

Espiritualidade. Isso vem a explicar minha pequena participação 

nessa obra: o trabalho em conjunto.  

Os trabalhadores, inspiradores, desenvolvem um importante 

papel antes de um trabalho chegar a vocês. Em primeiro lugar, faz-

se um planejamento de trabalho, com um objetivo energético 

proposto pela obra. Depois da aprovação, vem a escolha daquele 

que se considera “o artista na Terra”. Muitos destes são escolhidos 

pela afinidade com a música e, também, pela própria oportunidade 

de tratamento, pois a música trata aquele que a inspira, que a 

escreve, que a compõe, que a interpreta e também aquele que a 

ouve.  

Muitos que se consideram artistas na Terra, quando chegam 

do lado de cá, descobrem que sua boa arte veio de um projeto maior 

e pouco se faz fruto de sua própria sabedoria. Se dão conta da 

necessidade de se redimirem diante de todo orgulho acumulado 

durante uma existência. Digo isso porque, infelizmente, essa é a 

mais pura realidade do ser, principalmente quando este se sente “o 

artista”. A realidade se torna cruel na chegada dos artistas da Terra.  

Se tudo isso acontece com aqueles que chegam aqui depois de 

realizarem na Terra um trabalho com uma arte totalmente planejada 

pelo plano maior, imaginem com aqueles que se dispõem a 
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trabalhar com projetos de baixa influência, que acabam por levar aos 

que ouvem a falta da elevação, de tratamento, fazendo verdadeiras 

apologias aos vícios da carne, da matéria e das drogas. Imaginem o 

nível de tratamento que esses “artistas” necessitam ao chegar aqui, 

por se colocarem a disposição dessas baixas vibrações. O erro não 

é somente daqueles que se colocam à disposição para composições 

destes trabalhos, mas também daqueles que se colocam como 

apreciadores.  

Tudo se dá de acordo com as livres escolhas de cada ser. Esses 

seres, quando encarnam, já partem daqui com a missão de 

colocarem-se à disposição das influências artísticas, para levar à 

Terra um pouco de arte, ou melhor, tratamentos através dela.  

Sabem que aqui ninguém é artista e que somos todos 

trabalhadores do Mestre. Sabem que através da música e da poesia 

levaremos aos seres o conforto para a alma, o bálsamo necessário 

para aliviar suas dores e aflições, proporcionando a elevação dos 

sentimentos.  

Quando chegam à Terra, se esquecem de seus compromissos; 

se colocam à disposição de trabalhos inferiores, se envolvendo com 

o orgulho, a vaidade e o materialismo. Com isso, colocam um 

caminho trilhado a perder, dando ao plano superior mais trabalho 

do que ajuda. Pobres desses irmãos, que diante de grandes 

compromissos se perdem em suas vaidades.  
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Infelizmente, a realidade é o que ocorre com a maioria: 

chegam à Terra e se transformam em artistas, se perdem em suas 

vaidades, mesmo buscando em suas obras as influências das quais 

lhes foram destinadas.  

Esses são os chamados “Primeiros Erros”.  

Carlos Gomes 
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Biografia  

Carlos Gomes (1836-1896) foi um compositor brasileiro, autor da ópera 

O Guarani, inspirada no romance do escritor José de Alencar. Foi 

considerado o maior compositor lírico das Américas.
2
   

  

                                            
2 “Carlos Gomes”, por Dilva Frazão. Disponível em: https://www.ebiografia.com/carlos_gomes/. 
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Capítulo XII  

O artigo  

  

Assim como os sentimentos, a poesia, as cores, a música e o 

comprimento da missão podem ser usados para a limpeza e 

libertação da alma. Eu vos digo, que com meus artigos também pude 

buscar o mesmo.  

Através da poesia e das rimas entre as palavras, atingimos 

sentimentos dos que leem de forma branda e floreada. Mas, ao 

contraponto, temos os artigos, que atingem aqueles que leem de 

forma mais direta, sem rodeios, sem rimas ou beleza.  

Vocês devem estar se perguntando onde eles entram para a 

libertação do ser. Pois bem, explicarei agora com minha passagem 

por esta obra.  

Quando resolvi começar a fazer meus artigos, também tinha 

na alma algumas dores que carregava durante aquela existência. 

Havia várias marcas para serem curadas e, assim, libertar-me; tinha 

comigo a mesma revolta na alma que meu amigo Castro Alves e 

tantos outros que aqui chegam.  

Passei por toda a minha existência na Terra procurando 

libertar-me delas. Para isso, usava minhas palavras, não mais de 

forma poética, mas um pouco mais direta, até mesmo meio 

agressiva.  
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Usei, por muitas vezes, meus artigos para atingir a sociedade 

da época; atingir diretamente os grandes senhores de escravos, os 

que grandes se consideravam pelas posições ocupadas. Eu, filho de 

uma escrava alforriada, livre, pude falar tudo que queria, podia 

colocar para fora toda a revolta da alma, por todas as diferenças que 

presenciava na realidade daquele tempo.  

Tinha o jornal. Por ele me dediquei, usei a facilidade com as 

palavras, ou melhor, as influências que recebia para tentar 

conscientizar aquelas pessoas das suas injustiças e expor suas falhas 

aos outros. Acreditava que poderia fazer algo, poderia deixar minha 

marca e me libertar dos meus sentimentos.   

Assim como todos os outros, quando cheguei aqui percebi que 

não havia conseguido grandes coisas, não havia me libertado de 

minhas marcas e ainda me encontrava preso a elas. Busquei tanto 

na Terra e só vim a compreender e encontrar aqui parte do que 

procurava em meu ser.  

Hoje faço parte de um trabalho intenso, que ajuda a acolher 

os que aqui chegam com as marcas que eu também tinha. Ajudo a 

direcioná-los e a terem novamente a oportunidade de tratarem-se, 

através não de suas revoltas, mas da arte da qual tanto se dedicaram 

quando na Terra.  

Por ora, essa é minha missão. Me aproximo daqueles que 

também levavam na alma a revolta e tento ajudá-los a se libertarem 
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fazendo aquilo que mais se é simpático e que possa alimentá-los. 

Porém, ao mesmo tempo, os coloco às provas do orgulho e da 

vaidade, tentando mostrar-lhes que esse seria o primeiro tratamento 

da alma: a libertação desses sentimentos.   

O artigo nada mais é que palavras expressivas usadas na 

formação de um texto, tendo como finalidade transmitir aos que as 

leem informações sem serem maquiadas.   

Essa seria a explicação mais lógica. Contudo, não seria tão 

simples assim, pois aquele que o escreve coloca para fora grande 

parte de seus sentimentos, de sua necessidade de se comunicar 

mesmo de forma indireta, suas aflições, e acaba, também, se 

autotratando sem que perceba. Assim como a música e as cores, as 

palavras e as letras emitem vibrações quando nos colocamos à 

disposição da escrita. Tendo ao nosso lado a vibração da música e 

das cores, alcançamos ainda mais o acalento que necessitamos para 

a alma.  

Diversas são as formas de tratamento. Diversos são os meios 

pelos quais podemos chegar até ele, sem que haja a necessidade de 

estar no plano espiritual, ou da ajuda de um outro ser.  

Lembrem-se, somos capazes de nos curar sozinhos, através de 

nossos atos, de nossas atitudes, de nossos sentimentos, usando 

como ferramenta para isso a Fé, a Esperança, o Perdão, a 

renovação, a poesia, as cores, a música, o artigo e os nobres 
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sentimentos como o Amor, a Coragem, a Fraternidade, a Igualdade 

a Humildade e a Gratidão. Jamais exaltem-se como seres; sejam 

humildes de coração e mantenham a pureza da alma elevada.  

Busquem a sabedoria na simplicidade. O necessário deve ser 

feito, primeiro a si mesmo, depois aos outros. Jamais doem aquilo 

que não levam no ser; palavras vazias são palavras soltas ao vento, 

na maioria das vezes não tocam o coração daqueles que as ouvem.  

A Paz que todo ser procura pode e deve ser encontrada por 

ele dentro de si mesmo. Quando não a encontramos, é porque 

ainda levamos em nossa alma a necessidade da cura e do Perdão.  

Engana-se aquele que acha que a Paz não é deste mundo. Ela 

está presente em qualquer mundo, dentro de cada ser, cabendo a 

cada um traçar a caminhada em busca dela.  

Vamos nos libertar, para que possamos ajudar nossos irmãos 

a se libertarem também. Esse é um processo de caminhada da vida, 

da morte e da vida em morte.  

Deixo aqui minha pequena contribuição para essa obra. 

Espero que não apenas a leiam, mas também a absorvam. Essa é 

mais uma oportunidade única de Deus aos seres da Terra.  

Obrigado ao amigo e companheiro Castro Alves pelo convite 

e a oportunidade de participação nessa obra.  

José do Patrocínio 
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Biografia  

José Carlos do Patrocínio (1853-1905) foi um abolicionista, jornalista e 

escritor brasileiro. Participou ativamente dos movimentos para 

libertação dos escravos. Nasceu em Campos, Rio de Janeiro, no dia 9 

de outubro de 1853. Destacou-se como uma das figuras mais 

importantes dos movimentos Abolicionista e Monarquista no país.
3
  

   

  

                                            
3

 “José Carlos do Patrocinio”, por Dilva Frazão. Disponível em: https://www.ebiografia.com/jose_patrocinio/. 
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Capítulo XIII  

As aflições  

  

Hoje, venho para falar sobre o fortalecimento íntimo do ser: a 

libertação de suas aflições.  

Aqueles que buscam ao longo de uma caminhada a cura, o 

caminho para com suas aflições, e acham que quando chegarem 

deste lado encontrarão a Paz e o acalento, muito se surpreenderão, 

ou melhor, se decepcionarão.  

A vida na espiritualidade não é diferente das que existem nos 

mundos. Ela não é difícil, pelo contrário, se torna difícil somente 

para aqueles que, quando chegam à espera de grandes facilidades e 

conquistas, percebem que terão que alcançá-las por seus próprios 

esforços e de acordo com seus méritos.  

As aflições fazem parte de cada ser e sem elas não haveria a 

chamada caminhada evolutiva. A cura para elas todos alcançarão, 

desde que a busquem em suas almas.  

Libertar-se de suas aflições e buscar em sintonia com o Pai a 

força necessária com certeza ajudará a encontrar o caminho a seguir 

através da Fé, da persistência e, principalmente, da reforma da alma.  

Deixo essa colocação a ser trabalhada, a oportunidade de 

reflexão e motivos para que as usem.  
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As aflições levam o ser ao desespero, que os leva à cegueira, à 

falta de Fé, à falta de Esperança, à tristeza da alma, à depressão e, 

em alguns casos, ao suicídio.  

Não se permitam chegar a esse ponto. Acordem enquanto há 

tempo, procurem buscar o contrário ao que acabei de citar. Já deixei 

aqui uma sugestão de caminho, o que têm a fazer é refletir e trilhar.   

Fortaleçam-se na Fé, fujam do desespero, não se entreguem 

jamais a tais sentimentos de tão baixa vibração. Saibam que são 

responsáveis pelo que vibram e atraem a vós. Então, pensem, se 

existe a possibilidade de serem aquilo que atraem, existe, também, 

a possibilidade da cura, e cabe somente a vós encontrá-la e aplicá-

la.   

Não esqueçam, não existe medicina que cure a alma: a cura 

está em nós. Libertem-se de suas amarras e se libertarão de suas 

aflições. A cada um foi dada pelo Pai a oportunidade de alcançar a 

Liberdade e a sabedoria, portanto, usem a seu favor.  

O despertar do amanhã está diante de cada ser e, com ele, sua 

caminhada.  

As aflições trazem ao ser o desconforto da iniquidade e os 

afastam da Paz.  

A Paz não nos é dada por Deus, ela está dentro de cada alma 

e esta somente se afasta dela quando se afasta da cura.  



 
 

70 
 

Quando na Terra procurei, de várias formas, encontrar a Paz, 

procurei através das ciências, da música, da poesia e das artes que 

criava. Só esqueci de procurar dentro de mim mesmo.  

Esse é o fator pelo qual encontro-me participando dessa obra. 

Também, quero deixar minha contribuição para esses 

ensinamentos. Espero que tenha sido claro ao expressar-me e, caso 

contrário, peço que me perdoem.  

Obrigado ao companheiro Castro Alves pelo convite feito e 

pela oportunidade de poder contribuir.  

 

Leonardo da Vinci  
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Biografia  

 

Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci, 

(1452-1519) foi um polímata nascido na atual Itália, uma das figuras mais 

importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, 

matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, 

arquiteto, botânico, poeta e músico. "Mona Lisa" foi uma das obras que 

o notabilizou como um dos maiores nomes da Renascença.
4
 

   

  

                                            
4 “Leonardo Da Vinci”, por Dilva Frazão. Disponível em: https://www.ebiografia.com/leonardo_vinci/. 



 
 

72 
 

  

  



 
 

73 
 

Capítulo XIV   

O trabalho  

  

Nós, médicos e socorristas, que estamos sempre a postos para 

receber e a acolher os que aqui chegam, também nos encontramos 

na situação de acolhimento. Também, nos encontramos com a 

necessidade de libertar nossos espíritos e é por esta necessidade que 

trabalhamos, para também sermos tratados através do trabalho.  

Dizem que o trabalho dignifica o homem. Pois, eu lhes digo, 

o trabalho liberta o homem, trata sua alma e seu espírito. Pobres 

daqueles que reclamam da oportunidade de trabalhar e fazer algo a 

si mesmo.  

Com o trabalho, também evoluímos. A isso, não me refiro 

somente ao trabalho médico, me refiro a todos os trabalhos que nos 

oferecem a oportunidade de crescimento e acolhimento ao 

próximo.  

Sinto a necessidade de passar por aqui, nesta obra, para 

também deixar algumas palavras de reflexão.  

Assim como o trabalho que executamos é necessário ao nosso 

tratamento, também serve ao nosso crescimento moral e intelectual.  

À medida que nos doamos, também vamos recebendo. Muitas 

vezes, lidamos através do nosso trabalho com diferentes seres, 

alguns com vibrações mais elevadas, outros com vibrações que nos 
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sugam; alguns com muito a ensinar, outros com muito a aprender. 

O que não podemos é, estando diante de diversas situações, deixar 

com que nossas aflições venham a interferir nisso.  

O trabalho é uma constante doação, motivo de grande 

elevação ao ser. Todas as formas de trabalho podem enriquecer o 

espírito, quando este se permite à doação plena para a tarefa que 

executa.  

Somente os seres que se doam alcançam o retorno necessário 

para sua evolução espiritual.  

Todos os seres, de diferentes trabalhos, de diferentes formas 

de doação, possuem sua importância diante de Deus.   

Não pensem que, aquele que trabalha à frente de uma 

recepção, tem menor importância que aquele que atende seus 

pacientes, ou os que aplicam os medicamentos. Não pensem que 

aqueles que acolhem os que chegam têm menos importância dos 

que ensinam; que os que varrem têm menos importância que os que 

brilham com sua arte.  

Todos somos iguais, como seres e com a função que 

executamos, seja encarnado ou depois.  

Peço-lhes nesse momento que afastem-se dessas diferenças, 

elas só existem na Terra. Aproveitem as oportunidades oferecidas 
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ao crescimento. Executem cada qual suas funções, pois a tarefa é 

grande e não podemos dispensar a chance de com ela crescer.  

Procurem levar o Amor aos seres que passarem por seus 

caminhos. Procurem colocar o Amor nas tarefas executadas no 

cotidiano. Procurem aproveitar todos os ensinamentos que lhes são 

oferecidos.  

O trabalho dignifica o ser porque dá a ele a oportunidade de 

crescer e libertar-se das diferenças, limpando, com isso, sua alma e 

o fortalecendo para o crescimento.  

Um dia, todos estarão diante de Deus e compreenderão a 

verdadeira essência do ser e entenderão o porquê Ele tanto nos 

ensinou que somos iguais, mesmo sendo diferentes.  

Deus sempre nos fortalecerá diante de nossas realidades, nos 

amparando e nos colocando à constante prova de nossos 

aprendizados.  

Preparem-se para o amanhã. Essa é mais uma obra projetada 

e permitida, para que possam aprender, se libertar e elevar.  

Obrigado pela oportunidade que me foi concebida.  

Continuemos a procurar a reflexão em busca da libertação!  

  

 Marcelo  
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Libertar para a Vida, 

Libertar para crescer, 

Libertar para o trabalho, 

Libertar para o Amor, 

Libertar para o ser, 

Libertar para a Paz! 
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Biografia  

O Dr. Marcelo de Medeiros é trabalhador da espiritualidade que atua 

como coordenador do Hospital de Tratamento do grupo Nascente 

Artes.  
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Capítulo XV   

A Persistência  

  

O tema abordado também faz parte da Libertação. Talvez 

possa ajudá-los de alguma maneira, ou não. Tudo dependerá de 

como cada um interpretará aquilo deixado aqui.  

Quando passei pela Terra, passei, também, por várias 

experiências que me foram adquiridas no decorrer dos anos, com 

as convivências, com muito estudo, dedicação e Persistência. Essa 

Persistência é o tema do qual quero falar neste capítulo.  

Sabemos das dificuldades diárias de cada ser em evolução. 

Sabemos da caminhada que cada qual tem durante sua jornada na 

Terra. Sabemos que nada é fácil, que nenhum mérito é dado sem 

que haja o merecimento. Para que o merecimento aconteça, faz-se 

necessária a Perseverança.  

Aquele que não persevera no dia a dia, perante os obstáculos 

de sua caminhada e as dificuldades a serem superadas, não 

alcançará a Libertação e não encontrará a Paz dentro do seu ser.  

Muitas das dificuldades apontadas na caminhada de um ser 

servem para que este a alcance e que a persistência se faça presente 

durante toda a caminhada.  
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Pobres daqueles que, diante das dificuldades, entregam-se ao 

desespero, tornando-se cego por ele e, por toda essa cegueira, 

acabam desistindo de persistir.  

Assim como as dificuldades, a Persistência faz parte do 

crescimento de cada um. Se faz necessária ao crescimento do ser e 

faz com que ele se afaste do desespero e da falta de evolução.  

Se o ser não enfrenta suas dificuldades, não aprende com elas, 

tampouco cria a oportunidade do conhecimento.  

Todas as vezes que persisti até mesmo com meus erros, 

adquiri muito mais experiência para superar os obstáculos da vida.  

A Persistência faz parte do crescimento de cada um. Feliz 

aquele que nunca deixar de persistir; a ele será dada a oportunidade 

de libertação.  

Vamos persistir sempre, através disso é que conseguiremos 

corrigir os erros.  

A Persistência eleva-nos e aproxima-nos da Libertação. 

Precisamos persistir, até mesmo em nossas íntimas mudanças, em 

nossos íntimos conceitos, em nossa íntima reforma.  

Até mesmo a encarnação faz parte de uma Persistência. Sem 

ela, os seres ficariam presos em suas amarras, seus sentimentos 

marcados na alma.  
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Tudo é criação de Deus, não só os seres, mas também os 

sentimentos que os afligem e os ajudam a crescer.  

Imaginem o que seria de nós, pintores, se desistíssemos da tela, 

diante da primeira pincelada um pouco mais inclinada do que 

gostaríamos que fosse. Saibam que muito passei por isso, porque 

quando me colocava diante das telas, via em minha mente 

exatamente aquilo que teria de reproduzir. Achava que vinha das 

minhas próprias ideias, e também descobri que essas não me 

pertenciam totalmente quando cheguei aqui.  

Foram várias as vezes que errei ao reproduzir uma tela. Para 

os que viam, não percebiam as falhas, mas para mim, elas estavam 

totalmente expostas. Posso dizer que muito aprendi com elas, com 

a arte que eu achava que era totalmente minha e com as falhas que 

cometia.  

Hoje, sei que me pertenciam apenas os traços que saiam de 

minhas mãos. Hoje, sei que muito o que reproduzi foram lugares 

por onde passei depois que deixei a Terra. Foi aí que pude 

compreender tudo o que realizei e descobri com isso; que, ao 

realizar minha arte, também estava tratando minha alma.  

Descobri que ao errar meus traços, também estava 

trabalhando a Persistência em meu ser. Mesmo com meus erros, 

corri atrás em busca dos acertos e, com eles, minha Libertação.  
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Ainda não me encontro totalmente liberto. Tenho pela frente 

uma extensa caminhada, ainda preciso plantar muito a humildade 

no meu ser. Por esse motivo, continuo com o meu trabalho em 

busca da cura espiritual.  

Gostaria de agradecer aos amigos deste projeto pelo convite. 

Estou muito lisonjeado em poder deixar minha humilde 

contribuição.  

A vocês, caros leitores, deixo mais um motivo de reflexão. 

Peço que não desperdicem jamais a oportunidade de buscar o 

conhecimento, e que sempre persistam ao se encontrarem diante de 

obstáculos.  

Persistência sempre, desistir jamais!  

Libertem-se de suas ignorâncias, busquem a conquista, 

perpetuem na Persistência e, com isso, encontrarão o caminho para 

a Libertação.  

 

Monet  
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Biografia  

Claude Monet (1840-1926) foi um pintor francês considerado um dos 

mais importantes pintores da Escola Impressionista. O termo 

impressionista surgiu durante uma exposição realizada em 1874, quando 

o quadro de Monet, "Impressão, Nascer do Sol", foi criticado por retratar 

a “impressão” de uma cena e não a realidade.  O termo que fora usado 

pejorativamente se tornou corrente e Monet passou a ser considerado o 

chefe da Escola Impressionista, uma das mais importantes da história da 

pintura.
5
 

    

 

 

 

                                            
5 “Claude Monet”, por Dilva Frazão. Disponível em: https://www.ebiografia.com/claude_monet/. 
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Capítulo XVI   

A caminhada  

  

Mesmo depois de toda minha caminhada pela Terra, de todas 

as minhas conquistas e sofrimentos, preciso ainda correr atrás da 

minha Libertação.  

Também quero deixar aqui minha contribuição para tão nobre 

projeto. Tenho algo a dizer sobre tudo aqui deixado e colocado por 

meus colegas.  

Assim como eles, também trabalho para me libertar. Uso a 

música, a poesia, para também buscar o tratamento.  

Todos me conheceram bem, pois minha passagem pela Terra 

ainda se faz recente e minha contribuição deixada ainda se faz, 

também, muito ouvida por todos.  

          Quero deixar claro que essa minha contribuição não era 

só minha como pensava, agia e divulgava. Muitas vezes, usei minhas 

composições para expressar minha poesia e também minha revolta.  

Mesmo passando pela Terra em períodos bem diferentes do 

amigo Castro Alves, também carreguei comigo a revolta de toda 

uma época e de outras existências. Fui um ser completamente 

irreverente com minhas palavras, atitudes e minhas músicas. Achava 

que podia atingir a todos, fazer com que abrissem os olhos para a 

realidade da sociedade que vivíamos. Fiz verdadeiras apologias ao 
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sexo e às drogas, envolvi-me com todos os tipos de vibrações através 

dos pensamentos e, principalmente, daqueles que me eram afins. 

Envolvi-me com tudo de errado que poderia encontrar pelo 

caminho e, pior, entreguei-me a esse tudo, achando que era livre.  

Depois da passagem, encontrei-me em verdadeiro desespero 

sem a estrela que brilhava na Terra, que eu achava que tinha. 

Encontrei-me diante de muitas marcas cravadas no meu espírito e 

muitas delas serviram para me levar ao suicídio inconsciente.  

Hoje, com a real consciência disso, luto para apagar todas essas 

marcas. Não há caminho para a Libertação se antes não houver a 

limpeza do meu ser.  

Estou me referindo à minha caminhada para explicar o que ela 

pode gerar ao espírito de cada um de nós. Todos temos a 

oportunidade dela, todos temos os mesmos direitos e as mesmas 

obrigações a serem cumpridas quando na Terra.  

A caminhada é uma chance para nos libertar de nossas marcas. 

Aquele que, assim como eu, tiver as oportunidades de crescimento 

e deixar que suas marcas venham a dominar seu ser, corre o risco 

de perder a chance para a Libertação.  

Reflitam sobre a caminhada do ser, reflitam sobre as marcas 

trazidas que poderão ser superadas através da oportunidade de uma 

existência na Terra. Reflitam sobre seus sentimentos e deixem a 
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consciência moral prevalecer diante de seus atos, deixem a voz da 

alma sobrepor todos os sentimentos que possam vir a corrompê-lo.  

Eu, garoto, dono de si mesmo, sem limites, criado com todo 

amor e conforto, passei pela Terra, desprendi-me de valores morais 

e deixei as marcas da revolta prevalecer no meu ser em busca do 

que achava ser a tal Liberdade. Hoje, sei que não existe a Liberdade 

se não houver a libertação. A verdadeira Liberdade está dentro de 

cada um de nós e, para isso, nos é dada a oportunidade da 

caminhada.  

Reflitam e não deixem jamais que a falta da consciência carnal 

venha a interferir na consciência moral. Não joguem fora a 

oportunidade de caminhar em busca da elevação.   

Eu tive a minha oportunidade e a desperdicei por ouvir 

somente a voz da consciência material. Hoje, encontro-me preso em 

busca de libertar-me das marcas que acabei aumentando com minha 

passagem pela Terra.  

Obrigado amigos pela oportunidade oferecida.  

Por ora, busco meu crescimento moral e minha libertação para 

o não desperdício de outra caminhada.  
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A caminhada pertence um ser,  

pela oportunidade de elevação. 

A caminhada se faz necessária  

para a Libertação.  

Libertar é viver o sono dos justos.  

Libertar, estar diante da vida e seguir em direção ao 

novo amanhecer.  

Libertar é sentir,  

Sentir é viver!  

Seguir o caminho traçado ao ser,  

oportunidades que não voltarão quando 

desperdiçadas.  

Acordem!  

Sintam! 

Caminhem para viver. 

Libertar é sentir,  

Sentir é viver! 

 

Beija-flor 
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Biografia 

Beija-flor, amigo trabalhador da fraternidade Nascente Artes, que passou 

recentemente pela Terra e, hoje, continua com o seu trabalho na 

espiritualidade.  
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Capítulo XVII  

          Mágoas  

  

Por que falar das mágoas somente agora? Pois bem, falaremos 

das mágoas porque esse é o sentimento que mais aprisiona a alma 

do ser.  

As mágoas ficam profundamente armazenadas, tão 

profundamente que acabam, por si só, atingindo o corpo físico e 

destruindo suas células de defesa.  

Agora, eu vos pergunto: sabendo disso, por que muitos 

cultivam esse sentimento? Por que também não procuram se 

libertar dele antes que seja tarde?  

Sabem por quê? Porque o orgulho do eu ferido não permite. 

Feliz o ser que consegue passar o que sente e não guarda na alma.  

A cura da mágoa é algo que liberta o ser do seu orgulho. Sem 

orgulho ferido, não há mágoas.  

Quando estive na Terra, também cultivei esse sentimento. 

Resultado: afetou meu físico e acabei desencarnando muito fraco, 

necessitando de bastante tempo e tratamento para me fortalecer 

novamente.  
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Hoje, já consciente do que a mágoa fez comigo, venho para 

falar-lhes um pouco sobre ela. Acho que essa é mais uma 

oportunidade de libertar-me, alertando.  

Muitos são os que chegam deste lado com dores da alma, mas 

a maioria traz consigo as dores da mágoa e do orgulho ferido. 

Infelizmente, poucos sabem que grande parte das mágoas que 

adquirimos é por culpa de nós mesmos, por culpa de nossas 

atitudes, ou por esperar e cobrar do próximo aquilo que ele não 

pode nos oferecer por não fazer parte do seu ser.   

Se soubéssemos praticar o Perdão com todos os que achamos 

ter ferido a nós de alguma forma, saberíamos que a mágoa não nos 

atingiria. Cabe somente a cada um saber se libertar de suas amarras, 

do seu orgulho e não deixar espaço para mágoas dentro do seu ser.  

O primeiro passo é nos proteger do orgulho e da vaidade. O 

segundo é jamais esperar do outro aquilo que ele não nos pode 

oferecer, por não ter o que esperamos, ou por não levar o que 

esperamos em sua alma. O terceiro passo é não deixar aquilo que 

está de fora nos atingir e, para isso, precisamos estar fechados para 

tais sentimentos. O quarto passo, este o considero o mais 

importante, é o não deixar baixar nossas vibrações; não deixar que 

baixas influências atinjam nosso ser através de pensamentos e 

aproximações.  
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Seguindo essas orientações, conseguirão alcançar uma boa 

parte da libertação de suas mágoas ou, ao menos, não acumularão 

mais nenhuma dentro de seu ser.  

Tens diante de vós um vasto caminho de orientações e 

reflexões. Viver não é tão difícil quanto dizem, viver só é difícil para 

quem complica essa vivência.   

A elevação do ser somente depende dele próprio. Ele realiza 

sua própria Libertação, busca sua Felicidade e constrói seu futuro.  

Pensem nas atitudes dos outros antes de julgar-lhes ou tomar 

para si. Não carreguem na alma aquilo que não lhes pertence, não 

cultive aquilo que pode vir a atingi-los de alguma forma.   

Cabe a cada um realizar sua reforma e sua Libertação. Deus 

nos deu a Liberdade para isso, vamos usá-la.  

Agradeço a oportunidade por essa passagem e pelo carinho do 

meu grande amigo Castro Alves.  

 

José de Alencar  
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Vamos acordar para o amanhã e abrir as janelas para observar a 

luz que ilumina nossas vidas. 

Vamos abrir os braços e atrair as energias necessárias ao nosso 

crescimento. 

Vamos fechar as portas de entrada para sentimentos que 

possam atingir o nosso ser. 

Vamos buscar a paz existente para elevação de nossas almas. 

Vamos nos libertar das impurezas trazidas pela matéria. 

Vamos aproveitar todas as maravilhas oferecidas pela vida. 

Vamos deixar de nos iludir com falsos ensinamentos. 

Vamos nos desprender de valores que poderão nos levar aos 

erros.  

Vamos aproveitar a vida e fazer dela algo precioso ao nosso ser. 

Vamos viver em busca da Paz, do Amor e da Libertação. 
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Biografia  

José de Alencar (1829-1877) foi um romancista, dramaturgo, jornalista, 

advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da 

corrente literária indianista. O principal romancista brasileiro da fase 

romântica.  

Destacou-se na carreira literária com a publicação do romance O 

Guarani, em forma de folhetim, no Diário do Rio de Janeiro, que 

alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos 

Gomes que compôs a ópera O Guarani.6
  

  
    

                                            
6 “José de Alencar”, por Dilva Frazão. Disponível em: https://www.ebiografia.com/jose_alencar/. 
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Capítulo XVIII  

A plenitude do ser  

  

O ser pleno é aquele que vive suas existências para a Fé e para 

sua reforma, para Libertação e união de todos.  

O ser pleno é aquele enviado por Deus à Terra, com um 

propósito maior de mostrar aos que aqui seguem sua caminhada o 

verdadeiro caminho de Deus, sem diferenças, sem apegos e de 

verdadeira entrega ao outro. Vem com o intuito de dar exemplos 

com suas atitudes e ações, vem com sua missão determinada pelo 

Pai.  

Assim foi com Jesus Cristo, assim será com outros que ainda 

passarão pela Terra, assim foi com tantos outros missionários de 

Cristo, muito embora, poucos reconhecidos e identificados.  

Aquele que aqui chega trazendo na alma o sentimento do 

Amor, do Perdão, trazendo sua Libertação, vem sempre como 

missionário para trazer a missão da verdadeira doação. Não adoram 

a Deus, apenas o seguem com Amor e a alma limpa de suas amarras.  

A plenitude da alma é algo que todos poderão experimentar, 

desde que, para isso, libertem-se de suas amarras. Assim como 

nossos amigos que aqui passaram vem ensinando-lhes.  

Muitas vezes, o ser em evolução passa pela Terra e por outros 

mundos, onde cada qual proporciona-lhe novas experiências e 
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oportunidades de evolução, mas as dispensam presos aos 

sentimentos que só fazem afastá-los da plenitude da alma.  

A cada ser é dada a oportunidade de evolução. A todos, são 

dadas as lições necessárias para que ela aconteça e, o principal, o 

poder de decisão, se a querem ou não. Deus nos criou livre e com 

livres escolhas nos ensinou a caminhar, nos deu a oportunidade do 

conhecimento e nos ensinou as leis morais. Cabe a cada um usá-la 

a seu favor ou não, seguindo e trilhando seu caminho.   

Diante de tudo isso, venho somente pedir que acordem, olhem 

e reflitam sobre vossas ações, procurem dentro de seu ser todos os 

ensinamentos que existem marcados na alma e usem suas 

experiências anteriores e seus dissabores com a matéria a favor do 

crescimento e da evolução. Não há libertação sem sacrifícios, sem 

conscientização e muito menos esforços a serem alcançados. Fora 

da caridade, não há salvação. Eu diria que, fora da caridade, não há 

Libertação, pois Deus salva a todos os seus filhos, apenas deixa que 

cada um se liberte com suas escolhas e experiências.  

Deus, em sua sublime sabedoria, nos criou, criou os mundos, 

deu a eles a vida para que todos venham alcançar seu crescimento e 

tenham, quando necessário, sua misericórdia.  

Não podemos falar da plenitude da alma dando receitas de 

como alcançá-la. Podemos dizer que essa plenitude existe, que todos 

caminham em busca dela e que, de acordo com a vontade do Pai, 
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chegarão a alcançá-la assim que se libertarem. A plenitude do ser 

está dentro do próprio ser, cabe a ele alcançá-la ou não, com poder 

de decisão.  

A plenitude da alma nada mais é que sua limpeza, onde cada 

um a realiza da mesma forma que realiza a do ambiente onde se 

vive.  

Saibam que a paz se apresentará a vós somente quando 

conseguires limpar a alma e alcançar a plenitude do ser. Esse é mais 

um dos ensinamentos que nos foi permitido entregar a vós para que 

reflitam a necessidade de realizar a tão conhecida reforma íntima.  

Muitos falam dessa reforma, mas não a realizam e somente 

fazem com que sua atenção se volte para a reforma do outro. 

Ninguém necessita apontar a reforma do outro, somos todos seres 

imperfeitos e, por esse motivo, estamos aqui em busca da evolução. 

Por que nos prendermos às imperfeições do outro se a verdadeira 

necessidade é de nos curarmos de nossas próprias imperfeições?  

Reflitam, caros amigos. Deixamos aqui mais um ensinamento 

para orientá-los e ajudá-los. Tenhamos Fé, sabemos que são lições 

difíceis de serem alcançadas, mas temos condições para conseguir. 

Peço que não leiam somente esses conteúdos, mas que os absorvam 

na alma e sentirão que esses ensinamentos já estão marcados nela.  
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Obrigado a todos pela oportunidade, obrigado amigos pelo 

convite. Foi de muita importância para meu crescimento fazer parte 

deste projeto.  

Que Deus nos abençoe hoje e sempre e que todos tenhamos a 

consciência de seguir e trilhar nossa melhor forma de crescimento.  

  

Martin 
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Biografia  

Martin, amigo da espiritualidade que contribui com o trabalho da 

fraternidade da Nascente Artes. 
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Capítulo XIX  

Angústia  

  

Hoje venho falar sobre o sentimento da angústia que, assim 

como tantos outros, marca a alma do ser. Considerando que são 

vários os motivos e fatores que levam a ela, tenho a missão de 

transmitir-lhes alguns deles.  

A angústia atinge de forma intensa o coração do ser e, com ela, 

marcas profundas atingem a alma. Marcas que quando se juntam a 

outras dão origem à doença chamada depressão.  

Enquanto dizem que a angústia é um sintoma da depressão, 

deixam de perceber que ela não é apenas mais um sintoma, e sim a 

causa maior de tudo.  

O ser, depois de ferir tanto a sua alma, carrega nela marcas de 

outros sentimentos acumulados durante suas existências e percebe 

que não cabe a ele se libertar de tudo. Por falta de conhecimento, 

entrega-se ao desânimo, às angústias de seu próprio erro e encontra 

a doença da alma, a depressão. Uma coisa leva a outra, mas cabe a 

um saber se libertar dela através da reflexão e do perdão de si 

mesmo.  

Fujamos desse sentimento, para também não ferirmos 

profundamente nossa alma. Fujamos de todos os sentimentos e 
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aflições que possam contribuir de alguma forma para nos levar ao 

erro e à depressão.  

Cabe a cada um trilhar sua caminhada. Para isso, não há a 

necessidade de contribuir para espalhar na Terra as doenças da 

alma.  

Todos somos responsáveis por nossos atos e por cultivar 

dentro de si tão baixos sentimentos. Provocamos nossas doenças, 

mas assim como a provocamos, também temos como nos libertar.  

A angústia carrega com ela, muitas vezes, a consciência pesada 

por atos não realizados ou realizados de forma incorreta que nos 

pesam na alma. Sentimos dificuldades com nossas atitudes e, por 

conta delas, sofremos por várias existências as dores da alma.  

Vamos nos libertar desse sentimento. Vamos compreender 

que somos seres errantes em evolução, temos sim o compromisso 

com o acerto e com a verdade, temos o compromisso com a 

consciência moral que trazemos marcada na alma.  

Apesar desta consciência, também temos a queda pelo erro e 

pela persuasão das palavras. Temos o direito de errar, mas temos a 

obrigação de seguir pelo caminho do bem em busca do acerto.  

Acordemos, enquanto ainda há tempo para reverter o erro e 

transformá-lo em um caminho trilhado pelos acertos! Acordemos, 

enquanto estamos na Terra com todas as oportunidades de 
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mudarmos nossa história e deixar um ambiente melhor que 

encontramos quando chegamos aqui!  

Deus nos dê a oportunidade de passar por essa Sua casa para 

que um dia possamos deixá-la melhor que a encontramos, um dos 

nossos compromissos assumido com Ele. 

Se tivermos dentro de nós acúmulo de sentimentos que nos 

aprisionam em nossas dores, não faremos nada que havíamos nos 

comprometido, porque estaremos voltados para nós e 

esqueceremos de olhar ao redor. Seremos seres vazios e sugadores, 

ao mesmo tempo, de nossas almas.  

Angústia é um sentimento do qual podemos e temos como 

evitar carregar. Para isso, necessitamos somente buscar a paz 

interior, a libertação dos erros e sentimentos que nutrimos na alma.  

Não damos ao outro e a nossa morada a Paz que não temos, o 

Amor que não sentimos. Deixaremos apenas a vibração de dor, 

revolta e desespero.  

 Vamos levantar a cabeça e elevar nosso ser. Temos como 

buscar doar o Amor, a Fé e a Paz. Somos seres que erram com a 

consciência do acerto, somos seres com a oportunidade de fazer 

algo pelo nosso entorno e por nós mesmos.  
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Agradeço a oportunidade de passar por aqui e poder deixar um 

pouco do meu estudo sobre esse sentimento. Deixo, por ora, um 

conselho aos leitores:   

“Libertem-se! Livrem-se de suas marcas, usem a consciência do 

certo a fazer, a consciência da alma que todos carregam por várias 

existências, que todos possuem a oportunidade e o conhecimento 

de como usá-la. Façam para que consigam transformar a si mesmo 

e o mundo do amanhã”. 

 

Irmã Scheilla  
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Biografia  

Scheilla é um suposto espírito ao qual médiuns espíritas brasileiros como 

Chico Xavier e João Nunes Maia atribuem a autoria de certas obras 

psicografadas.  

Segundo a literatura espírita, os espíritos Cairbar Schutel e Scheilla 

dirigem a Colônia Espiritual Alvorada Nova, onde Scheilla coordena o 

hospital Casa de Repouso.
7
  

    

  

                                            
7 “Scheilla (espírito). Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Scheilla. 
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Capítulo XX   

A Jornada  

  

Hoje venho falar sobre a jornada de cada um.  

Seguimos por caminhos diferentes quando estamos na Terra. 

Já aprendemos que cada ser é responsável por sua caminhada. 

Agora, vamos falar sobre a jornada.   

Traçamos nossa caminhada, porém não traçamos nossa 

jornada.  

A jornada de um ser foi traçada antes mesmo da criação deste 

ser. Deus, com sua infinita sabedoria, quando criou os mundos e os 

seres, criou também a jornada da evolução para todas as suas 

criações. Não somos seres imperfeitos como muitos pregam, ao 

contrário, somos seres perfeitos que temos, através de nossa 

caminhada, uma jornada evolutiva traçada por Deus.  

Vocês já pararam para refletir sobre Deus e suas criações, sem 

se deixar influenciar por aqueles segmentos chamados religiões?  

 Saibam que Deus não criou as religiões; Deus deixou-nos 

apenas ensinamentos através de um de seus filhos. Muitos se 

aproveitaram e ainda se aproveitam deles para benefícios próprios.  
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Vocês já pensaram o porquê Deus, tão perfeito, criou os 

mundos com essa necessidade de caminhar para evoluir e deu a 

todos eles a livre escolha?  

Deus, quando realizou sua obra chamada Criação, não estava 

apenas brincando de criar mundos e vidas como muitos acham ou 

tentam explicar em suas interpretações.  

Deus, com sua elevada sabedoria, sabia que tudo teria de 

funcionar em perfeita sintonia, que uma criação dependeria da outra 

e que seria preciso tudo isso para que todas tivessem um propósito 

maior. Pois bem, também tentou nos ensinar que a jornada de cada 

mundo, de cada uma de suas criações, depende da caminhada que 

traçarão de acordo com suas livres escolhas.  

Poucos serão os registros encontrados a respeito disso que lhes 

esclareço, alguns são até mesmo de ordem científica onde o homem 

apenas realiza estudos e tira suas conclusões, sem que haja 

interferências de seus próprios interesses. Pouco se sabe e se 

entende por jornada e muitos a confundem com caminhada.   

Por isso, quero deixar aqui a diferença entre ambas. 

Caminhada é dada a todos os seres vivos, criados por Deus, que 

carregam a responsabilidade de suas escolhas. A jornada faz parte 

da evolução de cada criação de Deus, e todos passam por ela através 

de sua caminhada e de suas escolhas. A caminhada está diante de 
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cada ser; a jornada está diante dos mundos e depende dos seres para 

ser alcançada.  

Agora, para que haja a compreensão de tudo, muita reflexão 

se faz necessária a respeito do assunto. Posso lhes dizer que, no atual 

momento, os mundos caminham em busca de cumprirem sua 

jornada. Por isso, grandes mudanças estão ocorrendo na Terra e em 

outros mundos. É um momento de muita atenção, reflexão e 

reforma para todos os seres.  

Elevem seus pensamentos em busca de vibrações que os 

ajudem a acompanhar essa jornada, para que não venhas sofrer com 

a estagnação do seu ser.  

Todos terão de caminhar em conjunto e em total harmonia 

com essas mudanças. É chegado o momento de nos colocar à 

disposição de novos conhecimentos e nos libertar de nossas 

amarras. Aquele mundo no qual vocês habitavam no dia de ontem 

cumpriu uma fase e continuará sua jornada e tudo mudará a partir 

deste momento. Aquele que não conseguir adaptar-se a ele sofrerá 

nessa nova existência grandes dificuldades, sentirá grande 

responsabilidade diante de sua reforma e reflexão, terá a Fé 

colocada à prova e chegará ao descontrole emocional e material 

quando houver a falta dela.  

Meus irmãos, nesse momento levantemos diante do Pai e 

agradeçamos a oportunidade desta renovação. Após tudo ocorrido, 
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grandes transformações poderão se sentir e presenciar na 

humanidade. Lembrem-se desta frase: "Com Deus, o pouco é 

muito”.  

Obrigado por essa passagem, espero que tenha conseguido 

esclarecer, despertar-lhes para algumas dúvidas e deixar-lhes motivo 

de reflexão e ajuda, pois esse é nosso propósito maior com esse 

trabalho. Que Deus abençoe a todos e lembrem-se: “Jornada é o 

caminho a percorrer, de todas as criações Divinas”.  

 

 Álvares de Azevedo 
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Biografia  

Álvares de Azevedo (1831-1852) foi um poeta, escritor e contista, da 

Segunda Geração Romântica brasileira. Suas poesias retratam o seu 

mundo interior. É conhecido como "o poeta da dúvida". 
8
   

  

                                            
8  “Álvares de Azevedo”, por Dilva Frazão. Disponível em: https://www.ebiografia.com/alvares_azevedo/. 
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Capítulo XXI  

“Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos” 

  

O que vocês podem entender por esses ensinamentos nos 

deixados?  

Pois, eu vos digo, a cada seguimento religioso seguido pelo 

homem traz uma nova visão de interpretação.  

Venho no dia de hoje trazer mais uma visão deste termo, uma 

visão que pode ser facilmente entendida, compreendida e 

assimilada por todos, sem que haja influências religiosas. Uma visão 

válida para todas as criações Divinas.  

Deus, com toda sua sabedoria, criou a vida e os mundos, não 

para lhes cobrar nada, não para virar-lhes as costas diante dos seus 

erros. Nunca houve ou haverá uma interpretação correta dessa 

frase, se continuarem olhando a Deus como o pai que pune ou 

escolhe qual dos seus filhos ficará próximo de si.  

Um pai não exclui seu filho por causa de suas falhas, por mais 

graves que elas sejam. Ele o acolhe; ele o dará novas oportunidades, 

novas missões a serem cumpridas. Ele jamais desiste de sua criação, 

está sempre pronto a acolhê-la em seus braços.  

Essa é a verdadeira face de Deus, esse é seu propósito maior 

diante de suas criações e, para isso, nos foi oferecido o livre arbítrio.  
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Deus não escolhe. Deus acolhe e renova suas oportunidades.  

Quando Jesus referiu-se aos poucos que são escolhidos, quis 

dizer que poucos serão aqueles que terão condições de estar ao lado 

de Deus para ajudá-lo com o trabalho de crescimento de suas 

criações. Poucos serão os que terão condições de alcançar a máxima 

do desenvolvimento, ou melhor, a evolução esperada por Deus.   

Isso tudo ocorre em função da matéria, pois é o que mais 

corrompe as criações devido às falsas morais que delas se propagam. 

Enquanto os seres estiverem vinculados à preocupação do 

crescimento material, cada vez mais se distanciarão do crescimento 

espiritual. A matéria pouco alimenta a alma do ser, fazendo com 

que acreditem em diferenças que jamais existirão.  

A matéria impede o ser de expandir seus conhecimentos 

morais e os ajuda a cair no erro, no orgulho e na vaidade.  

Temos que refletir sobre palavras deixadas, mas não nas 

explicações “religiosas” nos dada.  

Temos que olhar a Deus como um pai acolhedor e mudar a 

visão de pai punidor. Ele sempre estará pronto a acolher todas as 

suas criações, portanto, não os aflijam diante dos obstáculos. 

Procurem levar a paz a todos os cantos e a todos os seres.  

Deus estará pronto para receber a todos os seus, e somente 

atribuirá as diferenças de acordo com a conduta moral de cada um. 
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Deus acolherá todos de forma branda e pacífica com seu mais puro 

e elevado sentimento, e com ele os ensinará a retomar, a insistir em 

sua caminhada para libertarem-se das amarras errantes adquiridas 

durante suas existências.  

Deus estará sempre à espera de recebê-los com os braços 

abertos. Não os punirá pelas falhas, não os punirá pelo que deixastes 

de construir, ao contrário, os acolherá e ensinará novamente a lição 

do amor de pai, do acolhimento e da caminhada, lembrando-os do 

compromisso assumido anteriormente.  

É como se nos dissesse: “Levanta-te e anda novamente, faça o 

que sabes que precisa ser feito, siga com mais uma oportunidade a 

caminhada para superar seus erros, são seres errantes em busca da 

evolução. Diante desse aprendizado, persista em seu caminho. 

Lembre-se que aqui terás sempre uma morada à tua espera na casa 

do teu Pai”.  

É com esse Amor que nos acolherá, independente de nossos 

atos. Apenas continuaremos a buscar o caminho certo por nossas 

próprias pernas, e teremos que fazê-lo enfrentando as aflições e 

dificuldades que nós mesmos criamos diante de nós.  

Reflitam sobre essas palavras, sigam pelo caminho do bem, 

sigam atentos a seus passos e procurando corrigir suas falhas. Façam 

a reforma do ser, libertem-se da matéria e prendam-se apenas aos 

valores por Ele nos ensinado através da consciência moral.  
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A todos será dado e todos serão escolhidos para fazerem parte 

da casa do Pai. Obrigado aos amigos deste projeto pela 

oportunidade de adentrar a ele com minhas pequenas palavras.  

 

Auguste Comte  
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Biografia  

Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (Montpellier, 19 

de janeiro de 1798 - Paris, 5 de setembro de 1857) foi um 

filósofo francês que formulou a doutrina do Positivismo. Ele é 

considerado como o primeiro filósofo da ciência no sentido 

moderno do termo. Comte também é visto como o fundador da 

disciplina acadêmica de Sociologia.
9
    

  

                                            
9

 “Auguste Comte”, por Dilva Frazão. Disponível em: https://www.ebiografia.com/auguste_comte/. 
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Capítulo XXII   

Palavras soltas ao vento  

  

Vamos falar sobre as palavras: as soltas ao vento e as que vêm 

do coração.  

O homem tem nas palavras a primeira chance de praticar sua 

reforma íntima, mas muitas vezes acaba por desperdiçar a 

oportunidade do crescimento.  

Palavras têm suas vibrações e, na maioria delas, quando soltas 

ao vento, transmitem vibrações baixas que não marcam somente a 

alma dos que ouvem, mas principalmente dos que as pronunciam. 

Quando são vindas do coração, atingem o mais alto nível de 

vibração e só fazem abrir o caminho para a elevação da alma.  

Sempre nos foi dito como um dos ensinamentos do Pai: as 

palavras ditas ao vento só servem para nos atingir, enquanto as 

vindas do coração elevam o ser às vibrações que alimentam a alma 

e o ajudam a libertar-se de suas marcas.  

Vamos nos referir às palavras, também, como uma forma de 

alimento e libertação.  

Agora, pergunto-lhes: Por que perder tempo deixando sair do 

nosso ser palavras que nos marcarão, de forma a nos trazer mais 
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dores e amarras? Por que perder a oportunidade de crescimento ao 

usar palavras que venham a marcar ao próximo e a nós mesmos?   

Caros amigos, tudo isso ocorre devido à grande falta de 

reflexão. Muitos podem achar que é por falta de conhecimento, mas 

eu diria ser por falta de reflexão e por orgulho. Todos trazem para 

a Terra, quando nela reencarnam, o conhecimento dessa questão. 

Os ensinamentos estão dentro de cada um de nós, os trazemos na 

alma, mas, devido aos interesses materiais, ao orgulho e à vaidade, 

os deixamos de lado.  

Por ora, trago-lhes mais um motivo de reflexão. Todos temos 

condições de resgatar os ensinamentos que deixamos de lado muitas 

vezes. Temos condições de mudar nossa história e principalmente 

nosso vocabulário.  

Palavras soltas ao vento são palavras vazias que não trazem 

acréscimos ao crescimento do ser. Palavras vindas do coração saem 

da alma, enobrecem o sentimento do espírito e a elevação moral.  

Existem as diferenças e estas estão exatamente aqui para 

provar-lhes que há total condição de pensarem antes de deixar sair 

pela boca palavras que não se fazem presentes na alma, mas que, 

por um só descuido, poderão vir a marcá-la profundamente. Sejam 

vigilantes, protejam-se dessas marcas, pois todos terão as 

oportunidades igualmente oferecidas por Deus e todos possuem a 
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consciência do certo a ser feito, do certo a ser vibrado e do certo a 

ser dito.  

 As palavras, assim como o conhecimento, enobrecem o 

homem, libertando-o do perigo da imensidão da obscuridade e da 

pobreza do alimento espiritual. Todos os seres são capazes de 

pensar, agir e libertar. Todos, com suas livres escolhas, podem e 

devem optar pelas nobres e enriquecedoras palavras que venham 

alimentar-vos a alma.  

Feliz o ser que busca a compreensão dos ensinamentos e 

alimenta-se deles, pois através das palavras são oferecidas a 

oportunidade de conhecer, compreender, mudar e enriquecer-se 

moralmente.  

Deixo aqui minha contribuição, esperando que tenha sido, de 

certa forma, clara, para me fazer entendido.  

Obrigado, primeiramente a Deus, por poder fazer parte deste 

nobre projeto; aos amigos pelo convite e a vocês, leitores, por me 

deixar ouvir, e ajudá-los na busca do crescimento de cada um.  

Deixo apenas mais uma frase onde quero que reflitam sobre:  

“Levantem-se, ergam-se e andem em busca da construção do 

amanhã”.  

  

Olavo Bilac 
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Biografia  

Olavo Bilac (1865-1918) foi um poeta, contista e jornalista brasileiro. É 

o autor da letra do Hino à Bandeira. Foi um dos principais 

representantes do Movimento Parnasiano que valorizou o cuidado 

formal do poema, em busca de palavras raras, rimas ricas e rigidez das 

regras da composição poética. É membro fundador da Academia 

Brasileira de Letras.
10
  

   

  

                                            
10

 “Olavo Bilac”, por Dilva Frazão. Disponível em: https://www.ebiografia.com/olavo_bilac/  
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Capítulo XXIII  

A sociedade  

  

Hoje, venho falar-lhes um pouco sobre a sociedade.  

Vocês acham que seria possível mudarmos de alguma forma a 

sociedade em que vivemos?  

Vocês acham que se mudássemos os padrões da sociedade 

atual, conseguiríamos sobreviver em um mundo melhor?  

Sempre fui um ser bastante objetivo com minhas palavras, 

jamais dado a rodeios e muitas vezes fui considerado um 

questionador – na realidade eram somente considerações. Nunca 

fui tão generoso como deveria, nunca consegui demonstrar aquilo 

que realmente levava na alma. Sempre fui um ser de muita certeza 

dos valores que eu tinha guardado dentro de mim e não sabia de 

onde eles vinham. Sempre me preocupei com o outro, pouco fui 

compreendido.  

Quando desencarnei, estive diante de mim mesmo e pude 

rever minhas falhas de várias maneiras e, o fato de estar aqui 

participando deste projeto, se faz uma delas.  

Pedi para falar-lhes sobre o tema sociedade, esse ainda que se 

faz bem complexo por sinal, mas não teríamos como deixá-lo passar 

se tínhamos como propósito maior falar sobre libertação do ser.  
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Não quero que pensem que estão presos à sociedade, nos 

padrões existentes hoje. Muito pelo contrário, só estaremos presos 

a ela se assim o quisermos.  

 Não é pelo fato de passarmos pela Terra, convivermos dentro 

de uma sociedade, que somos obrigados a ser escravos dela. Pois 

bem, a escravidão acabou há tempos, mas, infelizmente, muitos 

ainda continuam ligados a ela pelo simples fato de não conseguirem 

se libertar dentro da sociedade em que vivem. Quando me refiro à 

escravidão e a essa libertação, me refiro a todos os seres que habitam 

a Terra e outros mundos.   

Sabem por que ainda se sentem escravos? Porque são 

escravos de si mesmos, de valores que criam em torno de si, 

valores que acabam por colocar como regras ao redor por onde 

passam e vivem.  

Essa é a melhor justificativa para o que vem a ser a sociedade, 

ou seja, cada ser cria a sociedade em que vive, estabelece suas regras 

e as diretrizes a serem seguidas por ela. Portanto, cabe a cada um 

saber construir, reformar e mudar a sociedade.   

Construímos a sociedade em que vivemos através de nossa 

consciência moral. Para que possamos construir uma sociedade 

libertadora, necessitamos começar com nossa própria libertação.  
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Agora que já sabem, cabe a cada um construir a sociedade 

onde vive com conceitos diferentes, com novas bases, com o 

sentimento de comunidade ao invés de sociedade.  

Por que não construir um meio baseado nos ensinamentos do 

Cristo e de nossa reforma íntima? Se cada qual olhar para si mesmo 

e procurar corrigir suas falhas, com certeza terá condições de 

construir uma sociedade com sentido comunitário, onde um 

socorre ao outro, se doam e todos se fazem iguais diante de seus 

valores morais e seu crescimento evolutivo.  

Vamos nos libertar daquilo que ainda nos prendem ao 

orgulho, ao egoísmo, e à vaidade. Uma vez liberto desses 

sentimentos mesquinhos e pequenos, nos tornaremos grandes 

construtores de uma sociedade melhor.  

Obrigado, amigo, pela oportunidade e pelo convite.  

  

Mahatma Gandhi  
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Biografia  

Mahatma Gandhi. (1869-1948) foi um líder pacifista indiano. Principal 

personalidade da independência da Índia, então colônia britânica. ... 

Com o início da Segunda Guerra Mundial, Gandhi voltou a lutar pela 

retirada imediata dos britânicos do seu país. 
11
   

  

                                            
11

 “Mahatma Gandhi”, por Dilva Frazão. Disponível em: https://www.ebiografia.com/mahatma_ghandi/. 
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Capítulo XXIV  

A Integridade do Ser  

  

Neste momento, vamos falar sobre o que seria a Integridade 

do Ser.  

Muitos acham que a integridade está subjetivamente ligada às 

atitudes do ser, pois eu vos diria que estão enganados. A integridade 

está diretamente ligada à moral do espírito, a moral que esse traz 

quando chega à Terra. Portanto, a integridade que está ligada aos 

valores do espírito, acumulativos durantes as existências.  

Sei que muitos de vocês nunca pararam para pensar a respeito. 

Sempre acharam que o ser íntegro seria aquele que viria de boa 

família, aquela considerada ideal nos padrões conservadores da 

sociedade, onde recebia uma educação conservadora, cheia de 

conceitos e exigências. Pois bem, a integridade, como falei 

anteriormente, vem marcada na alma e não a adquirimos pelo 

ambiente familiar, apenas somamos valores da convivência com os 

que já trazemos de outras existências.   

Vocês já puderam observar que, às vezes, nasce em uma 

família completamente estruturada moralmente, um ser sem 

nenhuma integridade moral?  

Por que Deus, que sempre aproxima espíritos afins, permite 

naquele seio familiar a vinda deste espírito?  
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Pois bem, Deus tem para cada um de seus filhos um propósito 

maior do que possamos imaginar. Quando espíritos com baixa 

integridade moral vêm em um ambiente contrário a tudo que traz 

em seu ser, diríamos que não é por afinidade, não é por 

compromissos anteriores, mas sim pela oportunidade de 

conhecimento de ambos, os íntegros de moral e os não íntegros.  

Isso ocorre devido ao fato de que, até mesmo os seres íntegros 

moralmente, necessitam passar pela oportunidade de crescimento 

de sua paciência, perseverança e orgulho.  

Muitos são os ensinamentos que o Pai tem a nos oferecer. 

Porém, nossa capacidade de compreensão ainda se faz pequena 

diante de tanto conhecimento que temos a adquirir.  

Caros amigos, a integridade de um ser o acompanha por várias 

existências. Ela só atinge seu estado pleno quando o ser consegue se 

libertar de suas amarras, principalmente a amarra do orgulho de 

achar que, porque a tem, se faz diferente e mais valorizado do que 

os que ainda a buscam em sua evolução.  

Ser íntegro não é aquele cheio de princípios, ser íntegro é 

aquele elevado moralmente e liberto do seu orgulho, que sabe olhar 

ao outro sem sentir-se diferente pela moral, que traz na alma a 

humildade de seu ser.  

Ser íntegro é respeitar seu próximo e suas diferenças, é fazer 

com que todos ao seu redor sintam-se acolhidos e respeitados. Ser 
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íntegro é elevar-se moralmente ao Pai e desprender-se de valores 

que nos são impostos por uma sociedade conservadora.  

Não é a sociedade que faz o homem, não é a família que faz o 

ser, não são os valores que enriquecem a alma, são, simplesmente, 

os ensinamentos recebidos pelo Pai.  

Pensem nisso, e terão mais uma oportunidade de grande 

reflexão.   

Agradeço a oportunidade do dia de hoje, no ensinamento e do 

conhecimento adquirido através dela.  

  

José Ribeiro do Amaral  
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Biografia  

José Ribeiro do Amaral, mais conhecido como Ribeiro do Amaral (São 

Luís, 03 de maio de 1853 - São Luís, 30 de abril de 1927) foi um 

historiador e escritor brasileiro. Foi fundador da cadeira nº 11 da 

Academia Maranhense de Letras, tendo como patrono João Francisco 

Lisboa, foi também presidente desta Academia de 1908 a 1927.
12
  

   

  

                                            
12 “José Ribeiro do Amaral”. Disponível em: http://www.academiamaranhense.org.br/jose-ribeiro-do-amaral/. 



 
 

135 
 

 

 

 

 

  

  



 
 

136 
 

Capítulo XXV  

Virtudes da alma  

  

A alma carrega, durante todas as suas existências, as virtudes 

adquiridas no decorrer delas.  Cabe a cada ser correr em busca 

dessas virtudes, pois serão marcas profundas que virão a ajudá-lo 

muito no decorrer de sua caminhada.  

A virtude de um ser vem marcada em sua alma quando a ele é 

dada a oportunidade de voltar à Terra trazendo em sua bagagem 

tudo aquilo que adquiriu, sejam nobres ou mesquinhos sentimentos. 

Feliz o ser que acumula durante suas existências somente 

sentimentos da virtude, livres do orgulho, do egoísmo e das 

diferenças.  

A virtude é uma das mais nobres qualidades que eleva o ser. 

Ela vem totalmente desprovida de mágoas, rancores e falta do 

Perdão. Ela enobrece a alma em sua caminhada fortalecendo a 

moral do ser que, quanto mais manter-se elevado, mais alcançará a 

virtude dos sentimentos.  

Muitos quando chegam à Terra recebem a oportunidade de 

crescimento e trazem consigo a bagagem daquilo que foram em 

outras existências. Infelizmente, poucos chegam trazendo na 

bagagem a virtude do amor ao próximo, da doação e do perdão.  
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Às vezes, encontramos seres que desperdiçam as 

oportunidades de crescimento simplesmente pelo fato de não 

levarem consigo a virtude do perdão. Essa virtude começa através 

do desprendimento da matéria e de nossos próprios atos.  

Feliz aquele que se liberta daquilo que lhe aprisiona a alma, 

carrega consigo o Amor e consegue passar por uma existência 

acumulando a libertação de suas marcas e enriquecendo sua alma 

com virtudes.  

Feliz aquele que aproveita a oportunidade da passagem e 

esforça-se para atingir a virtude da alma.  

Feliz o ser que não desperdiça uma existência e busca a 

reforma e o perdão de suas falhas.  

Feliz o ser que consegue se libertar da escravidão de si mesmo 

e enriquece-se da virtude do Amor e do Perdão.  

Feliz a criação Divina que vive intensamente a virtude de se 

transformar em uma criatura à imagem de sua criação.  

Poucos se darão ao trabalho da reflexão sobre as virtudes da 

alma, ainda menos, ao trabalho de caminhar em busca dela.  

Para que haja a virtude da alma, se faz necessária a libertação 

de valores, se faz necessária a intensa reformulação do seu ser. Não 

é uma decisão fácil a ser tomada, principalmente para aqueles que 

estão completamente envolvidos pela matéria.  
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Libertar-se da vaidade, libertar-se do orgulho, libertar-se da 

matéria que corrompe o ser, não é fácil. Isso requer muito 

desprendimento, muita reforma, muita prática e muita persistência.  

Infelizmente, a alma é movida muitas vezes por valores que a 

corrompem diante daquilo que a matéria tem a oferecer aos seus 

olhos. Os valores cumulativos da virtude não se fazem presentes a 

todo instante aos olhos do ser, eles apresentam-se apenas marcado 

em seus sentimentos e atitudes. Aquilo que o ser não vê, não lhe 

chama a atenção e não lhe causa a impressão.   

Somos seres que erram em busca de um saber, com plena 

consciência do certo a fazer. Usemos essa consciência em busca da 

reflexão sobre o conteúdo apresentado neste projeto. Tenho certeza 

que ela enriquecerá ainda mais a capacidade de compreensão.  

Olhem para si mesmos e procurem as virtudes que carregam 

na alma, com certeza encontrarão conceitos que virão a 

surpreender-lhes. Cabe ao ser a reflexão contínua durante suas 

existências, pois aqueles que não olhar para si, para suas 

imperfeições a ponto de cegar-se pela matéria, terão grandes 

dificuldades de atingir a virtude da alma.  

Reflitam e insistam na mudança, pois existe um Pai à espera do 

retorno.  

Agradeço a oportunidade dessa passagem.  

Irmã Clarice  
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Biografia  

Irmã Clarice, amiga da espiritualidade que contribui com os trabalhos 

da fraternidade Nascente Artes. 
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Capítulo XXVI   

Valores da alma  

  

A alma, quando nasce, traz consigo valores adquiridos durante 

suas experiências vividas por suas diversas existências.  

Sobre esse conceito, sei que já se fez falado nesta obra. Porém, 

ainda necessitamos reforçá-lo, devido a fatores que precisam servir 

como alerta.  

Nesse momento, em que o mundo passa por transformações 

necessárias ao seu crescimento, é de extrema importância que todos 

também façam suas transformações. Aqueles que optarem pelo não 

esclarecimento, a não reforma e a não elevação do seu ser, ficarão 

expostos à própria sorte, às consequências de suas ações e não terão 

mais espaço para viverem sobre a Terra. Terão que, de certa forma, 

habitarem outras esferas que lhes sejam afins.  

A nossa missão para o momento com este projeto é de ajudá-

los. Através da reflexão, alcançar a oportunidade de continuarem 

sobre a Terra, seguindo sua jornada evolutiva e caminhando em 

busca de sua libertação e elevação espiritual.  

Quando procuram se encontrar através da busca pelo 

conhecimento, adquirem diante ao Pai Supremo a oportunidade de 

renovação de seu ser.  
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Lembrando que Esse sempre receberá os seus de forma 

acolhedora, desde que jamais venham a violar suas regras. Sempre 

teremos novas oportunidades, sempre estaremos diante do 

crescimento.  

Por mais aflições que vivenciem nesse momento na Terra, 

estão totalmente amparados pelo Pai. As aflições serão oferecidas 

como forma de crescimento moral àqueles todos que delas 

necessitam para a alimentação do seu ser.  

Se procurarmos nos prover da reflexão e do estudo, 

conseguiremos alcançar a reforma Divina. Não existirá o mal 

batendo à nossa porta, a peste não nos atingirá, estaremos elevados 

com nossa reforma em busca da moral a ser atingida.  

Não caiam no desespero diante das dificuldades apresentadas 

para o momento. Todos serão amparados pelo Pai em busca do 

crescimento.  

O planeta passa por reformulações e todos que aqui habitam 

tem total condições de aqui permanecer durante sua caminhada, 

basta se desprenderem de valores que possam vir a corromper a 

moral divina.  

Nós, amigos da espiritualidade que por aqui passamos, 

gostaríamos de alertá-los para os ensinamentos deixados. Alertá-los 

a abrirem os olhos para o que está por vir e ajudá-los de alguma 

forma a superar esse momento difícil para todos.  
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Lembrem-se: vós sois a causa das aflições enfrentadas para o 

momento; a vós, o direito a libertar-se delas.  
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Capítulo XXVII  
  

O Espelho da Alma  

  

Muitos seres, quando chegam à Terra, vêm em busca de 

crescimento. Todos carregam consigo a oportunidade de evolução, 

através de suas vivências e aprendizados.  

O que tentamos deixar aqui foram textos que pudessem trazer-

lhes esclarecimentos a respeito de sentimentos e aflições que 

poderiam contribuir de alguma forma no melhor aproveitamento 

para essa existência.  

Sabemos que muitas são as aflições encontradas na Terra 

durante esse momento, mas com Deus, com Fé, com Perseverança 

e caridade, terão as armas necessárias para sua própria defesa. 

Quanto mais elevados os sentimentos, menos causas para as 

aflições.   

Aproveitem a oportunidade e os ensinamentos permitidos 

para o crescimento moral da alma. Deus, em sua bondade para com 

os seus, tem estado a todo tempo próximo daqueles que necessitam 

e clamam pela sua presença.  

Saibam que Ele não nos colocou diante das aflições com o 

propósito de nos punir, mas com o de nos fortalecer na Fé e no 

Amor.  
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Aproveitem o momento oferecido e busquem a elevação 

moral. Aproveitem o tempo proporcionado em busca de novos 

ensinamentos e reformas.  

Olhem ao próximo com os olhos que usam para olhar a si 

mesmos. Sintam-se diante de espelhos e deixem que esses venham 

a refletir a imagem do seu ser.  

Observem-se onde há a necessidade de autocorreção.  

Fortaleçam-se nas palavras do Cristo.  

Deixem de olhar aos outros com olhares de críticas e 

reformulações, usem esse olhar apenas para si mesmos, para seu 

próprio espelho.  

Lembrem-se: é chegado o momento de observarem-se no 

espelho da vida, e transformarem as imperfeições do ser, para que 

alcancem a sonhada Libertação da Alma.  

Liberdade a todos os seres e suas criações. 
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Capítulo XXVIII 

Agradecimento 

  

Depois de muitos temas abordados aqui, depois da passagem 

de todos os colegas que se fizeram presentes e, até mesmo, pelos 

ausentes que contribuíram para que este projeto acontecesse, venho 

agradecer a oportunidade e os ensinamentos obtidos e aqui 

deixados.  

Para todos nós, esse foi um trabalho de extrema importância 

que veio somente para enriquecer nosso aprendizado.  

Esperamos que dúvidas possam ter sido esclarecidas, aflições 

possam ter sido curadas e oportunidades de reformas possam ser 

absorvidas por aqueles que se permitirem às mais profundas 

reflexões da alma.  

Quero deixar registrado, por ora, o imenso carinho ao meu ser 

por todos aqueles que participarão desse trabalho. Aos que 

escreverão seus textos, aos que se colocarão à disposição de recebê-

los através da escrita e de elevadas vibrações. A todos, o meu muito 

obrigado.   

Obrigado pelo silêncio, obrigado pelo trabalho, obrigado pela 

dedicação e pelo respeito.  
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Espero que de alguma forma tenhamos conseguido alcançar 

nosso propósito maior. A cada um foi dada a oportunidade de 

tratamento, de reforma e reflexão.  

Caros leitores, espero que possam aproveitar, a cada palavra, 

o que lhes foi deixado e que tudo possa a vir acrescentar-lhes à alma.  

Seguimos em busca da reforma do ser e de sua libertação.  

Alcancemos nosso propósito de reforma e ascensão ao mundo 

criado pelo Pai, continuemos nossa caminhada procurando elevar a 

alma do nosso ser. Deixemos que os ensinamentos que nos foram 

oferecidos possam trazer-nos à reforma, à Libertação e à Paz.  

Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue nos dando a 

oportunidade do crescimento e da libertação.  

  

Castro Alves 
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“Que a paz e a busca pela 

reforma de cada ser possam 

ser encontradas na imensidão 

do interior da alma, através da 

Fé e com o propósito de 

renovação para um novo 

amanhã.” 
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O Grupo Nascente Artes (GNA) é uma entidade sem fins 

lucrativos que exerce desde 1991 atividade filantrópica em todo Brasil, a 

partir de doações. Fundado pelo mentor espiritual José do Patrocínio, 

objetiva resgatar os verdadeiros princípios da Arte Cristã, por meio da 

caridade com pessoas voluntárias dispostas a contribuir com a 

mediunidade artística em comum, junto aos espíritos de artistas já 

desencarnados.  

O Grupo Nascente Artes deixa aos amigos leitores e aos que têm 

colaborado com este trabalho uma mensagem de agradecimento, por 

acreditarem no ideal do grupo, desejando que todos busquem o 

conhecimento por meio do estudo, aplicando-o na reforma íntima e no 

desenvolvimento social da coletividade. 

Entre em contato conosco e conheça mais sobre o nosso trabalho 

e nossas atividades pelo site: www.nascente.org.br. 

 

 

 


