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INTRODUÇÃO 
 

Julgo do meu dever dizer algumas palavras a guisa de 
introdução a este livro absolutamente ímpar no mundo, e que serão 
as únicas realmente minhas em todo o texto. Tudo quanto do livro 
consta, inclusive o título dos capítulos, foi grafado pelo Irmão Tomé. 
Retirei de cada capítulo, com sua aprovação, a frase que me pareceu 
sintetizar melhor o sentido do mesmo, usando, por conseguinte, 
apenas palavras suas. Não colaborei nem interferi na redação dos 
quarenta e três capítulos do livro, cujo estilo e linguagem pertencem 
inteiramente ao Autor. Uma ou outra vez, na datilografia da matéria, 
ocorreu-me a substituição de alguma expressão, o que eu anotava a 
lápis na entrelinha. Ao preparar, porém, o original para a gráfica, 
desprezava minha emenda por achar que o correto era o que me 
havia sido ditado, e mentalmente me censurava pela tentativa de 
emendar o que estava certo. 

Devo confessar, com toda a sinceridade, que este livro 
extraordinário constituiu para mim uma grande revelação. Exercitando 
com amor a psicografia desde alguns anos, tendo recebido por este 
meio consolações indizíveis através de mensagens altamente 
instrutivas e afetuosas, de velhos amigos e parentes muito queridos 
do Além, jamais poderia imaginar que um dia me tomaria 
intermediário de Entidades que aprendi a venerar desde a infância, 
pela mão piedosa de minha Mãe. Eis um pouco da pequena história 
deste grande livro: 

Eu e minha esposa costumamos reunir-nos às quintas-feiras às 
21 horas, à nossa mesa de refeições, para uma concentração mental 
de cerca de trinta minutos, segundo as instruções do CIRCULO 
ESPIRITUAL DO AMOR DE JESUS. As pessoas que estudam a Vida de 
Jesus Ditada por Ele Mesmo sabem o que significa essa prática 
semanal como meio de atrair bênçãos e luzes espirituais. Cultivando a 
arte maravilhosa da psicografia semimecânica, costumo dedicar os 
minutos finais da reunião ao aprimoramento desta faculdade. 

Na quinta-feira 21 de junho de 1962, dia consagrado a Corpus 
Christi, utilizou-se do meu lápis uma Entidade ainda desconhecida 
para nós, produzindo uma bela mensagem de ensinamentos 
espirituais relacionados com a data, assinando Irmão Tomé. Eu pedi à 
Entidade que nos fornecesse alguns dados a seu respeito, para o 
registro que costumo fazer dos amigos que nos visitam, ao que a 
mesma bondosamente aquiesceu, escrevendo o seguinte: 
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“Sim, amigo meu; sou aquele que passou à História 
como o que só acreditaria que fosse o próprio Mestre em 
pessoa se lhe tocasse as feridas. Daí o provérbio que correu 
e ainda corre o mundo: “Ver para crer”. Adeus”. 

 
Em outra de nossas concentrações mentais, a 26 de julho 

seguinte, a mesma Entidade, entre outras coisas, escrevia: 
 

“Minha presença está servindo igualmente para 
apurar ainda mais a faculdade psicográfica do aparelho, na 
tentativa que tenho em vista de aproveitá-la para transmitir 
à Terra uma série de conselhos de grande utilidade para 
aqueles que desejarem aproveitá-los.” 

 
No sábado 1º de setembro seguinte, às 20 horas, senti algo de 

novo em torno de mim, como se fora uma presença invisível. Dirigi-
me ao escritório e tentei escrever psicograficamente alguma coisa. 
Nesse dia o Irmão Tomé grafava o primeiro capítulo deste livro, 
realmente ímpar no mundo, assim prosseguindo o nosso trabalho 
todos os sábados, inclusive no de carnaval, conforme ele próprio 
assinala no texto. 

Julgo também de interesse para os leitores conhecerem parte 
dos diálogos que mantinha com o Irmão Tomé ao fim do nosso 
trabalho semanal, durante os quais me eram transmitidas instruções 
do Senhor Jesus, para o maior êxito deste livro; como parte que é da 
Grande Cruzada de Esclarecimento iniciada na Terra. Assim, no 
sábado, 28 de maio de 1963, entre outras coisas, disse-me o Irmão 
Tomé: 

 
“Nosso livro está em vias de conclusão. Faltam poucos 

capítulos para terminar. Nosso Senhor está satisfeitíssimo 
com o meu e o teu trabalho. Qualquer idéia sobre a 
impressão e promoção podes ir anotando desde já.” 

 
Como eu tivesse apresentado três sugestões para o título, 

inclusive a vitoriosa, indaguei do Irmão Tomé o que havia a respeito e 
ele assim se manifestou: 

 
“Sobre o título, existem ainda algumas sugestões a 

estudar. Espero que provavelmente no próximo sábado já 
poderei comunicar.” 
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Efetivamente, no sábado 1º de junho, à minha pergunta 
habitual sobre se havia, alguma instrução, assim me respondeu o 
Irmão Tomé: 

 
“Sim. Temos hoje diversos assuntos a tratar. Primeiro, 

quanto ao título. O Senhor escolheu para título o seguinte: 
AS FORÇAS DO BEM. É uma sugestão tua, que 

mereceu a aprovação do Senhor. Em seguida desejo 
informar-te que, com os capítulos que grafaremos no 
decorrer deste mês, o livro estará concluído. Não desejamos 
fazer um volume muito grosso, considerando o que iria 
custar a pessoas de parcos recursos.” 

 
No dia 8 de junho eu havia colocado sobre a mesa de trabalho 

um esboço da capa para submeter ao Irmão Tomé. Feita a pergunta 
habitual, ele assim me respondeu: 

  
“Pouca coisa tenho hoje para dizer-te. Apenas que o 

título do nosso livro vai ficar magnífico com essa disposição. 
Gostei bastante e Nosso Senhor também. Em seguida quero 
dizer-te que Nosso Senhor voltará aqui para grafar Ele 
mesmo o Prefácio do livro. Isto Ele o fará provavelmente no 
primeiro sábado de julho.” 

 
Indaguei então do Apóstolo se Nosso Senhor escreveria o 

Prefácio ali mesmo no meu pequeno escritório ou se nos deveríamos 
reunir à mesa de refeições. Eis a sua resposta: 

“Aqui mesmo, meu amigo, para que todo o livro seja 
psicografado neste “Posto de Serviço” que me dedicaste.” 

 
No sábado, 15 de junho, após responder a assuntos 

particulares, escreveu o Apóstolo Tomé: 
 

“Relativamente à tua sugestão de escreveres algo 
sobre mim próprio, fui ouvir Nosso Senhor. Ele opinou que 
este particular deverá ficar para outra obra que iniciaremos 
em breve, e será divulgada quando a atual já estiver 
bastante difundida. Bem; agora o “nosso livro”. Nosso 
Senhor fará o Prefácio, o que virá valorizar 
extraordinariamente o meu e o teu trabalho. Podes ir 
preparando os planos de promoção e distribuição para 
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serem postos em prática logo que for iniciada a 
composição.” 

 
No dia 22 de junho, manifestei ao Apóstolo o meu desejo de 

incluir no livro, além do Prefácio do Senhor Jesus, algumas palavras 
de Nossa Senhora, e perguntei-lhe se isto seria possível. Eis a sua 
resposta: 

 
“Vou tentar obter o que desejas. Responderei 

provavelmente no próximo sábado.” 
  
Finalmente, no sábado, 29 de junho, após grafarmos o último 

capítulo, fiz a pergunta habitual ao Apóstolo, que assim respondeu: 
 

“Sim, meu amigo. Concluído fica o nosso belo livro, 
com a graça do Senhor. No próximo sábado o Senhor Jesus 
virá grafar o Prefácio para maior valia do nosso livro. Nossa 
Senhora, igualmente, grafará algumas palavras a teu 
pedido, atendido por Ela com alegria. Provavelmente o fará 
numa quinta-feira. Providenciarás em seguida o que se 
refere à impressão e distribuição da melhor maneira. O 
Senhor confia inteiramente na tua capacidade para isso. 
Nestas duas próximas semanas combinaremos nossa 
atividade futura, depois de ouvir Nosso Senhor. Entendido?” 

 
E após minha resposta afirmativa: 
 

“Deixo-te o meu abraço muito amigo, e sempre às 
tuas ordens me despeço por hoje. Adeus.” 

 
Caro leitor: Essa é a pequena história deste livro, e serve para 

demonstrar o empenho do Senhor Jesus pela maior difusão dos 
conselhos que o mesmo encerra. Quero então fazer-lhe um pedido de 
todo o coração: se gostar do livro, como certamente vai gostar, 
ajude-me na minha tarefa, inculcando-o aos seus amigos, ajudando 
ao mesmo tempo ao Apóstolo Tomé na sua missão junto a todos nós 
encarnados, e acima de tudo a Nosso Senhor Jesus Cristo, que 
recompensará generosamente a todos. É o que sinceramente lhe 
pede e agradece. 

 
DIAMANTINO COELHO FERNANDES 
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 PREFÁCIO 
 
Os acontecimentos há milênios projetados para este fim de 

século, assinalando em sua passagem o início duma nova era para o 
planeta terreno, exigiram um esforço notável por parte das Forças do 
Bem, às quais incumbe a orientação da humanidade terrena. 

 
Para dar cumprimento à tarefa de esclarecimento dos Espíritos 

presentemente encarnados na Terra, vários meios foram estudados, 
debatidos e finalmente aprovados no Alto, o primeiro dos quais foi o 
que deste livro consta, em forma de conselhos dirigidos a todos os 
homens e mulheres deste fim de século. Desta parte ficou em boa 
hora incumbido o Irmão Tomé, um dos meus Apóstolos e muito 
dedicado servidor, o qual cumpriu com brilho esta incumbência, 
grafando os belos conselhos que aqui se oferecem a quantos 
estiverem em condições de compreendê-los e praticar. 

 
Na ordem espiritual não existe nenhuma espécie de imposição 

nem de violência, deixando-se sempre ao arbítrio de cada um aceitar 
ou não aquilo que de mais alto nos chega para o bem de cada qual. 
Em face deste princípio, o que às Forças do Bem se oferece, é 
exatamente o que concluído fica no presente livro: conselhos de 
grande luminosidade, oferecidos a todos os viventes da Terra, para 
que as leiam com atenção, procurando ler também nas entrelinhas o 
que ficou oculto, e, após o seu devido estudo e meditação, decidirem-
se homens e mulheres pela sua prática imediata, como quem se 
preparasse para uma grande excursão a país desconhecido. 

 
Minha presença pessoal, grafando o presente Prefácio, obedece 

a duas razões igualmente importantes: dar meu inteiro apoio ao livro 
do Irmão Tomé, pelo seu elevado merecimento, num esforço que eu 
acompanhei muito de perto, de parceria com este outro filho a quem 
muito estimo, e dizer a todos os leitores que, embora investido da 
responsabilidade recebida do Pai Celestial, de orientar e responder 
pelo progresso dos seres humanos encarnados neste planeta, embora 
investido de tão grande responsabilidade, atendo com alegria a todos 
os chamados e invocações de quantos necessitem do meu auxilio 
pessoal ou espiritual, em seus labores terrenos. 
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Este mundo visível para vós, assim como aquele em que vivem 
milhões de Espíritos que também passaram pela Terra, não estão de 
modo algum separados, filhos meus; eles se interpenetram e se 
completam, diferindo apenas quanto ao estado vibratório. O que 
fazeis neste plano, por mais recôndito, é perfeitamente visível nos 
demais planos, embora isto vos pareça impossível. Por conseguinte 
todo o empenho que ora fazem todos os Espíritos de Deus aqui 
denominados apenas Forças do Bem, é no sentido de chamar vossa 
atenção para o lado espiritual da vida, onde reside toda a vossa 
felicidade. 

 
Louvo neste Prefácio mais este esplêndido esforço de Tomé e 

seu dedicado intermediário, também meu antigo servidor, e peço-vos, 
filhos meus, que recebais estes luminosos conselhos, como bem disse 
Tomé, “como um escaler que se vos oferece em pleno oceano para 
vos conduzir ao porto seguro da vossa salvação espiritual”. 

 
Dizendo-vos o que aí fica, desejo reafirmar-vos, filhos e filhas 

da Terra, a minha inteira cooperação com todos vós, sempre que 
solicitada, pelo meu desejo imenso de receber-vos um dia em meu 
coração que não cessa de vibrar de amor por vós. Aqui vos abençoa e 
se despede este vosso verdadeiro amigo, 

 
JESUS DE NAZARETH
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 PALAVRAS DE MARIA SANTÍSSIMA            
ÀS SUAS FILHAS TERRENAS 

 
Minha palavra despretensiosa dirige-se neste momento a todos 

os Espíritos vivendo presentemente em corpos femininos na Terra, a 
quem eu chamarei minhas filhas terrenas. Minha palavra 
despretensiosa tem o único objetivo de chamar sua atenção para os 
belos e úteis conselhos que por determinação do Senhor Jesus foram 
trazidos à Terra, pela necessidade que todos os Espíritos encarnados 
têm, de os conhecer e pôr em prática. Mas desejo dirigir-me 
igualmente aos Espíritos viventes atualmente em corpos masculinos, a 
quem quero e estimo também, entre os quais tenho a alegria de 
contar muitíssimas dedicações. 

 
Eu venho acompanhando o trabalho do Irmão Tomé e deste 

seu intermediário, desde o primeiro capítulo deste pequeno, porém 
valioso livro, e sou testemunha do esforço de Tomé, o antigo e 
dedicado Apóstolo de Jesus, no sentido de trazer à Terra uma palavra 
verdadeiramente útil a todos os encarnados. Todos nós, no Alto, 
estamos empenhados em estabelecer ligações bem sólidas com todos 
os filhos e filhas da Terra, a fim de nos preservar de possíveis 
sofrimentos e aflições, que podem ocorrer daqui para o fim do século. 
Tudo, aliás, foi bem claramente exposto do princípio ao fim do livro, 
não sendo a minha palavra de maior valia a esse respeito. Eu venho 
atender, porém, e o faço com grande alegria, a um pedido deste filho 
que tão dedicadamente serviu ao Apóstolo Tomé, grafando estas 
simples palavras para constarem do livro. Assim, quero aproveitar o 
ensejo que se me oferece para dizer a todas as filhas encarnadas, que 
atenderei com alegria a qualquer pedido que me dirijam, em busca de 
esclarecimento para seus Espíritos. 

 
Minhas filhas: vossa vida terrena é muito curta, é verdade, 

porém no Espaço ela é infinita. Os sofrimentos da vida terrena não 
têm outro objetivo senão apurar as qualidades morais do Espírito, as 
quais representam a vossa própria luz. Creio não necessitar de dizer 
mais, depois do quanto neste livro foi escrito por esse valoroso 
Apóstolo Tomé, que há quase dois mil anos se dedicou ao serviço de 
meu filho, o Senhor Jesus. Meditai nos conselhos que ele vos trouxe, 
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porque são verdadeiros, e muito hão de contribuir para a vossa 
felicidade nos dias que se aproximam. 

 
Encerro aqui estas palavras despretensiosas colocando-me à 

disposição de quantos se lembrem de me chamar, tanto nos 
momentos de tristeza como de alegrias. Com toda a minha dedicação 
me subscrevo, a vossa verdadeira amiga e dedicada serva, 

 
MARIA 
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 TEMPOS SE APROXIMAM... 
ACELERADAMENTE 

 
“A cada um será dado segundo suas obras. Àquele que tem, 

mais ainda lhe será dado: e àquele que não tem, ser-lhe-á tirado o 
pouco que tem.” Nesta linguagem parabólica está encerrado um dos 
maiores e mais belos ensinamentos deixados por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, em sua última passagem pela carne. Entendê-la, é penetrar o 
grande segredo que levará o Espírito humano à meta de sua 
perfectibilidade. Dar-se-á, por conseguinte, tudo, àquele que tem 
merecimento para receber, compreender e assimilar ensinamentos de 
grande luminosidade para o seu desenvolvimento espiritual, ao passo 
que nada se dará àquele que, não possuindo as necessárias condições 
por falta de merecimento, inútil seria beneficiá-lo com aquilo a que o 
mesmo não saberia dar valor. E aí está mais um ensinamento em 
torno daquela outra parábola do Senhor, quando disse: “não atireis 
pérolas aos porcos”. 

Tempos, porém, se aproximam aceleradamente, aliás, em que 
os homens serão chamados a meditar seriamente no seu próprio 
futuro, quando então abrir-se-ão suas mentes à compreensão destes 
ensinamentos. A dor, o sofrimento, os fracassos e outros fatores 
análogos ainda são indispensáveis à grande maioria dos encarnados, 
no sentido de os conduzir à grande meta do seu destino. O homem 
aproxima-se a largos passos da fase em que o interesse puramente 
material cairá num plano secundário em sua mente, para dar lugar à 
meditação e ao raciocínio em torno dos problemas do Destino, ou 
seja, em torno do fenômeno da vida e da morte. O homem sensato, 
aquele cuja inteligência consiga receber do Alto as vibrações 
puríssimas emanadas da Mente Divina, suspenderá por vezes as suas 
atividades materiais, interesseiras, e pensará um pouco no destino 
que o aguarda quando seus olhos do corpo se fecharem para este 
mundo de ilusões. Ele desejará saber então, se vale realmente a pena 
ao ser humano vencer uma existência inteira de labores puramente 
materiais, acumular fortuna sobre fortuna, para a certa altura, largar 
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tudo de vez e partir para o desconhecido, sem uma idéia sequer do 
caminho que terá de percorrer para alcançar determinado plano de 
vida, onde a fortuna maior ou menor aqui deixada, só lhe poderá 
proporcionar sofrimento e remorsos... 

Homens e mulheres a quem estas palavras puderem chegar, 
suspendei por um instante os vossos cuidados e ouvi-me! Vossa 
permanência na Terra é demasiado curta e vossas alegrias efêmeras! 
Meditai um pouco no futuro de vossos Espíritos, e procurai ser úteis 
ao vosso próximo, para que possais transformar em luz para vós 
próprios, aquilo que puderdes dispensar em favor dos vossos irmãos 
necessitados. Fazei-o, porém, segundo aquele luminoso ensinamento 
do Senhor: Que a vossa mão esquerda não saiba o que derdes com a 
direita. 

Usai ainda de um outro recurso da maior utilidade para o vosso 
bem-estar, e tranqüilidade para os vossos corações: adquiri o hábito 
altamente salutar de orar diariamente ao deitar, agradecendo a Deus 
a proteção e as bênçãos recebidas durante o dia, e pedindo sua 
continuação para o dia seguinte. Nesse ato, não vos esqueçais, 
porém, de perdoar as ofensas porventura recebidas durante o dia, 
assim como de perdoar aos vossos inimigos, que outra coisa não são 
que irmãos vossos, porque assim como vós, também são filhos de 
Deus, e um dia todos se hão de reunir para cantar hosanas ao Criador 
de todos os mundos do Universo. 

Assim procedendo, não chegareis a saber o que de amarguras 
e sofrimentos conseguistes afastar do vosso caminho. Fazei isto, eu 
vos peço, pelo grande bem que vos desejo, e podeis contar também a 
partir de agora com a proteção do vosso — Irmão Tomé. 
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A FELICIDADE DO ESPÍRITO 
 
Quem poderá assegurar que este pobre planeta de sombras, 

rios e montanhas, mares e submares, não poderá vir um dia a 
desintegrar-se e passar a nada mais ser que uma simples poeira 
cósmica, à mercê dos vendavais peculiares ao imenso espaço que os 
olhos humanos pensam enxergar? Quem poderá assegurá-lo? — 
perguntareis todos vós. Podeis ter disto aquela, certeza certa, como 
certo é o término de cada existência humana, pela desencarnação do 
Espírito que nela percorreu um curto lapso de tempo. 

Perguntareis ainda, provavelmente, quando poderá tal coisa 
suceder. Eu vos responderei que a Eterna Vontade não se regula por 
nenhuma espécie de calendário em seu labor constante, ininterrupto. 
Isto sucederá um dia, que poderá ser amanhã, um amanhã que pode 
vir de um momento para outro, como poderá suceder daqui a mil, 
dois mil, ou um milhão de anos do vosso calendário terreno. 

Mas isso deve ser para os seres humanos o que menos os deva 
preocupar, porque preocupação maior, muito mais intimamente 
relacionada com a sua felicidade, sua tranqüilidade e bem-estar, 
devem todos alimentar. É a felicidade do Espírito o que mais importa, 
ou melhor dizendo, é a única que deve importar, porque todas as 
demais virão em decorrência. A felicidade do Espírito não depende do 
acúmulo de bens materiais, nem do conforto adquirido pelo homem 
em seus labores terrenos. Não, absolutamente. O homem deve 
convencer-se de que a existência que está vivendo na Terra, nada 
mais representa que um simples minuto na eternidade que o aguarda. 
Nenhum ser humano se encontra agora na Terra pela primeira vez em 
sua existência infinita, nem aqui estará pela última vez. Antes de 
ingressar neste planeta de sofrimentos ele percorreu inúmeras vezes 
outros planetas menos evoluídos, para não dizer inferiores, e só 
depois de em cada um deles completar o seu aprendizado, foi 
promovido a viver na Terra, igualmente em busca de novos e maiores 
conhecimentos, como a criança que passa da escola primária ao curso 
ginasial; ao científico e à Universidade. 
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A vida humana segue etapas semelhantes em seu aprendizado 
constante e ininterrupto, felizes serão quantos puderem isto gravar 
em suas mentes materiais de agora, para sua maior felicidade futura. 
Já sabemos que a morte não significa o termo de coisa alguma, 
porque a própria organização fisiológica recomeça a viver em novos 
organismos através da transformação que no túmulo se opera 
silenciosamente. Mas o Espírito, este apenas se transporta deste 
plano de vida material ao plano espiritual, onde continua a viver nas 
condições peculiares a esse plano, desfrutando o que de bom ou mal 
houver semeado no plano terreno. Certamente ali encontrará velhos 
amigos, parentes, conhecidos e até inimigos se os tiver, conhecerá a 
razão de muitos fatos em que foi parte e para os quais não encontrou 
explicação na Terra, e também se arrependerá amargamente de atos 
praticados em prejuízo de companheiros de jornada terrena, que 
poderia ter evitado. Arrepender-se-ão, sobretudo, muitos dos 
desencarnados, de não terem dedicado maior parte do seu tempo na 
Terra ao bem do próximo, assim como ao estudo e à meditação sobre 
a sua própria razão de ser. Assim como o aluno das escolas da Terra 
deve prestar exames finais anualmente para comprovar o grau de 
aproveitamento das lições recebidas nesse período, o homem, ao 
reingressar no plano espiritual, também é chamado a prestar exames, 
e ai daqueles que nada ou quase nada conseguiram aproveitar! 

A única diferença existente nos exames a serem prestados no 
plano espiritual é a seguinte: enquanto na Terra o aprendizado 
escolar consiste num maior ou menor volume de conhecimentos, no 
plano espiritual o resultado do exame, que é obrigatório para todos os 
desencarnados, consiste em maior ou menor grau de luminosidade 
para o Espírito. É em virtude desses exames que encontramos no 
Espaço milhares e milhares de Espíritos, ou estacionados em 
determinados locais por não poderem enxergar um palmo à sua 
frente, como costumais dizer na Terra, ou caminhando às apalpadelas 
como acontece aos nossos queridos irmãos que nasceram privados da 
luz dos olhos. 

Mas encontramos também, para nossa alegria, muitos milhares 
de outros Espíritos que, mercê do seu aproveitamento em sucessivas 
encarnações na Terra, irradiam poderosas vibrações luminosas que 
servem freqüentemente para clarear o caminho àqueles que pouco 
conseguem enxergar. 

Que fazer então, meus queridos irmãos terrenos? Bem pouca 
coisa: desprender-vos dos perigosos sentimentos de ambição, 
orgulho, ódio, vaidade, e outros que tais, e voltar vossas mentes para 
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o Grande Salvador do Mundo que é o nosso amado e divino Mestre 
Jesus, atraindo-o dia e noite para o vosso lar, e cedendo-lhe um 
lugarzinho em vosso coração. Ele receberá comovido as vossas preces 
e responderá prontamente ao vosso chamado. Fazei isso, ainda que a 
título experimental, e eu vos asseguro que não vos arrependereis. 
Jesus é o nosso Mestre, o nosso Amigo, o nosso Guia em todos os 
setores da vida. Isto é o que vos recomenda e vos pede o vosso 
menor amigo — Irmão Tomé.
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 DEUS NÃO PREMIA NEM PUNE 
 
A circunstância de se encontrarem ao mesmo tempo em 

peregrinação terrena, Espíritos adiantados (já bastante evoluídos), 
outros menos do que estes e muitos ainda em princípio de sua 
evolução como seres humanos, é suficientemente explicada pela Lei 
de Evolução que preside e dirige as sucessivas reencarnações dos 
Espíritos. 

É em virtude desta Lei que se encontram contemporaneamente 
na Terra estas três categorias de Espíritos, tal qual se encontram 
cursando o mesmo grupo escolar diversas categorias de alunos, 
segundo a série em que se acham matriculados. 

Dada esta simples explicação, direi das razões da existência ao 
mesmo tempo em corpos físicos, de diversas categorias espirituais, 
todas em busca de maiores conhecimentos para a conclusão de seu 
aprendizado neste pobre planeta. Aqueles que aqui estiveram em 
sucessivas reencarnações e lograram atingir suas metas, isto é, 
preencheram o programa com que reencarnaram, continuam suas 
presentes tarefas, ao mesmo tempo em que vão ministrando luzes e 
conhecimentos aos que menos sabem, com o que também lucram, 
ganhando luzes novas para seus Espíritos. Há, entretanto, encarnados 
na atualidade Espíritos que muito provavelmente daqui serão 
retirados para outros mundos ou planetas menos evoluídos, devido à 
resistência em que se têm mantido, em face das oportunidades de 
evolução que lhes têm sido reiteradamente oferecidas. Guiando-se 
apenas pelos sentimentos instintivos, esses irmãos nossos se recusam 
a aceitar ensinamentos que os levariam a elevar suas vibrações 
mentais até ao nível de moral superior, com o que, em conseqüência, 
também elevariam o nível moral de sua vida terrena, tendo, porém, já 
esgotado todas as oportunidades de poderem evoluir na Terra. Estes 
Espíritos, uma vez encerrada a presente peregrinação terrena, 
deixarão para sempre este minúsculo planeta, para irem reencarnar 
em outro que melhor se ajusta à sua formação espiritual. 

Perguntar-me-eis, provavelmente, vós que estas linhas 
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compulsardes, se esta retirada da Terra pode representar uma 
punição para tais Espíritos. Eu vos responderei que não, 
absolutamente. O Pai Celestial não pune a nenhum dos seus filhos, 
por maior que seja a falta por eles cometida. Isto pela simples razão 
de que para o Pai não existe nenhuma espécie de falta. Cada um 
possui a faculdade de se conduzir da maneira que desejar, de acordo 
com o seu livre arbítrio. E devo insistir neste ponto para desmanchar 
certo preconceito que atribui ao Pai o sofrimento que se apodera dos 
filhos faltosos, como se fora um castigo do Céu. Não, meus irmãos; 
Deus não premia nem castiga, porque, sendo Ele a Bondade Absoluta, 
não se ocupa de tal procedimento, exatamente porque concedeu a 
cada um dos seus filhos o livre arbítrio, para se conduzirem a seu bel-
prazer. O que sucede então, é que a própria Lei se incumbe de 
premiar ou punir os infratores, segundo atos e atitudes pelos mesmos 
praticados. 

Há no imo de cada ser humano uma centelha divina que 
registra automaticamente, isto é, independentemente da vontade ou 
esforço de cada um, todos os atos e atitudes praticados pelo ser, 
cujas reações têm de se harmonizar com esses atos e atitudes. Assim, 
todo aquele que pratica uma ação louvável, meritória, para com o 
próximo, aviva a luz dessa centelha e isto lhe acarreta uma satisfação 
íntima, um certo bem-estar que redundará num sentimento de 
felicidade. Não foi o Pai Celestial quem lhe concedeu essa felicidade. 
Tal sentimento decorre do avivamento de sua própria centelha, em 
virtude do bom ato que praticou. Se, ao contrário, o ato tiver sido 
mau, empalideceu com ele a sua luz interna, que é a sua centelha 
divina, e com isso deixou de enxergar, provavelmente, um caminho 
justo, e veio a sofrer alguma decepção ou enfermidade da qual não 
conseguiu livrar-se. Nesta hipótese, igualmente, não houve 
interferência do Pai Celestial, que nem tomou conhecimento do fato. 
A cada um segundo suas obras, é a parábola de Jesus, a ninguém se 
podendo culpar quando as conseqüências forem contrárias aos 
desejos de cada um. 

Ora bem; então, explicarei a razão do afastamento da Terra de 
todos aqueles que aqui não podem permanecer. É que, de 
conformidade com o princípio de que os semelhantes se atraem, 
muitos dos atuais viventes da Terra persistem na prática de atos e 
atitudes que muito têm influído para o rebaixamento constante de 
suas ondas vibratórias, inteiramente incompatíveis com as do meio 
em que vivem, e que estão sendo elevadas a todo momento pelos 
Espíritos adiantados que aqui se encontram encarnados. 
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Em tais circunstâncias, as vibrações inferiorizadas emitidas 
pelos encarnados endurecidos em face do aprimoramento moral, 
estão em harmonia com as vibrações de seres que habitam outros 
mundos inferiores à Terra, e são por estes atraídos, assim como o ímã 
atrai a limalha de ferro que lhe está próxima. Os Espíritos que estão 
sendo atraídos para fora da Terra, irão viver por largos anos 
(séculos?) nesses mundos inferiores, onde encontrarão oportunidades 
de se aperfeiçoarem entre seres mais afins com suas próprias 
vibrações. 

Perguntar-me-eis ainda, provavelmente: e esses Espíritos 
poderão voltar à Terra futuramente? Minha resposta só pode ser esta, 
meus irmãos, formulada nesta pergunta: Aquele que ficou na estação 
por haver perdido o trem, ainda poderá alcançá-lo? Respondei vós 
mesmos. 

A Terra também está a caminho de um novo grau de evolução, 
alcançado mercê da soma vibratória de seus habitantes milenares. E 
esse novo grau deverá encerrar muitos dos atuais motivos de 
sofrimento de quantos aqui se encontram nesta hora, e de muitos 
milhões de outros que devem vir. É mister, por conseguinte, que 
nenhum passo à retaguarda seja dado pelos homens e mulheres da 
atualidade, antes, até, que todos se esforcem por alcançar o mais alto 
nível moral que puderem, para que possam passar no crivo que 
começou a funcionar desde o princípio do século, e muitos Espíritos já 
recusou por não poderem passar em sua tela. 

Avante, pois, irmãos meus! Jesus, Nosso Grande Salvador, é 
quem me envia a secundar o que muitos outros disseram, pregaram e 
exemplificaram, na continuidade de sua luminosa pregação de há 
vinte séculos. Avante, mais uma vez eu vos digo; elevai vossos 
pensamentos constantemente para Deus, para que os vossos atos 
correspondam ao mais elevado sentido do Bem, da Moral e da Justiça. 
É o que sinceramente vos deseja o vosso — Irmão Tomé 

 
(O Apóstolo de Jesus)
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LEI DE CAUSA E EFEITO 
 
Os homens vivem nesta hora momentos verdadeiramente 

decisivos em sua vida planetária. Vivem momentos que podem valer 
dias, meses e anos, mas que hão de parecer-lhes realmente 
momentos, quando os houverem transposto em sua vida atual. 

Acontecimentos de atuação marcante se precipitam por toda 
parte, envolvendo crianças, mulheres, homens e animais de todas as 
espécies, que devem assinalar a transposição de uma era que está 
prestes a extinguir-se para este planeta terreno. Não se trata, 
contudo, de nenhuma revolução no sentido guerreiro em que tal 
fenômeno é conhecido; não; trata-se isto sim, de uma evolução 
prefixada há milênios pelos Grandes Dirigentes Planetários e que 
agora se cumpre, não apenas no solo firme da Terra, como também 
nos planos que lhe são adjacentes, habitados por Espíritos 
pertencentes à Terra, embora desencarnados. 

Chegou o momento psicológico, por assim dizer, em que todos 
são convidados a modificar para melhor o seu modo de ser, a sua 
maneira de viver, de pensar e de agir, enquadrando-se nos belos 
ensinamentos do Senhor, aqui deixados há precisamente vinte longos 
séculos. Mas não há o que temer em face desta revelação. Aqueles 
que tiverem pautado sua existência pelas linhas fundamentais do reto 
pensar, nada devem temer. Aqueles que tiverem esquecido este 
dever, conforme prometeram antes de reencarnarem, ainda têm 
tempo de se corrigir e ingressar de pronto numa nova modalidade de 
vida. Haveres, bens materiais, patrimônio, fortuna, não ajudam os 
filhos da Terra na aquisição de sua felicidade espiritual. O que é da 
Terra na Terra terá de ficar, tal como sucede com o próprio 
organismo físico dos homens, mulheres, e de todos os seres 
encarnados. Somente os bens espirituais, que são as boas ações aqui 
praticadas, acompanham o Espírito no seu regresso ao mundo 
espiritual e se integram no mesmo, isto sim, como seu patrimônio. 
Nada mais pode beneficiá-lo, conferir-lhe poderes, luz, merecimento, 
senão os reflexos dessas ações aqui praticadas. Ai daqueles, repito, 



 
 

28 : AS FORÇAS DO BEM 

que não tiverem boas ações como parte do seu patrimônio espiritual. 
Estes irão ser nada mais que mendigos no plano a que forem 
conduzidos, onde purgarão longos anos de sofrimento moral por não 
saberem ou não quererem evoluir em sua permanência na Terra. 

Com o decorrer do tempo, entretanto, também evoluirão, ao 
cabo de séculos e séculos de penosas reencarnações. Mas, então, por 
que não aproveitarem a presente enquanto é tempo? Irmãos meus: 
quisera poder descrever-vos mais ao vivo, tal como numa pintura 
realista, o quadro real, verdadeiro, da situação dos viventes da hora 
que passa, em sua próxima volta aos planos do Além, como gostais 
de referir o mundo dos Espíritos. Não o farei, entretanto, em 
obediência a dois fatores importantes: primeiro, por me faltar a 
necessária permissão para isso; e segundo porque muitos dos que me 
lerem talvez ficassem seriamente perturbados com o conhecimento 
desse porvir, relatado em sua realidade. Deixai, porém, que vossa 
imaginação trabalhe, que penetre a fundo no mundo espiritual que 
vos é próximo, e certamente nele vislumbrareis algo bastante para 
esclarecer melhor o vosso entendimento. 

Lá encontrareis Espíritos que se supõem encarcerados, e, no 
entanto se encontram perfeitamente livres; sua consciência é que os 
acusa a todo instante do mal que aqui fizeram, e isso lhes dá a 
impressão de encarceramento. Encontrareis numerosos outros que 
sentem escorrer-lhes sangue das mãos e não conseguem limpá-las, 
porque sua consciência os acusa de terem derramado sangue de 
irmãos quando na Terra. Não poucos Espíritos encontrareis 
contorcendo-se em dores, em órgãos nos quais provocaram 
sofrimento a outros em sua última romagem terrena. Mas não é só. 
Existem no Além outros tipos de sofrimento e estes igualmente 
fazendo padecer a milhares de irmãos desencarnados. São as 
sensações, de isolamento e até de abandono que atingem os que na 
Terra abandonaram o lar e os entes queridos, para irem atrás de 
quimeras. Sentindo-se então freqüentemente doentes de um corpo 
que já não possuem, mas apenas o seu reflexo, clamam pelo cônjuge 
ou pelos filhos que não podem ouvi-los, e sofrem dolorosamente as 
conseqüências do abandono que praticaram. Mas há ainda outras 
espécies de sofrimento, meus irmãos; tantas quantas as modalidades 
de atos maus ou inferiores praticados na Terra contra os seus 
contemporâneos. 

Em face desta grande lei de Causa e Efeito, só vos resta um 
único caminho digno, puro, elevado: é procurardes amar ao vosso 
próximo como a vós mesmos, tal como vos deseja e sinceramente vos 
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pede que façais, este vosso dedicado — Irmão Tomé. 
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CONTATO COM AS FORÇAS DO BEM 
 
Havia entre os povos da antiguidade, o que vale dizer povos 

das eras primitivas, a convicção de que quando o homem era visitado 
pela morte, seu corpo permanecia como um todo, por séculos em 
fora, nada mais existindo além daquele corpo então sem vida nem 
movimentos. 

 Todas as homenagens eram assim prestadas ao corpo e 
somente ao corpo, porque se desconhecia qualquer possibilidade da 
existência de algo mais além do organismo físico do homem. 

Com o perpassar dos milênios, contudo, instrutores espirituais 
baixaram à Terra em várias épocas, a pregar a existência da Alma ou 
Espírito em conexão com o corpo, e também que, com a morte deste, 
desprendia-se a Alma, que voltava a uma região desconhecida, que 
era designada de várias maneiras. Os ensinamentos dos instrutores 
foram se desenvolvendo pouco a pouco, até divulgarem a região 
espacial como o local para onde seguiam as almas desencarnadas, 
chegando-se finalmente aos ensinamentos atuais, designando os 
diversos planos do Além como o destino das almas ou Espíritos, após 
o encerramento de mais uma trajetória terrena. 

Sabendo-se, por conseguinte, que a morte não é o fim, e que o 
túmulo é apenas uma passagem deste para outro plano de vida, 
forçoso é convir em que se ao desencarnar o homem como a mulher, 
neste mundo de Deus, terão de ir viver noutro plano, necessário se 
torna saber como ali serão recebidos e de que recursos poderão 
necessitar para se manterem. Isto é tanto mais importante quando já 
sabemos de sobra que tudo no Universo trabalha continuamente, 
trabalha sem cessar, desde o próprio Criador ao mais simples e 
humilde de seus mensageiros. Trabalha na Terra o mais ínfimo dos 
seres animados, o animal microscópico, em busca de alimento, 
trabalham os pássaros de Deus para obterem seu sustento, assim 
como o resto da criação até ao homem, sempre com o mesmo e único 
objetivo: buscar o alimento do corpo. 

Ora bem. Dessa escala infinita de seres que se movimentam 
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para comer, é o homem o único que, tocado pela idéia ambiciosa de 
riqueza e poder, não se contenta em trabalhar só para comer, mas 
também para amealhar valores e bens materiais, e de tal modo o 
fazem milhões e milhões deles, que não raro sacrificam a própria 
saúde, privam-se de uma alimentação regular para não 
interromperem, ou mesmo para prolongarem suas horas de ganhos. 

Um conselho altamente benéfico para o Espírito, e salutar para 
o corpo desses homens, é o que nestas linhas eu lhes quero deixar, 
para que não venham a defrontar-se no amanhã que não tarda, com 
problemas talvez de solução impossível para eles. É este o conselho, 
que não é meu, mas de nosso Divino Mestre Jesus, e já repetido em 
toda a Terra por numerosos de seus enviados: a Terra é 
simplesmente uma estância de passageiro aprendizado para todos os 
Espíritos encarnados. Ninguém permanecerá na Terra além do 
período que lhe foi predeterminado para obter elementos necessários 
à sua evolução espiritual. Viva o homem a sua vida de integridade e 
pureza moral, para fortalecer o Espírito em sua trajetória 
multimilenar, até atingir o grau de perfeição que terá de alcançar um 
dia, como o próprio Jesus e outros iluminados profetas já alcançaram. 
Para isto, dispense o homem e também a mulher, maior atenção aos 
bens do Espírito que aos da matéria, e verá como tudo mais lhe 
chegará por acréscimo. O que à Terra pertence, na Terra tem de 
ficar, e a ninguém é dado prever o dia de seu regresso ao mundo 
espiritual. Prazeres, luxo, ostentação, diversões, vaidades e ambições 
de riqueza, podem ser comparados aos anestésicos que apenas 
retiram a consciência do paciente por alguns minutos. Transposto 
esse lapso de tempo, tudo volta ao que era, sem nenhuma alteração 
maior que o fato que dera motivo à anestesia. Tudo aquilo, pois, não 
passa de ilusões procuradas pelo homem, como vós mesmos dizeis, 
para vos distrairdes. 

Neste plano de vida, irmãos meus, só dois meios de ação vos 
são realmente úteis à vossa felicidade: trabalhar e orar. Esta vida é 
demasiado curta para comportar qualquer espécie de distração ou 
desvio de pensamento. No mundo espiritual, no qual reingressareis 
mais dia menos dia, não existe necessidade de distração para os 
Espíritos, que não seja o cumprimento de tarefas fraternais e 
comunhão mental harmônica com as Forças do Bem, que irradiam 
poderosos eflúvios em todas as direções. E como sabem os 
iluminados que esses maravilhosos eflúvios constituem verdadeiro 
néctar para aqueles que puderem recebê-los, é essa a única e 
encantadora distração a que todos nos dedicamos, sempre que 
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nossas tarefas no-lo permitem. 
Pois bem, irmãos meus; tanto quanto nós outros no Espaço, 

também vós podeis receber na Terra os eflúvios maravilhosos das 
Forças do Bem, assim estejais em condições e desejosos de os 
receberdes. Quando, e como? — perguntareis. Muito facilmente. 
Adquiri desde agora o hábito da meditação diária na hora de deitar. 
Deixai que vosso pensamento se eleve por momentos — dez a quinze 
minutos — às regiões superiores do Universo, e imaginai-vos em 
seguida em contato com as Forças do Bem, e cedo verificareis com 
alegria, que todo o vosso ser se inunda de eflúvios de indizível bem-
estar e felicidade. Essa prática, além de atrair luz e harmonia para 
vossos Espíritos, inspirar-vos-á, um mundo de novos ideais sublimes, 
e trar-vos-á ainda saúde para o vosso corpo, preparando-o para 
resistir a numerosas enfermidades terrenas. 

Fazei isto ainda que por experiência, e eu vos asseguro que 
jamais a permutareis pela melhor das distrações a que habitualmente 
vos entregais. Eis o conselho que aqui vos deixa, o vosso dedicado — 
Irmão Tomé. 
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OS DOIS CAMINHOS 
 
Que a luz bendita do Senhor ilumine todos os seres, na Terra e 

no Espaço! Sim, que a luz bendita do Senhor se derrame sem cessar 
por todos os recantos deste pobre e sombrio planeta, clareando, 
sobretudo, as consciências dos homens e mulheres em peregrinação 
terráquea, para que melhor possam aceitar e compreender os belos 
ensinamentos aqui deixados pelo Divino Mestre há vinte séculos. 
Amai-vos uns aos outros é um dos ensinamentos que devem 
acompanhar o ser humano em todos os momentos de sua 
peregrinação. 

No dia em que o homem souber aplicar em suas relações 
diárias com seus semelhantes, aquele luminoso ensinamento de 
Jesus, a partir desse dia a verdadeira felicidade instalar-se-á em seu 
coração. Amar o seu próximo é amar o próprio Deus instalado em 
cada ser humano, é transformar em felicidade o sofrimento, é pôr 
termo a um longo passado de quedas e dissabores, lutas e fracassos, 
é como se o homem caminhasse habitualmente nas trevas e passasse 
a caminhar à luz extasiante do astro rei. 

Os homens do momento que passa, têm, bem definidos, dois 
caminhos abertos à sua frente: um que representa e continua os 
sofrimentos inenarráveis de um passado trevoso, em que a vida 
decorreu num mar permanentemente tempestuoso, que é o caminho 
das suas ambições de grandeza e poder de domínio sobre os demais, 
ao longo do qual só encontrou seixos, urzes e espinhos e não poucos 
abismos disfarçados, nos quais freqüentemente se precipitou. O outro 
caminho é o caminho do Bem, da Luz e do Amor a Deus, e do 
benfazer aos seus irmãos. Neste caminho o homem só encontrará 
alegrias para o seu coração e tranqüilidade para o Espírito, como 
recompensas mínimas advindas da prática de boas ações. As 
ambições alimentadas há milênios pelos Espíritos aos quais foi dada a 
Terra por campo de desenvolvimento, só têm acarretado fracassos, 
sofrimento e atrasos para esses Espíritos. Chegou, porém, o momento 
em que os homens estão sendo despertados desse passado milenar, 
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para o progresso que se desenrola diante de seus olhos espirituais, e 
a nenhum deles, homens e mulheres, será permitido permanecer 
como que adormecidos ao chamamento. 

O progresso do Espírito é tão bela coisa, a luz espiritual própria 
constitui tão grande tesouro, que, se vos fosse permitida uma 
demonstração prática durante vossa permanência na carne, por certo 
que nenhum de vós aqui quereria permanecer, ou, pelo menos, tudo 
faria desse momento em diante para alcançar aquele ambicionado 
tesouro. 

A vida, terrena, por maiores encantos que possa oferecer, não 
oferece termo de comparação com a grandiosidade do tesouro 
espiritual, que está destinado àqueles que se esforçarem por alcançá-
lo. Digo se esforçarem, e digo bem, porque nada de bom se pode 
alcançar sem o esforço próprio, e isto é uma lei universal. Esse 
esforço é, entretanto, tão suave e tão belo, que mesmo durante o 
esforço que o homem faça para se tornar realmente bom e praticar as 
leis de Deus, ele começa a gozar essa pequena felicidade que se 
amplia, se engrandece, à medida que o esforço contínua. E é tão 
pouco o que o homem tem a fazer, que ele próprio se admirará de o 
não ter feito há mais tempo. Por exemplo: amar ao próximo como a si 
mesmo; haverá nisso alguma dificuldade? Absolutamente. Uma 
simples modificação de raciocínio colocará o homem nesse caminho. 
Primeiro ele colocará um meio termo em suas idéias de querer ser 
grande, rico, poderoso, para desejar apenas o suficiente para viver 
confortavelmente com o grupo de irmãos que a Divina Providência lhe 
entregou na Terra: sua família. Partindo deste princípio, verificará o 
homem com alegria que começam a desaparecer certas questiúnculas 
que surgiam vez por outra em seu meio familiar, e que um certo 
toque de harmonia, entendimento e maior felicidade se implantou em 
seu ambiente. Milagre? Não, tudo perfeitamente de acordo com a lei 
de vibrações. Se seu círculo vibratório passou a girar em maior 
harmonia com as leis de amor ao próximo, isentas das anteriores 
vibrações de grandeza e poder, conseqüentemente, funcionando esta 
outra lei dos semelhantes, desceu em seu ambiente familiar e mesmo 
social, uma correspondente vibração de serenidade e harmonia que o 
homem não trocará jamais por todo o ouro da Terra. 

Irmãos meus: quem através destas linhas vos fala desta 
maneira, possui, graças ao Senhor, uma larga experiência do assunto 
adquirida em longas, numerosas e até dolorosas reencarnações na 
Terra. Minha luz atual já me confere o direito a viver exclusivamente 
na contemplação e na paz espiritual dos Apóstolos de nosso amado 
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Jesus. Por Sua determinação, contudo, é que aqui venho dizer-vos 
estas palavras, com o objetivo de poder contribuir para que em breve 
possais vós também ascender às iluminadas e encantadoras paragens 
em que vivem todos quantos resolveram reunir numa única, todas as 
suas ambições: a ambição de ser bom, dedicado, útil ao seu próximo, 
como mandam as leis de Deus. Vamos, irmãos queridos: para que 
ambições de grandeza terrena, se nem um centavo dela podereis 
conduzir em vosso regresso à pátria do Espírito? Mãos à obra, pois. 
Meditai no que aqui vos deixo, qual semente lançada em boa terra, e 
certamente colhereis uma larga sementeira de luz e felicidade para os 
vossos Espíritos, que é a única coisa que conta, em todos os milênios 
que houverdes vivido! Mãos à obra, repito, irmãos queridos; e, em 
vossas dificuldades ou dúvidas, chamai por mim, que me orgulho de 
ser, sempre, o vosso dedicado — Irmão Tomé.
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SALVE-SE QUEM PUDER 
 

O Senhor do Mundo desfere cintilações magníficas de luz e 
amor sobre os homens e mulheres da era presente, na tentativa de 
lhes tocar, mesmo de leve, o coração ainda resistente aos divinos 
chamamentos. 

Luzes e luzes são derramadas em profusão por todos os 
recantos da Terra, tocando de modo mais direto e persistente aqueles 
sobre cujos ombros repousam, nesta hora, as responsabilidades de 
governo em todos os países. Resultados ainda bastante débeis é o 
que no momento colhe o Divino Salvador dessa magnífica sementeira 
de luz e amor, esperando confiante em que o decorrer dos dias e dos 
meses apresente resultados mais compensadores. 

Dos planos preparados na espiritualidade constam as hipóteses, 
até por assim dizer, imprevisíveis, para o êxito da campanha já em 
pleno desenvolvimento na Terra, junto ao coração dos Espíritos ora 
reencarnados, para que uma pausa se faça no afã dos interesses 
materiais e olhem todos para o porvir de seus Espíritos em fase de 
perfeccionamento. 

Entre as hipóteses alinhadas nos planos acima, há uma pelo 
menos, que somente com o maior constrangimento virá a ser utilizada 
pelo Senhor do Mundo: é a que prevê a necessidade de ser 
promovida a partida em massa dos Espíritos ora reencarnados, por 
meios violentos, maiores e mais terríveis do que os já verificados 
neste século. Sim, meus irmãos; o coração de Nosso Senhor Jesus 
Cristo sangrará, assim como o dos seus enviados à Terra, se tal 
recurso tiver de ser empregado para despertar no homem o 
sentimento de amor e bondade para com seus semelhantes. 

Então, no que diz respeito aos responsáveis pelo governo das 
nações, a ação espiritual está nesta hora procurando introduzir 
sentimentos de tal preponderância, que somente depois de esgotados 
todos os nossos esforços serão eles, governantes, entregues à própria 
sorte. 

Os homens e mulheres presentemente na Terra estão sendo 
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despertados, como já foi dito, para a compreensão e a prática de seus 
deveres para com Deus. Neste sentido milhares e milhares de 
Entidades de grande luminosidade, isto é, de grande evolução, 
trabalham com afinco em todos os recantos habitados, auxiliadas por 
milhões de outras que, como dedicados auxiliares das Forças do Bem, 
secundam dia e noite o trabalho dos primeiros. 

Se, malgrado esse esforço inusitado, os homens persistirem em 
seus propósitos de acumular apenas bens materiais, ou patrimoniais 
segundo a moda, então meus queridos: muitas lágrimas hão de 
certamente brotar em catadupas, em face dos meios a serem 
empregados para conduzir a pobre humanidade terrena ao seu 
caminho, o caminho do bem e do amor ao próximo. 

É preciso frisar que nenhum ser humano se encontra pela 
primeira vez na Terra. Absolutamente. Aqui têm vindo seguidamente, 
pelo menos uma vez em cada século, todos quantos atualmente 
perlustram os ínvios caminhos terrenos. Os progressos já alcançados 
ainda são infelizmente diminutos em face daqueles que já deviam ter 
alcançado. Como, entretanto, tudo na vida tem o seu limite, tanto 
aqui como nos demais planos do Universo, soou a hora por assim 
dizer, do “salve-se quem puder”, porque o temporal está assaz 
próximo a desabar. 

Quem isto escreve recebeu ordem para isso, emanada do 
coração magnânimo do Nosso Divino Mestre e Senhor Jesus Cristo. 
“Salve-se quem puder”, pois, deve ser a legenda de quantos 
resolverem tomar estes conselhos na devida conta e dar começo ao 
trabalho de sua elevação moral, pela prática somente de atos 
dignificantes do Espírito, e atendimento à Divina Ordem que neste 
momento ressoa em todos os pontos da Terra. 

Que os homens releguem definitivamente as bombas atômicas 
ao esquecimento, e preparem conversações e entendimentos 
frutíferos para a paz entre todas as nações, e breve estarão em 
condições de verificar o quanto de merecimento alcançaram, não 
apenas em benefício de seus governados, como especialmente em 
benefício próprio. 

Perguntar-vos-eis certamente, onde a minha autoridade para 
falar desta maneira concludente com que ora vos falo. A resposta que 
um dia vos chegará, é que não sou senão um daqueles milhares de 
milhares de enviados do Senhor do Mundo, com tarefa 
predeterminada que eu procuro cumprir da melhor maneira. Ouvi-me 
pois, amigos meus. Todo o meu salário por este trabalho, eu já o 
ofereci previamente em favor de quantos resolvam ouvir minhas 
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palavras e pôr em prática os meus conselhos. Cada um receberá pois, 
com a máxima alegria para mim, a parte que lhe couber por este 
dedicado esforço de quem se ufana de ser, sempre, o vosso — Irmão 
Tomé. 
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 SUAVE MANEIRA DE AMAR O PRÓXIMO 
 
Sempre se disse, escreveu e pregou durante séculos e séculos 

de vida terrena, que o objetivo primordial do ser humano era o 
crescei e multiplicai-vos exarado na Bíblia. Seria este, então, o 
objetivo primordial da existência humana, e não outro muito mais 
nobre, útil e elevado, como seja o aprimoramento do Espírito? Muito 
errados andaram pois, aqueles que adotaram e pregaram tão 
esdrúxulo princípio. 

Chegaram, porém, os tempos previstos há milênios para o 
acerto de tudo quanto estiver errado, para a colocação do homem em 
seu devido caminho, que é o caminho do aprimoramento constante 
de seus dons espirituais. Crescimento e multiplicação já produziram 
seus frutos no crescimento e multiplicação constante dos meios de 
morte e de sofrimento, e tempo é já de voltar o homem sua atenção 
para seu futuro além da carne, caminho que todos seguem há 
milênios e hão de seguir ainda uma vez mais, neste próximo fim de 
século. 

Minha palavra se dirige, pois, a quantos resolverem encarar a 
sério seu problema espiritual do além-túmulo, e muito lucrarão por 
certo aqueles que dedicarem ao assunto alguns minutos diários. 
Devem fazê-lo de preferência no recolhimento de seus lares, após o 
término de sua faina diária, para que a mente esteja em condições de 
receptividade às poderosas vibrações que estão sendo projetadas 
sobre a Terra, envolvendo todos os lares, para que todos, bons e 
maus, possam delas beneficiar-se. 

No recolhimento de seus lares, elevem homens e mulheres os 
seus pensamentos à Fonte Suprema de Todo o Bem, meditem 
durante o tempo que puderem em seus problemas diários, que são 
muitos, e também nos problemas relacionados com a partida a que 
serão chamados em dia e hora completamente imprevisíveis. Durante 
esses momentos de meditação, algo como uma espécie de luminosa 
semente se infiltrará em suas mentes, cujos frutos não tardarão a 
aparecer e influir de modo porém altamente benéfico nos fatos de sua 
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vida diária. Notarão quase todos os homens e mulheres que a esta 
prática se dedicarem, que uma nova maneira de encarar as coisas se 
lhes apresenta, surpreendendo-se todos ante a facilidade com que 
passaram a solucionar certos problemas terrenos, até então bem 
difíceis de resolver. A que deverão semelhante facilidade? 
Exclusivamente à ampliação de sua capacidade mental, motivada pela 
infiltração de novas luzes espirituais em suas mentes. 

Tão certo e tão seguro estou de que isto acontecerá, irmãos 
meus, como o estamos todos, encarnados e desencarnados, da 
rotação ininterrupta da Terra em redor do Sol. 

Coisas admiráveis estão sendo preparadas no Alto pelos 
Conselhos Dirigentes deste plano de vida, cujo aparecimento entre 
vós muito vos surpreenderá. Luzes e mais luzes brilharão entre vós, 
como para demonstrar-vos a todos que a Terra não passa de uma 
habitação fria e temporária, como disse Nosso Senhor Jesus, havendo 
por conseguinte, outros planos onde sereis convidados a viver uma 
vida, por assim dizer, renovada em todos os sentidos. 

Certo é, entretanto, que nesses planos de vida não irão os 
desencarnados encontrar apenas flores e néctar divino, como muitos 
infelizmente assim esperam. Esses planos podem ser também 
designados como planos de consciência; e assim sendo, fácil vos será 
compreender que a situação melhor ou pior em que cada um irá 
encontrar-se e viver, dependerá exclusivamente do estado de 
consciência da Entidade ou personalidade desencarnada. O 
julgamento espiritual nos planos a que me refiro, é procedido pelo 
próprio indivíduo, sendo índice de classificação a coloração, o peso e a 
densidade da consciência em julgamento. 

Dois fatores específicos podem, entretanto — homens e 
mulheres que minhas palavras lerem! — classificar-se desde agora 
como elementos decisivos pró ou contra a vossa felicidade futura: são 
eles o Bem que houverdes praticado ao longo de vossa vida presente 
na Terra, e a obediência com que vos houverdes conduzido em 
relação àquela determinação do Senhor: amai ao próximo como a vós 
mesmos. 

Sim, meus queridos; esta é a chave que abrirá todas as portas 
à vossa felicidade espiritual. E é tão fácil proceder assim, é tão fácil a 
todos os homens e mulheres amar ao próximo, que não se 
compreende a resistência ainda oposta por tantas mentes cultas, a 
tão salutar princípio evolutivo. Amar ao próximo, irmãos meus, não 
significa abraçar nem beijar aos vossos semelhantes, absolutamente. 
Bastar-vos-á adquirir o hábito de irradiar todos os dias um 
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pensamento de amor, de bondade, de felicidade, em todas as 
direções, semelhantemente à onda radiofônica, mas feito isto com tal 
pureza de sentimento, que a onda magnética que do vosso coração se 
irradiar, conduza realmente vibrações de amor, bondade e felicidade 
para todos os vossos semelhantes, e não apenas para os vossos 
amigos e conhecidos. E sabeis, acaso, o que sucede, no instante 
mesmo em que vossas vibrações fraternais se irradiam em ondas 
concêntricas, para o largo e para o alto? Simplesmente isto: vossas 
ondas vibratórias, fundindo-se com outras de igual teor, voltam 
ampliadas ao vosso coração e ao vosso Espírito, fortalecendo 
sobremaneira a saúde do vosso corpo e aumentando a vossa luz 
espiritual. 

Vede, amigos meus, irmãos meus, como a Suprema Bondade 
retribui a mil por um todos os átomos que seus filhos projetem em 
benefício geral da Humanidade. Fazei isto, eu vo-lo peço ainda uma 
vez! Tornai-vos também, todos vós, homens e mulheres da era 
presente, em novos apóstolos do Senhor, irradiando pensamentos 
saturados de amor, bondade e felicidade para todos os vossos irmãos, 
e estareis na realidade amando ao próximo como a vós mesmos. 

É o conselho e o pedido que aqui vos deixa o vosso dedicado — 
Irmão Tomé. 
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 SÓ O AMOR CONSTRÓI PARA A 
ETERNIDADE 

 
Os homens do passado sempre estiveram empenhados no que 

bem se pode denominar o seu único bem-estar, sem ligarem maior 
importância ao bem-estar alheio. Construíram aqueles homens, 
paralelamente, talvez maior desconforto para seus Espíritos, ao 
regressarem ao ponto de onde vieram no mundo espiritual. 

Muitos desses homens do passado tiveram, por acréscimo às 
suas ambições, a veleidade de pretenderem tornar-se senhores do 
mundo em que habitavam, perseguindo, encarcerando e matando 
seus semelhantes mais fracos, do que estão repletas as páginas da 
História. Certo é também que numerosos dos potentados de então, já 
aqui estiveram em novas existências, sofrendo quase todos as 
mesmas penas que impuseram antes aos seus vencidos. Cumpriu-se 
aí apenas a lei que determina: quem com ferro fere, com ferro será 
ferido, lei que já existia, antes de existir a Terra, e aqui se cumpre 
como de resto em outros mundos habitados. 

De um dos homens que mais poderosos se julgaram em sua 
época, ouvi em confissão memorável perante Altos Dirigentes 
Espirituais, que se possível lhe fosse, exterminaria de bom-grado a 
própria consciência, para apagar todas as recordações nela gravadas 
durante uma de suas peregrinações terrenas. Isto, todavia, não é 
possível, e não há como fugir à lei sábia que regula a pena em 
idênticas condições àquela que a outrem tenha sido imposta. 

A humanidade atual pouco difere da antiga, não obstante os 
progressos realizados pela ciência em vários setores de atividade. O 
progresso em que a ciência deve esforçar-se por melhorar a vida 
terrena, é no campo moral, no entendimento e fraternidade, firmando 
princípios verdadeiros no sentido da iluminação do Espírito, e menos 
no sentido da destruição. Armas nucleares em nada podem contribuir 
para a segurança e integridade das nações, porque, sendo comuns a 
várias delas, a destruição será recíproca, infelizmente. Persistam, 
então, os homens de ciência, no aprimoramento de seus estudos no 



 
 

48 : AS FORÇAS DO BEM 

sentido do uso da energia nuclear como força propulsora; isto sim, 
contribuirá decisivamente para o adiantamento do planeta no século 
de luzes que se aproxima. Somente para este fim serão seus esforços 
abençoados por Deus, e meritórias serão chamadas suas atuais 
encarnações. 

É preciso acordar no homem a consciência de sua 
responsabilidade para com seus irmãos terrenos, e voltar para a 
felicidade destes o empenho que a maioria faz em engrandecer-se a si 
próprio, na ilusão de que os galardões da Terra possam ter alguma 
cotação no mundo espiritual. Eu digo-vos que não, irmãos meus; no 
mundo espiritual, onde ingressareis por vossa vez quando a isto 
fordes chamados, o único galardão realmente apreciado, e que se 
transforma em luz e felicidade para seus portadores, é aquele que 
reflete os esforços dos homens no sentido de dar ajuda, assistência, 
instrução, educação e conforto aos menos afortunados. Esse sim, 
irmãos meus, é o mais belo galardão que nos é dado contemplar lá no 
Alto, onde recebemos diariamente os milhares de Espíritos que 
regressam da Terra. E quantos deles regressam, ai Deus meu; em 
que lamentável estado, após deixarem bens, fortuna, riquezas e mais 
riquezas espalhadas por aí... 

Quem de vós, homens e mulheres que me ledes, gostaria de 
chegar dessa maneira à morada de Nosso Senhor? Certamente 
nenhum de vós, é claro. É tempo então de começardes o vosso 
exame de consciência, para que haja tempo de corrigir o que estiver 
errado, e limpar uma ou outra mancha nela existente. Para vos alertar 
em tal sentido, irmãos e amigos meus, eu me encontro entre vós 
trazendo-vos estes conselhos, visto como tempos se aproximam 
aceleradamente, e depois deles nada mais será possível. 

O comerciante como o industrial, o médico como o engenheiro, 
o advogado como o técnico, o parlamentar como o governante, o 
profissional, enfim, de todas as especializações, têm diante de si em 
todos os momentos, oportunidades de fazer algo em benefício do seu 
semelhante, quando mais não seja, até por um pensamento de amor, 
um gesto de bondade, de fraternidade, de tal modo que esse 
pensamento como esse gesto possam aninhar-se no coração do 
próximo. 

Combater o egoísmo, a ambição e o ódio entre irmãos como 
entre povos, é dever de todos os filhos de Deus. “Somente o amor 
constrói para a eternidade”, disse-o o Senhor Jesus, e nós, seus 
enviados, o repetimos alto e bom som, porque este é, na realidade, o 
objetivo de quantos conseguiram permissão para reencarnar uma vez 
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mais, e aqui se encontram completamente olvidados de seu 
compromisso. 

Construir para a eternidade! Que coisa magnífica, esta, e que 
maravilhas aguardam no Alto a quantos isto conseguirem! Sabendo-se 
que só o amor constrói para a eternidade, eu vos concito, irmãos 
meus, a iniciar sem demora vossa trajetória em tal sentido, amando, 
ajudando, assistindo os vossos irmãos menos afortunados. É este o 
conselho e o empenho deste vosso dedicado — Irmão Tomé. 
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A FINALIDADE DA TERRA 
 
Quando o Criador dos universos intentou dar início à formação 

da Terra, teve primacialmente em vista estas duas finalidades: fazer 
deste novo planeta o paraíso da espécie humana, ou melhor dizendo, 
dos Espíritos revestidos de carne, e fazer que aqui se procedesse à 
formação de Messias e Profetas, aptos ao desempenho de missões 
santificantes em outros mundos em preparação. 

Dos dois objetivos primaciais, nenhum ainda foi alcançado, 
decorridos que foram já, mais de dois milhões de anos da existência 
da Terra como mundo habitado. 

E esse fato é devido à circunstância por todos os motivos 
lamentável, de que os Espíritos para aqui destacados, esquecem-se 
totalmente dos compromissos assumidos no plano espiritual, uma vez 
instalados no plano físico. 

Outro dos motivos que muito têm contribuído para esse 
esquecimento, é o conforto material de que ambicionam cercar-se 
quando sua faculdade inteligente começa a manifestar-se, relegando 
a plano secundário tudo o que não possa, a seu juízo, contribuir para 
alcançarem esse desiderato. Esforços sobre esforços vêm sendo 
empregados pelos Altos Dirigentes Espirituais da humanidade terrena, 
para incutir em sua mente os elevados objetivos que se comprometeu 
a perseguir, quando convenientemente instalada na Terra, mas tudo 
tem sido debalde, ante uma vontade mais forte de aqui enriquecer, 
de adquirir poder, prestígio e honrarias que tornem a criatura falada, 
admirada e até invejada pelos semelhantes. Infantilidade, pura 
infantilidade tal objetivo, porque, mesmo conseguido, cedo a criatura 
se convencerá de que não valeu a pena tanto esforço, sacrifício até, 
para honras demasiado vãs e efêmeras por fim. 

O que constatamos então, nós, do Alto, quando designados 
para receber, consolar e orientar os milhares de seres espirituais que 
aqui desencarnam todos os dias? O que constatamos nós? — repito. 
O mais triste e doloroso dos espetáculos, ao contemplarmos irmãos 
valorosos que aqui cumpriram tarefas durante várias dezenas de 
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anos, seres que receberam no Alto uma preparação especial para 
desempenharem missões relevantes, meritórias, em favor do 
progresso moral de seus contemporâneos, mas que, por desvio de 
princípios educativas ou mesmo de tendências oportunistas, 
perlustraram uma, existência absolutamente inócua, porque nada 
fizeram do muito que se haviam comprometido a fazer. 

Não poucos desses irmãos, possuindo no íntimo o desejo 
sincero de servir ao próximo, deixaram-se vencer pela tentação 
eclesiástica, ingressaram nesse serviço, e ei-los estiolados em suas 
verdadeiras aptidões, pela disciplina a que tiveram de submeter-se 
nas ordens religiosas em que ingressaram. 

Esses irmãos rezaram muito, é verdade, mas rezaram 
simplesmente por dever e não passaram de rezadores de profissão, 
sem outro mérito a ornar-lhes o Espírito, resultante de esforço 
próprio, de iniciativas suas, em favor dos semelhantes. Chegam assim 
ao Espaço esses irmãos, como disse completamente estiolados e a 
maioria deles até privada da faculdade de autodeterminação como 
conseqüência, de uma existência inteira de subserviência. Nós deles 
nos condoemos, é verdade, mas não podemos compensá-los do 
precioso tempo que perderam. 

A maioria destes irmãos, uma vez recobrada sua lucidez 
anterior ao mergulho que deram na carne, penitenciam-se 
empenhadamente, procurando servir os necessitados de orientação e 
instrução moral, executando inclusive tarefas que não estão para a 
sua situação espiritual. Se me permitirdes aplicar ao caso uma 
imagem terrena, capaz de fazer compreender melhor quais sejam as 
tarefas a que voluntariamente se devotam os irmãos a quem me 
venho referindo, eu vos direi que muitas delas se assemelham às de 
arrecadação do lixo nas ruas das grandes cidades, e ao varrimento e 
limpeza de lugares menos salubres que existem por aqui. 

Isto, entretanto, eles o fazem numa ânsia de servir com 
humildade, com devotamento, no desejo muito natural e altamente 
dignificante de compensarem com trabalhos rudes no Espaço, a 
ausência de esforços meritórios na Terra. Mas Deus, que é a Suprema 
Bondade, sugere sempre a Nosso Senhor que receba, abençoe e 
perdoe a esses filhos o lapso de memória em que viveram sua 
existência terrena, reconhecendo que as vibrações exclusivamente 
materiais deste planeta e o tipo de alimentação preponderante para o 
ser humano, podem muito contra as vibrações puras do Espírito. E 
assim, encerrada desse modo uma reencarnação, inicia o Espírito 
daqueles irmãos uma nova fase de preparação para novo mergulho 
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na carne, com renovadas promessas de se empenhar a fundo na 
prática do bem e do amor ao próximo, como tantas vezes o fizera 
antes... 

Irmãos meus e amigos meus: é tão intenso e profundo o desejo 
que me anima de ver a todos os que me lêem, receber do Alto o 
merecido prêmio dos bons e dos justos, que um único conselho vos 
trago, um único conselho que frutificará maravilhosamente em vossos 
corações, enchendo-os de felicidade em dias que se aproximam 
aceleradamente e que é este: corrigi de pronto vossos 
desregramentos, vós todos os que os tiverdes, e voltai a partir de 
hoje os vossos pensamentos de todos os dias para aquela Fonte 
Inesgotável de Amor e Bondade que é Nosso Senhor e Mestre Jesus, 
oferecendo-lhe diariamente boas obras, boas ações em favor 
daqueles que vos cercam, e também dos que vos servem, entre os 
quais descobrireis, se o tentardes, Espíritos de maior envergadura 
moral do que a vossa. Isto vos aconselha de todo o coração e até vos 
pede, este vosso incansável amigo e — Irmão Tomé.
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GOVERNAR COM ÊXITO 
 
Muitos homens da presente geração, dentre os que se 

encontram à frente da direção dos povos, estão vivendo pela última 
vez sua encarnação terrena. Já aqui estiveram numerosas vezes e 
tiveram também em suas mãos o destino dos países e dos povos que 
presentemente governam. No último estágio que desfrutaram no 
mundo espiritual, foram esses homens convenientemente instruídos 
acerca de sua missão na Terra nos dias que correm, e todos se 
comprometeram a usar o poder exclusivamente para o bem dos seus 
governados. Certo é em verdade, que o cérebro físico do ser 
encarnado não consegue recordar muitas vezes o que lhe está 
gravado na memória espiritual, e daí os desvios de ação 
administrativa que freqüentemente ocorrem, conduzindo não poucos 
desses homens à prática de violências, com a supressão do que se 
convencionou chamar liberdades públicas. 

Isto acontece, ainda, também em virtude de outros fatores. 
Todos esses homens a quem a Providência concedeu o privilégio da 
função de governar frações deste minúsculo planeta, todos esses 
homens estão cercados e assistidos por três grupos de auxiliares, ou 
assessores. Têm todos eles o seu gabinete formado de homens 
escolhidos entre os que lhes parecem mais capazes ou mais afins com 
o seu modo de pensar em face dos problemas administrativos e 
políticos, cuja palavra ouvem com atenção e seguem ou não segundo 
seu próprio raciocínio ou interesse. Desse grupo de seres encarnados 
fazem parte, por sua vez, dois tipos distintos: os que se devotam com 
sinceridade ao mister de aconselhar somente para o melhor êxito da 
tarefa de seu chefe, e os que se aproveitam da oportunidade que 
pode ser-lhes a última, de subir um pouco mais na carreira que 
abraçaram, e tudo fazem, pensam e dizem, unicamente com esse 
objetivo reservado. Isto quanto aos auxiliares, assessores, ou mesmo 
os de mais elevada categoria. 

Há, entretanto, cercando, auscultando, vigiando os menores 
atos desses homens, a quem chamarei aqui Chefes de Estado, dois 
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outros grupos de seres invisíveis que influem no que podem, em 
relação aos atos por eles praticados. Falarei primeiro dos seres 
invisíveis que se empenham (e de que maneira!) em desviar-lhes o 
pensamento e alterar-lhes o raciocínio, para que seus atos 
determinem a sua queda, desastrosa se possível, perante seus 
governados e, conseqüentemente, perante o próprio mundo, 
conduzindo-os ao fracasso e à ruína político-administrativa. Este 
grupo de invisíveis dispõe de grande poder, sobretudo pela habilidade 
que possui em divulgar como atos infelizes certos procedimentos 
colhidos do elemento por eles visado. A todos os momentos esse 
grupo de invisíveis procura inspirar ao governante as idéias mais 
estapafúrdias, na tentativa de alcançar seu desejado objetivo: o 
fracasso mais espetacular. Isto eles o fazem como procedimento 
normal de Espíritos maldosos que ainda são, mas também por espírito 
de vingança sugerida por faltas cometidas contra eles em anteriores 
encarnações. Este último motivo é assaz poderoso, e por vezes 
conduz o visado à derrota e ao sofrimento. 

O outro grupo de assessores invisíveis do Chefe de Estado é 
constituído por Entidades luminosas, que pelo seu devotamento ao 
bem da Humanidade, se reúnem em torno dos encarnados detentores 
de poderes sobre seus semelhantes, e tudo fazem no sentido de 
neutralizar as más influências dos Espíritos malévolos, projetando 
sobre a mente daqueles a quem desejam ajudar, idéias sãs, úteis e 
por isso progressistas, visando à felicidade e ao bem-estar de todos 
os governados ou por eles conduzidos. Uma espécie de luta então se 
trava no plano invisível, entre os inspiradores do bem e do mal, da 
qual o governante nem sequer suspeita, sendo ele, não obstante, o 
decididor dessa luta. 

Como assim? — perguntar-me-eis. E eu vos responderei que, 
tal seja o nível moral, a conduta, o procedimento e os sinceros 
objetivos desse homem, a balança penderá para um ou outro lado: 
para o êxito da sua administração ou para o seu fracasso. Partindo do 
célebre princípio de que os semelhantes se atraem, a vida, a conduta 
moral e os sinceros objetivos visados por esse homem público, farão 
prevalecer as boas influências que o cercam, ajudando-o, inspirando-
o, aconselhando, sugerindo e divulgando medidas verdadeiramente 
úteis, ou, de modo oposto, ele próprio dará a vitória às forças do mal 
e então sua queda pode ser definitiva. 

Gostaria então que me perguntásseis, finalmente, vós todos 
que me ledes: Haverá porventura um meio de os nossos Chefes de 
Estado alcançarem vitória sobre essas poderosas forças maléficas, e 
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seguirem fielmente a inspiração das Forças do Bem? 
Há, sim, irmãos meus; e todos os governantes do mundo que 

conseguiram no passado e os que no presente conseguem realizar 
administrações realmente úteis e progressistas utilizaram e utilizam 
esse meio, que é único. Consiste esse meio tão simples mas 
verdadeiramente eficaz, em colocar-se o homem diariamente em 
comunhão mental com Deus, no recolhimento do seu lar, como no 
silêncio do seu gabinete quando algum fato, assunto ou problema de 
magna importância se lhe apresente para resolver, pedindo a Deus a 
ajuda das Forças do Bem, sua inspiração e auxílio, mas faça-o sincera 
e devotadamente, para que as luminosas Entidades que o cercam, 
possam transmitir-lhe a idéia que pode ajudá-lo a solucionar 
acertadamente o problema. É esta uma fórmula que não falha, 
porque nada falha quando a divina inspiração e ajuda são solicitadas. 

Aí tendes, queridos irmãos, uma fórmula que deve ser utilizada, 
não só pelos Chefes de Estado como também por quantos desejem 
afastar as pedras do caminho. Se a empregarem todos os 
governantes da hora que passa, afastadas estarão para sempre as 
perspectivas de luta entre os povos e o progresso humano não terá 
limites. 

Os governantes, mais do que ninguém, necessitam de 
examinar-se intimamente, perscrutar suas tendências e objetivos, 
para melhor poderem contar com a ajuda de Deus em suas árduas 
tarefas; porque, se disto se divorciarem, ai deles nos tempos que 
estão por vir... 

Meditem sobre isto quantos detêm em suas mãos uma parcela 
de poder, e certamente bendirão um dia mais este conselho de seu 
dedicado amigo — Irmão Tomé. 
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A FONTE ETERNA DO SUPRIMENTO 
 
A vida terrena, tal como deve ser vivida, constitui um autêntico 

meio de aprimoramento do Espírito, pelos conhecimentos que a todo 
momento lhe proporciona. Isto, bem entendido, como esta vida 
terrena deve ser vivida, e não como uma grande maioria de seres 
humanos entende e insiste em perlustrar o solo terreno, durante 
encarnações numerosas bem pouco frutíferas. 

A Terra foi constituída em planeta habitável para a espécie 
humana, com objetivos já declinados em capítulo anterior, visando à 
iluminação dos Espíritos destacados para aqui alcançarem os 
numerosos graus evolutivos de que carecem, até chegarem à 
perfeição espiritual que é a meta de todos os seres do Universo. 

Concedido o livre arbítrio ao Espírito encarnado, bem depressa 
verificou o Criador, o quanto este divino dom se tornou pernicioso aos 
homens em sua grande maioria, preponderando quase sempre as 
baixas tendências do instinto, sobre as verdadeiras necessidades do 
Espírito. E o descalabro chegou por vezes a tal ponto que os 
Dirigentes Espirituais não tiveram outra alternativa, senão fazer 
desencadear a violência através dos prélios guerreiros, de que está 
repleta a História dos povos, a fim de conter e anular o oceano de 
ambições humanas surgido de século em século. 

Tudo, entretanto, tem de ter um fim, à exceção do Espírito, 
cuja vida mergulha naturalmente pela eternidade em fora. E assim 
sendo, um fim está prestes a ser posto às desmedidas ambições 
humanas, desviando-se-lhes o rumo para melhores destinos. É mister 
que as melhores energias da alma sejam aplicadas ao seu próprio 
engrandecimento, pela aquisição de conhecimentos e experiências em 
vários dos setores humanos, em cada uma de suas estadas na Terra, 
abandonando de vez o culto do instinto com seu cortejo de ambições 
de grandeza e poder meramente material, transformado por si mesmo 
em prejuízo para o Espírito. 

O Espírito, irmãos meus, não necessita de poderes materiais, 
nem eles podem servir para a sua ascensão na escala espiritual. O 
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único bem que o homem pode proporcionar ao Espírito, ou seja, a si 
próprio, é o que de bom, de útil e proveitoso consiga realizar em 
favor do seu próximo aqui mesmo, neste plano de vida. E para 
aqueles cujo coração se encontre preparado para receber e pôr em 
prática estes conselhos, não faltará oportunidade nem meios de fazer 
algo em tal sentido. Bem sei que numerosos irmãos a quem estes 
conselhos chegarem ou deles notícia tiverem, manifestarão de pronto 
sua disposição de pôr em prática o que eu lhes aconselho, mas 
certamente lamentarão a falta de meios para ajudar, para repartir, 
para proporcionar felicidade ao seu próximo, o que fariam em boa 
escala se haveres, fortuna ou prosperidade tivessem. A esses eu 
ensinarei qual o meio a utilizarem, muito fácil, muito prático e 
extremamente eficiente, ao alcance de qualquer mendigo que seja. Se 
não possui nada para dar; se suas posses falharam na presente 
existência. quando precisamente sentem tocado o coração pelo 
desejo de ajudar, então lancem mão deste valioso recurso para 
auxiliar o próximo: todas as noites, ao deitar, ponham o joelho em 
terra, concentrem-se por um instante e em seguida elevem seu 
pensamento àquela Fonte Eterna do Suprimento que é Deus e peçam, 
peçam sincera e fervorosamente tudo de bom para seus irmãos 
necessitados, lembrando-se dos que não possuem teto enxuto sob o 
qual possam repousar o corpo durante a noite; lembrando-se dos 
milhares de irmãos que se encontram nos hospitais ou doentes em 
seus lares, impossibilitados de ganhar o pão de cada dia; lembrando-
se daqueles que vieram ao mundo privados da luz dos olhos e 
necessitam de se alimentar para viver sua vida atual; lembrando-se 
enfim de quantos, ainda pequeninos seres à mercê das intempéries 
humanas, necessitam de amparo, educação e encaminhamento pelos 
caminhos do Senhor. 

Aí está, irmãos meus, um meio altamente eficaz de praticar a 
caridade e o amor ao próximo, quando não se possui outros meios de 
ordem material para isso. O pedido assim elevado chega aos pés de 
Deus ampliado na proporção do número de Espíritos encarnados que 
o produziram, o qual se transforma numa corrente magnética 
extraordinariamente poderosa, em favor da melhora das condições 
ambientes de quantas classes forem lembradas. Uma vibração 
espiritual então se formará no Alto com o fim de ajudar a todos 
aqueles necessitados, e os ajudará realmente, graças à onda mental 
projetada por aqueles que pediram. E, como quem dá também recebe 
em proporção igual, todos os encarnados que se lembrarem dos seus 
irmãos necessitados, receberão uma ajuda igual àquela que para 
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outros pediram a Deus, a Fonte Eterna do Suprimento. 
Isto quanto aos irmãos que não têm nada de material para dar. 

Quanto aos encarnados a quem a deusa da fortuna aquinhoou, esses 
serão tocados em seu coração pela onda vibratória concentrada no 
Alto, e, por muito endurecido que seu coração possa realmente ser, 
sentirão um certo desejo de fazer algo pelo próximo; e nesse 
momento todos nós, mensageiros do Senhor, aproveitamos esse bom 
sentimento para lhes transmitirmos idéias filantrópicas dia após dia, e 
ei-los ajudando materialmente aos seus semelhantes necessitados, 
com o que sentirão em seguida momentos de verdadeira felicidade. 
Mas não é só, irmãos meus; algo mais acontece em favor daqueles 
que ajudam, e que supera de muito o muito que possam dar. É que, 
tocados que foram em seu coração por um sentimento bom que os 
levou a ajudar o próximo, a mesma corrente vibratória que tal 
sentimento lhes inculcou, eliminou concomitantemente do seu campo 
mental a marca de atos (faltas) ou procedimentos que em futuro 
próximo ou remoto poderiam acarretar-lhes sofrimentos 
correspondentes. Estará funcionando neste princípio a chamada Lei 
do Perdão, que ameniza ou elimina a pena em face de um ou mais 
atos bons praticados pelos Espíritos faltosos. O que em vossas letras 
jurídicas considerais bons antecedentes para reduzir a pena do réu, 
na ordem espiritual funciona a posteriori: se o encarnado faltoso 
passou a praticar atos meritórios capazes de o absolverem, ele será 
realmente absolvido, perdoado, e, por fim até ajudado, desde que se 
haja tornado útil à comunidade humana de que faz parte. 

Eis um conselho a mais para a vossa meditação, irmãos meus, 
este que aqui vos deixa o vosso dedicado amigo e — Irmão Tomé. 
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CAMINHO SEM RETORNO 
 
Havia nos tempos de antanho, muito antes que a Terra 

começasse a receber os primeiros seres humanos, um clima somente 
suportável por animais que hoje são designados pré-históricos. 

Preparado que foi o solo terreno para ser palmilhado pelo 
homem, e nele lançada a semente de um sem-número de vegetais 
que haviam de servir de alimento aos primeiros seres humanos, 
tratou o Criador dos universos de selecionar, entre as classes 
espirituais, os Espíritos que deviam encarnar em o novo planeta, e 
aqui desenvolver suas faculdades latentes até alcançarem o nível 
evolutivo a que deveriam ascender. 

Dizer o que foram os tempos decorridos desde então, através 
das várias épocas consignadas pela vossa História Geral, é tarefa 
desnecessária neste momento, porque pertence a objetivos que não 
pretendo abordar em meus conselhos de hoje. Direi apenas que os 
Espíritos designados para evoluir na Terra aceitaram de bom-grado 
essa designação, sem cuja anuência não poderiam vir a este planeta. 
Com sua anuência em virem para a Terra, receberam demoradas, 
repetidas e completas instruções acerca dos seus deveres como 
Espíritos encarnados para com Deus, o Pai Celestial, tendo sido ainda 
cientificados do prazo máximo de que poderiam dispor, para aqui 
alcançarem o grau evolutivo necessário à sua iluminação espiritual. 

Juntamente com esses Espíritos em princípio de evolução, e, 
portanto, destinados por assim dizer, à aprendizagem do A B C 
evolutivo, a misericórdia do Pai fez baixarem à Terra outros Espíritos 
já bastante evoluídos, que hoje são designados entre vós como 
Profetas, Sábios e Patriarcas, incumbidos da feitura das leis humanas 
que passariam a reger a vida terrestre. Tudo foi predeterminado, pois, 
com sabedoria e amor pela magnanimidade do Pai Celestial, para que 
nada faltasse aos filhos que vinham habitar o novo planeta. 

Se bem que a Divina Sabedoria tudo saiba e preveja com 
séculos e até milênios de antecipação, foi contudo com profunda 
melancolia que o Criador dos universos acompanhou a excessiva 
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lentidão com que a grande maioria dos Espíritos terrenos (porque 
vivem na Terra) caminharam ao longo de numerosas existências no 
sentido de sua iluminação. 

Para estudar meios de apressar esse desideratum, vários 
Conselhos Espirituais têm sido reunidos no Espaço, resultando no 
envio à Terra de numerosos missionários, reencarnados em todas as 
latitudes do Globo, com o objetivo de esclarecer, ajudar e conduzir os 
encarnados ao caminho do seu aprimoramento moral, o que vale 
dizer da sua iluminação espiritual. 

De todos os esforços feitos em tal sentido, o mais notável foi 
sem dúvida o que empreendeu o filho do carpinteiro de Nazareth, 
Nosso Senhor Jesus Cristo, de cujo exemplo, entretanto, bem poucos 
aproveitaram, mergulhados como permaneceram nas trevas da vida 
terrena uns, nas ambições de domínio outros, e aqueles que deveriam 
conservar-lhe a doutrina e o exemplo, transformados por si mesmos 
em pretensos ministros de Deus, mas sem nenhuma credencial para 
isso, enlevados em sua própria grandeza, luxo e ostentação. 

Em face, pois, da realidade terrena dos dias que correm, e da 
imprescindível quanto inadiável necessidade de transformação do 
atual estado de coisas, uma vez que esgotados se encontram todos os 
prazos e prorrogações concedidos ao ser humano desde aqueles 
tempos de antanho, um dilema está posto perante quantos se 
encontram neste momento com os pés firmados na face da Terra, que 
é o seguinte: meditarem seriamente nos objetivos da vida humana 
como finalidade evolutiva do Espírito, e neste caso procurarem 
reformular todos os seus planos de vida, ou, de outro modo, 
prepararem-se para seguir um caminho provavelmente tão longo e 
tão áspero, que talvez um bom número de caminheiros não consiga 
percorrê-lo, por lhe faltarem as forças para isso a certa altura da 
viagem. 

Os que caírem pelo caminho podem estar de antemão 
informados de que nenhum socorro lhes poderá chegar, porque nessa 
região ainda não existe nenhuma organização socorrista. O recurso 
único em tal circunstância será este: valerem-se da prece sentida, 
verdadeira, e voltarem seu coração para aquela Fonte Suprema do 
Bem, que é Deus, o Pai Celestial, e procurarem fazer de suas 
fraquezas forças para prosseguirem, porque desse caminho não se 
retorna. O caminho do retorno é bem outro, o qual, entretanto, só 
aparece onde finda o primeiro... 

Meus irmãos queridos: talvez as minhas palavras possam 
parecer-vos exageradas, na descrição que faço acerca do futuro que 



 

 
CAMINHO SEM RETORNO : 65 

vos aguarda, porém eu vos asseguro que o não são. Longe de mim a 
idéia de pretender infundir o terror em vossos corações por meio 
destes conselhos que fui incumbido de trazer-vos. Mas resta-me a 
consolação de vos reafirmar que todas as possibilidades de seguirdes 
o caminho da luz estão à vossa frente, e todos podereis utilizá-las 
porque tendes para isso o vosso livre arbítrio. 

Sustai por um instante em cada vinte e quatro horas a vossa 
preocupação de enriquecer, de subir, de mandar, de governar, de 
dominar os outros, e meditai sobre o que podereis fazer para alcançar 
a graça de Deus em vossos trabalhos e em vossas relações sociais. Eu 
vou deixar convosco uma espécie de fórmula, que em falta de outra 
melhor, todos podeis adotar para saberdes prontamente quando 
estareis caminhando certo ou errado em vossa vida. É a seguinte: 
Quando tiverdes de tomar uma resolução, uma providência, em 
vossos afazeres constantes, quando vos predispuserdes a efetuar a 
prática de um ato particular ou público, imaginai por um momento 
que Jesus, Nosso Senhor e Mestre, esteja presente ao vosso lado, e 
tomará conhecimento da vossa deliberação. Se vos parecer que Jesus 
a aprovará, praticai-a sem receio porque é boa, meritória. Se, ao 
contrário, vossa consciência vos disser baixinho que essa deliberação 
será desaprovada por Ele, por contrária aos princípios que regem as 
leis da moral, da caridade e do amor ao próximo, neste caso sustai 
semelhante ato, resolução, medida ou o que for, porque ela seria 
inconveniente, prejudicial e contrária à vossa felicidade, à vossa 
iluminação espiritual. Ao passo que, deixando de dar-lhe efetividade, 
sinal será de que o vosso Eu Superior que é a centelha divina que 
habita em vós, passou a orientar vossa vida e vossos atos no caminho 
do bem, da luz e da vossa felicidade. 

Perdoai, queridos irmãos, porque é para o vosso bem, a 
insistência deste vosso afeiçoado — Irmão Tomé. 
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O HÁBITO DA ORAÇÃO DIÁRIA 
 
O infinito amor do Divino Mestre pelos seus irmãos terrenos 

tem sido ininterruptamente demonstrado durante milênios decorridos, 
por um sem-número de enviados a este pequeno mundo de Deus. Ele 
próprio aceitou o duro sacrifício de tomar um corpo de carne para 
pessoalmente falar aos homens e mulheres da Terra, e todos 
sabemos o que resultou desse sacrifício feito há precisamente dois mil 
anos. Não foi a palavra do Senhor recebida com a merecida atenção 
pelos homens de então, que preferiram até crucificar o Divino 
Mensageiro, tomado e julgado como impostor e revolucionário 
perigoso para a paz e tranqüilidade das populações da época. Sua 
doutrina de amor e perdão não mereceu maiores atenções dos 
potentados do momento, que cuidavam mais dos seus interesses de 
casta do que mesmo do bem-estar social dos seus semelhantes. 

Como, entretanto, não há mal que sempre dure, chegou 
finalmente o tempo em que uma nova maneira de viver deverá surgir 
na Terra, a qual será em breve conhecida em todos os quadrantes, e 
aceita e seguida por todos os povos. A Lei do Amor e do Perdão está 
sendo novamente incrementada no coração dos homens e mulheres 
deste século, para que o século próximo se constitua realmente o 
século da Luz Irradiante por toda a superfície terrena. 

Grandes novidades estão para surgir no campo científico em 
benefício dos seres humanos, terminando algumas delas com grande 
parte das enfermidades que até agora têm resistido aos meios 
empregados na sua debelação. Com o progresso a ser alcançado 
igualmente no emprego de novo combustível, novos meios de 
transporte vão surgir para maior comodidade dos homens, tanto em 
terra como no mar e no ar, sendo que neste último elemento 
alcançará o homem a quase perfeição e maior segurança nos meios 
de comunicação. Já se encontram entre vós aqueles que deverão 
produzir esses melhoramentos, uns já cursando vossas universidades, 
outros ainda se preparando. 

Olhai com todo o amor para essas crianças que alegram os 
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lares terrenos e procurai cercá-las do necessário carinho, a fim de que 
possam desenvolver e pôr em prática, na presente existência, os 
conhecimentos científicos de que são possuidoras. Sobretudo é 
necessário que se estabeleça a maior harmonia nos lares onde 
existem crianças, e que seus pais ou responsáveis se incumbam de 
despertar nelas os melhores sentimentos de fraternidade e amor para 
com os semelhantes. Lares foram constituídos e outros o estão sendo 
por Espíritos escolhidos para darem corpos físicos aos enviados do 
Senhor, para desempenhar missão nobilíssima junto aos seres 
humanos. Uma das maiores dificuldades para a consecução deste 
objetivo tem sido a fortaleza moral necessária aos cônjuges terrenos, 
na constituição e manutenção dos lares em que tais enviados devem 
aparecer. Para descobri-los desde sua partida para a Terra, trabalham 
incansavelmente muitos milhares de Entidades a serviço do Senhor, 
cujo objetivo é selecionar, preparar e acompanhar aqueles a quem 
será concedida a graça de receberem como filhos, almas já 
possuidoras de grande evolução espiritual, e por isso portadoras de 
notáveis conhecimentos científicos para a Terra. 

Um dos diversos requisitos que aos futuros pais se tem 
apresentado para tão nobilitante missão, é o hábito da oração diária, 
se possível pela manhã e à noite, com o fim de conservarem 
permanentemente limpo o campo mental, de influências 
perturbadoras incumbidas de embaraçar, com sugestões maléficas, o 
bom êxito dos trabalhos de Nosso Senhor. O hábito de orar deve ser 
considerado como o melhor meio de os encarnados obterem tudo 
aquilo de que possam necessitar para a sua felicidade na Terra, 
afastando concomitantemente vibrações que visam exclusivamente ao 
contrário do que lhes convém. A luta entre os agentes do bem e do 
mal é simplesmente terrível, meus queridos irmãos, em todos os 
setores da vida; e é através dessa luta que os Espíritos encarnados 
podem demonstrar suas inclinações. Se se tornarem acessíveis às 
influências perturbadoras, seguindo-lhes as más sugestões, poderão 
encontrar-se a cada passo galgando a margem do abismo em que 
caíram, para recomeçarem nova vida terrena. Se, pelo contrário, 
souberem repelir essas más influências, o que só se consegue por 
meio do hábito da oração diária, não estarão apenas vencendo testes 
com eles próprios, como alcançarão firme e seguramente um alto 
grau de paz e felicidade, que jamais permutariam por todas as 
riquezas da Terra. Uns e outros são constantemente observados pelos 
mensageiros do Senhor, que nos determina ajudar de toda maneira 
os que souberem resistir às tentações do mal, e procurarmos salvar 
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aqueles que delas se tornarem vítimas. Aos primeiros tudo se lhes 
dará, porque muito ainda se lhes pedirá; enquanto que aos últimos se 
amparará para que possam recuperar-se. 

Com estes esclarecimentos, irmãos meus, claro está que Nosso 
Senhor não abandona a nenhum dos seus governados terrenos, e 
tudo empreende com a finalidade de ajudá-los a vencer os obstáculos 
do caminho que devem percorrer. Mas, como necessita de 
colaboradores na Terra para o aceleramento da evolução de todo o 
planeta, não regateia ajuda nem recompensa àqueles que souberem 
resistir às forças do mal, para se constituírem novos apóstolos do 
bem. Desejo insistir em que Jesus não deseja fanáticos que o adorem, 
mas apóstolos que o ajudem na sua obra de aperfeiçoamento moral 
da Humanidade. Ele não reconhece mérito algum naqueles que muito 
se ajoelham e batem no peito o mea culpa; absolutamente. Desses 
nenhuma contribuição se pode esperar, porque cuidam apenas de si; 
ao passo que a melhor maneira de servir a Nosso Senhor é fazer algo 
em benefício dos semelhantes. E isto é tarefa ao alcance de todos. 
Um conselho, uma ajuda material que possa resultar num bem para 
alguém constituem meios de colaborar na grandiosa obra da evolução 
humana. 

É mister esclarecer que o hábito da oração diária não deve ser 
entendido como um meio de agradar a Jesus, porque Nosso Senhor 
não necessita dessa oração. Esse hábito tem a finalidade precípua de 
o indivíduo que o pratica proteger-se a si mesmo contra as terríveis 
vibrações do mal, e poder construir e manter sua própria felicidade. 
Este esclarecimento torna-se necessário em face de certos 
ensinamentos desde muito divulgados na Terra, de que é preciso orar 
para agradar a Deus. Não, meus irmãos. Para Deus como para Nosso 
Senhor, é indiferente que o filho ore ou não. Desse ato nem Deus 
nem Jesus lucram seja o que for. O filho que ora, esse sim, é que se 
beneficia dos eflúvios que atrai sobre si mesmo, eliminando do seu 
campo magnético os miasmas, larvas mentais e outros detritos que o 
possam prejudicar em sua vida e felicidade. Assim, desejo repetir uma 
vez mais: quem ora a Deus e a Jesus, está orando para si mesmo, 
assim como aquele que faz a sua refeição alimenta-se a si próprio e 
não a Deus, que não toma conhecimento desse ato. Isto é uma 
verdade incontestável. 

Perguntar-me-eis provavelmente: — Então aquele que ora 
pedindo a proteção de Deus ou de Jesus, não a recebe? Eu vos 
responderei que todo ser humano é constituído dos dois pólos 
magnéticos, positivo e negativo, suficientes para atrair tudo quanto 
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necessite para o seu bem-estar. Quando, pois, o ser humano sente 
falta de algo e resolve orar para consegui-lo, ele está apenas 
projetando luz em seu campo mental em forma de vibrações, as 
quais, tal seja o fervor de sua oração, efetuarão a limpeza psíquica 
naquele setor, ajudando o pólo positivo a atrair o que haja motivado a 
oração. 

Este assunto é longo e eu prosseguirei em outro capítulo de 
meus conselhos. Saúda-vos com efusão o vosso dedicado — Irmão 
Tomé. 
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AINDA É TEMPO... 
 
Deus criou o mundo terreno, assim como está tratando da 

criação de outros, com a divina intenção de proporcionar aos Espíritos 
em fase de evolução todas as oportunidades de aquisição de 
conhecimentos e experiências de que necessitam, para poderem 
atingir a suprema perfeição. 

No globo terráqueo, Deus colocou uma classe de Espíritos em 
relativa igualdade de conhecimentos, formando a sua população de 
cerca de dois milhões de anos. A maioria desses Espíritos aqui 
aportou das regiões siderais um sem-número de vezes, adquirindo em 
cada uma delas um novo grau de experiências, sempre 
correspondentes a um novo grau de progresso espiritual. Todos os 
Espíritos assim reencarnados sempre gozaram da faculdade do livre 
arbítrio, utilizando-a a seu bel-prazer. Muitos, desgraçadamente, 
regressavam ao Espaço tão carregados de culpas, que ao invés de 
progredirem, haviam regredido em sua passagem correspondente 
pela Terra. 

Vossa História está repleta de episódios terríveis, de prisões, 
sacrifícios, morticínios, ordenados por homens momentaneamente 
poderosos, cuja consciência de tal modo denegriram, que eles 
próprios se desconheciam em seu regresso aos planos onde a 
verdade não necessita de ser confessada, porque ressalta da aura de 
cada ser espiritual. 

Esses Espíritos, entretanto, eles próprios imploraram 
oportunidades de regeneração na Terra, e aqui estiveram quase todos 
em situações que nem é bom descrever, para que sua serenidade 
atual não seja perturbada pelas reminiscências de um passado 
inteiramente sepultado no pó dos milênios transcorridos. 

A Justiça Divina é, porém, tão perfeita, que ao passo que os 
ordenadores, responsáveis e executores dos horrores mencionados 
enegreciam suas consciências, e, por conseguinte, acumulavam trevas 
em torno de seus Espíritos, enquanto isso sucedia, as vítimas das 
violências, dos martírios e de toda sorte de perseguições, ganhavam 
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um pouco de luz a mais, mercê dos sofrimentos que tiveram de 
suportar. 

Um número por assim dizer, incontável, de Espíritos que 
freqüentaram a Terra desde os seus primórdios, tanto de dirigentes 
como de dirigidos, que são afinal os mesmos em revezamento 
continuado, já alcançaram planos bem mais adiantados do que este, 
onde mereceram viver, e de lá emitem constantemente vibrações de 
amor e fraternidade para os que ainda perlustram os tristes caminhos 
terrenos. 

É forçoso registrar, infelizmente, que ainda vivem na Terra 
Espíritos que, pelo tempo decorrido, pelo número de existências aqui 
vividas e pelas freqüentes oportunidades que lhes foram 
proporcionadas, já deviam ter ascendido àqueles planos de que falei, 
e ser hoje mentores, dirigentes e guias espirituais da humanidade dos 
vossos dias. A estes, que preferiram desperdiçar o tempo em 
ocupações infrutíferas até para eles próprios; a estes Espíritos que 
seguidamente têm feito ouvidos moucos à palavra de Jesus e aos 
conselhos e observações de seus Guias espirituais, novo destino está 
para ser dado, para afastá-los de um planeta em que se estagnaram. 

É bem triste dizê-lo, irmãos meus, mas é preciso dizê-lo alto e 
bom som, para que todos ouçam: esses irmãos que assim 
desbarataram oportunidades verdadeiramente preciosas para a sua 
evolução espiritual, vão levar os elementos do progresso aqui 
adquiridos a um mundo bastante inferior à Terra, onde as principais 
leis que regem a vida terrena ainda são desconhecidas. É bem triste 
dizê-lo, repito, porém a verdade deve ser dita o mais claramente 
possível para que todos a compreendam. Nosso Senhor Jesus Cristo 
tudo tem feito nestes dois mil anos decorridos desde sua estada em 
corpo físico entre vós, no sentido de que todos os terrenos pudessem 
despertar suas faculdades latentes por meio da oração e da prática do 
amor ao próximo, para atraírem as claridades que constituem o único 
objetivo de cada uma das reencarnações. 

Alguns efetivamente o ouviram e se dispuseram a seguir os 
seus magníficos ensinamentos. Uma imensa maioria, entretanto, 
comodamente instalada na agradável prosperidade de bens materiais, 
tem feito o que vós denominais ouvidos de mercador e tem se 
deixado ficar à margem do progresso espiritual, infelizmente. 

Nem tudo, porém, está perdido, meus queridos irmãos e 
amigos. Tempo será ainda, de proceder cada qual a um rigoroso 
exame de consciência e, se verificar que estas palavras lhe dizem 
respeito, reorganizar seus planos de vida e mudar de rumo. Mudar de 
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rumo, sim, é bem o termo, Se seu rumo foi traçado exclusivamente 
na direção da prosperidade material, cujo objetivo natural seja a 
posse do maior volume possível de bens e valores terrenos, se esse 
for na realidade o rumo traçado, ainda é tempo de o modificar, 
operando um desvio de noventa graus que seja, na direção da única, 
da verdadeira fortuna que um ser humano pode alcançar na Terra: a 
luz espiritual. 

Foi para grafar estes conselhos que este vosso irmão foi 
designado, vindo de uma região em que a paz, a luz e a serenidade, a 
felicidade enfim, existem em estado permanente, com o objetivo de 
dizer aos homens e mulheres da Terra que ainda é tempo, que nada 
ainda está perdido para aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos 
de ouvir. Aqueles a quem minhas palavras sensibilizarem e se 
decidirem a modificar seus hábitos e pensamentos, têm à mão a 
fórmula mágica que lhes proporcionará a tranqüilidade presente e a 
felicidade futura: orar diariamente, atraindo idéias novas, inspiração e 
ajuda para a sua vida terrena. Façam isso a título experimental se 
quiserem e me digam depois o resultado. 

É fato bastante conhecido no mundo, e por isso só em resumo 
o citarei para aqueles que o desconheçam: a fortuna reunida pelos 
homens em seu incansável labor terreno não é transferível por direito 
divino àqueles a quem seu proprietário imagina, no caso os filhos ou 
parentes próximos. Não, meus irmãos. E isto porque, em vez de um 
bem, a posse da fortuna havida por meio de herança, pode vir a 
constituir um mal para o herdeiro. Tendo cada Espírito encarnado sua 
tarefa a desempenhar, e devendo fazê-lo em determinadas condições, 
tendo nascido em lar opulento ou abastado, a parte que lhe couber 
por herança diluir-se-á sem que ele o sinta, enquanto que outros 
herdeiros de igual fortuna poderão conservá-la. É que o primeiro não 
possuía o direito divino à herança e por isso ela fugiu de suas mãos. 
Aqueles que, por sua vez, herdaram e conservaram a fortuna, esses 
foram ou estão sendo experimentados numa das mais difíceis provas 
terrenas: a da fortuna, riqueza ou abundância. Do bom ou mau uso 
que dela fizerem, por conseguinte, terão ajuntado mais luz aos seus 
Espíritos, ou terão preparado uma próxima encarnação de 
dificuldades, sofrimentos, ou até de miséria material, porque inclusive 
mendigos podem vir a ser. 

Vejam por este resumo os chefes de família que esquecem 
deveres espirituais, por se encontrarem enredados no cipoal de seus 
interesses materiais; vejam, irmãos meus, o quanto de riscos podem 
estar acumulando para seus descendentes, com a única preocupação 
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de os deixar bem quando tiverem de partir de regresso aos planos do 
Espírito. 

Meditem nestas palavras todos quantos tiverem a fortuna de as 
ler, e refreiem um pouco a ambição de ganhos na Terra, em favor da 
tranqüilidade e da felicidade do Espírito. Orem, orem regularmente, 
até por interesse, porque unicamente para si o fazem. E da oração 
constante uma grande consolação resultará. 

Se precisarem de mim em algum momento, peçam a Jesus, que 
com sua permissão imediatamente se aproximará de vós o vosso 
dedicado — Irmão Tomé. 
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AQUISIÇÃO DA LUZ ESPIRITUAL 
 
Os homens deste século findante criaram um regular número 

de instrumentos em todos os setores de atividade, que representam, 
sem dúvida, um notável adiantamento à vivência da vida na face da 
Terra. Com os novos instrumentos formaram máquinas, motores e 
numerosa série de aperfeiçoamentos nos diversos setores da vida 
humana. Fizeram, pois, o bastante para merecer a gratidão dos 
contemporâneos e também dos pósteros. Isto tudo, está claro, no que 
diz respeito à parte material da vida terrena. Só, e exclusivamente, 
neste particular. 

Outro setor muito mais importante, contudo, bem pouco 
progrediu por iniciativa do homem, que não teve tempo de dele se 
ocupar, atarefado como tem estado no anteriormente citado: o setor 
dito espiritual, aquele precisamente que constitui o objetivo das 
sucessivas reencarnações. Muito poucos são os homens deste século 
que se têm preocupado com o progresso da alma, a fagulha divina 
que dá calor e movimento ao corpo, e que necessita de apurar cada 
vez mais o seu poder irradiante, que é a sua luminosidade. Alguns 
homens realmente se preocupam com este setor, é verdade, e algum 
progresso se fez nestes seis decênios, se bem que apenas a terça 
parte do que deveria ter sido feito. 

Para cooperar, pois, com os homens, no desenvolvimento dos 
trabalhos espirituais na Terra, estão hoje em dia vivendo entre vós 
encarnados, alguns milhares de Espíritos de grande evolução, 
procurando aproximar-se de quantos possuam aptidões para receber 
sua palavra falada ou escrita, a fim de ajudar os demais a 
progredirem também, se o desejarem. Pena é que o cérebro físico, de 
tão grande impermeabilidade às idéias vindas do Alto, não as receba 
com a necessária clareza ou nitidez, para que possa cada ser humano 
melhorar pouco a pouco seu nível moral e, portanto, espiritual, a seu 
próprio benefício. 

Aqueles que como eu tiveram a felicidade de encontrar num 
terreno as três condições indispensáveis ao êxito de sua tarefa: boa-
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vontade, aptidão e mediunidade, erguem louvores a Nosso Senhor 
por isso. É como o lenhador que para a derrubada da mata que lhe foi 
entregue, tem a felicidade de encontrar ou receber um machado de 
boa têmpera e em perfeitas condições de trabalho, cujo rendimento 
lhe proporciona alegrias em todos os instantes em que põe sua 
ferramenta em ação. Este é bem o caso: não só é minha ferramenta 
de boa têmpera, como está pontualmente à minha disposição para a 
realização do nosso trabalho conjunto. 

Desejo entretanto, dizer a todos que estas páginas 
compulsarem, que a faculdade de trabalhar como intermediários dos 
Espíritos de Deus não constitui absolutamente nenhum privilégio. 
Não, meus irmãos; aquele de vós que desejar cooperar com os 
enviados do Senhor; visando ao adiantamento dos encarnados, pode 
realizar esse belo desejo, começando por se exercitar no manejo do 
lápis, sempre, de preferência depois do pôr do Sol. A partir das oito 
horas da noite e até às dez, por exemplo, essa tarefa torna-se mais 
fácil pela tranqüilidade operada nas vibrações dos planos próximos à 
Terra. Darei aqui uma regra que pode ser seguida por quem deseje 
exercitar-se na arte maravilhosa da psicografia, como intermediário 
dos Espíritos de Deus. É a seguinte: sentar-se comodamente à mesa 
em que resolver operar, a qual deve estar em lugar sossegado, 
silencioso. Deve estar munido de lápis e papel liso, branco. Em 
seguida deve elevar uma prece a Deus ou a Jesus, prece que tanto 
pode ser o Pai Nosso como formulada pelo próprio, pedindo a 
proteção das Forças do Bem para o exercício que pretende realizar. 
Feito isto, pegue do lápis e disponha-se a escrever. Pode parecer à 
primeira vista que nada tem para escrever, mas trace sobre o papel a 
palavra ou letras que ocorrerem à mente, porque em verdade alguém 
as está ditando. Escrevendo a primeira palavra, as demais lhe 
ocorrerão com facilidade crescente, até que, ao fim dos primeiros 
exercícios estará escrevendo correntemente. 

Recomenda-se que para exercícios tais deve-se estabelecer dia 
e hora certos cada semana, tendo em vista que os Espíritos de Deus 
também têm suas ocupações a que não podem faltar. E se um filho 
da Terra lhes pede ajuda para trabalhar, eles que não a negam a 
ninguém, necessitam de estar sempre certos do dia e hora para não 
faltarem, e não faltam mesmo. Um conselho, porém: não tentem 
brincar com os Espíritos, quer perguntando-lhes aquilo que eles não 
têm permissão de responder, nem chamando-os apenas para um 
passatempo divertido. Eles não têm tempo nem permissão para 
divertir os encarnados, mas unicamente para ajudar, e ajudam 
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realmente. 
Este capítulo, um tanto à margem dos conselhos que venho 

transmitindo semanalmente, foi necessário para atender ao natural 
desejo de grande número de meus leitores, de poderem servir de 
intermediários de outros enviados como eu, e sê-lo-ão de fato. Muitas 
coisas há no Espaço para transmitir aos viventes da Terra, e do maior 
interesse para eles; aguarda-se apenas o desenvolvimento das 
aptidões mediúnicas latentes em todos os seres humanos, para que 
tais coisas possam ser grafadas no papel. Todos os homens e todas 
as mulheres são portadores de faculdades mediúnicas latentes, que se 
desenvolvem facilmente desde que haja boa-vontade, e espírito de 
cooperação com os mensageiros do Senhor. Havendo tais disposições, 
eles próprios se encarregarão do resto, proporcionando aos 
encarnados que os ajudarem uma ajuda cem vezes maior. 

Eis, irmãos meus, um meio ao alcance de todos para a 
aquisição da luz espiritual, o que vale dizer, da verdadeira felicidade. 
Despede-se por hoje e vos abençoa o vosso dedicado — Irmão Tomé. 
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O BEM E O MAL 

 
Por mais inacreditável que pareça, a pessoa humana representa 

o mais perfeito sentido do Bem e do Mal. Isto constitui uma verdade 
indiscutível entre os mais evoluídos seres da Natureza, que são os 
Espíritos de Deus, já possuidores de luz espiritual que os torna 
freqüentemente mensageiros divinos aos mundos em evolução. 

O Bem e o Mal nasceram juntos, cresceram e vivem juntos, 
disputando-se mutuamente a primazia no poder junto da pessoa 
humana. O que faz distinguir o grau evolutivo da pessoa humana, é 
precisamente a sua maior ascendência às influências sugeridas pelo 
Bem, e às vibrações projetadas pelo Mal. À medida em que o ser 
humano consegue resistir às sugestões do Mal, recusando-se a pôr 
em prática essas sugestões, mais se identifica com o Bem e se afasta 
do Mal. São duas forças essas que se projetam igualmente sobre a 
pessoa humana para dominar-lhe os pensamentos e as ações; e não 
fora a consciência que existe em cada uma dessas pessoas, 
registrando, apurando e regulando as ações humanas, não haveria 
por certo evolução nem progresso para o Espírito, que é a única coisa 
que conta ao fim da existência física de cada homem ou mulher na 
Terra. 

A consciência age como um verdadeiro juiz no íntimo de cada 
ser humano, não influindo contudo em suas deliberações, que lhe são 
inteiramente livres. Quem aceita e põe ou não em prática as 
sugestões do Bem ou do Mal é somente o Espírito, a centelha divina 
que existe no homem como na mulher, regulando-se ou apoiando-se 
nos julgados de sua consciência, que é quem lhe diz se tal ato é bom 
ou mau. E como pode a consciência humana apontar ao Espírito como 
bom ou mau um determinado ato? De uma maneira muito simples e, 
portanto, ao alcance de todas as inteligências. Quando o homem ou a 
mulher se dispuserem a praticar determinado ato, atitude ou ação, 
raciocinem da seguinte maneira, para ficarem sabendo se é bom ou 
mau: quando verificarem que no ato, atitude ou ação em vista, existe 
um princípio de caridade ou amor para com o próximo a quem esse 
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ato, atitude ou ação se dirige, podem praticá-lo sem receio porque é 
bom, e seu Espírito será por ele beneficiado. Quando, pelo contrário, 
a consciência vos disser que semelhante ato, atitude ou ação, em vez 
de caridade, representará uma violência para alguém, então modificai 
vossa deliberação porque ides praticar um ato mau que, além de 
sobrecarregar vossa consciência com a violência decorrente, tereis de 
pagar pelas conseqüências, e o fareis no mesmo grau em que tiverdes 
molestado ao vosso próximo. 

Como toda ação provoca uma reação igual e contrária, tudo 
aconselha a evitar a violência, seja em que sentido for, pelas 
conseqüências inevitáveis que seríeis forçados a sofrer. 

Ora bem. Isto posto, examinaremos em seguida por que 
existem ao mesmo tempo cursando a escola terrena homens — 
Espíritos — bons e homens maus. A razão é muito fácil de apresentar. 
Homens que vêm reencarnando há milênios, e portanto há milênios 
cursando esta grande escola evolutiva que é a Terra, e que, ao fim de 
inúmeras reencarnações, já puderam formar um conceito seguro, 
correto e decidido acerca do Bem e do Mal, e assim firmaram uma 
perfeita consciência do que realmente lhes convém para alcançarem 
mais rapidamente a luz espiritual, estes homens criaram já uma 
espécie de couraça para resistir às sugestões do Mal, e somente 
praticam atos de que possa resultar uma velinha a mais para o 
engrandecimento de sua luminosidade. A homens deste tipo nenhuma 
vibração ou sugestão tentará jamais a afastarem-se da rota que se 
traçaram, que é a da prática intransigente do Bem, da Caridade e do 
Amor ao próximo. 

Provavelmente ao término da presente encarnação, os homens 
deste tipo irão viver em planos compatíveis com a sua evolução e não 
mais reencarnarão, porque já alcançaram a verdadeira felicidade. 
Quanto àqueles seres humanos que facilmente se deixam empolgar 
pela prática de ações menos dignas, aqueles que pretendem enxergar 
apenas a satisfação de interesses diversos, ou de diversas categorias, 
sem se preocuparem com o mal que possam levar aos seus 
semelhantes, até à violência máxima de lhes interromperem o fio da 
vida terrena, esses, irmãos meus, que Deus deles se compadeça 
porque terão de resgatar a dívida, a ofensa, a violência ou o que 
outro nome tenha, até ao último centavo. 

A consciência dos seres humanos que ainda procedem desta 
maneira assemelha-se muito a um amontoado de terra, barro, argila e 
carvão, onde apenas pequenos lampejos perpassam, como resultado 
de ações de algum modo apreciáveis que foram por ela registradas. 
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Perguntar-me-eis, porventura, o que sucede às vítimas de seres 
violentos, de fraca consciência, como os acima descritos. E eu com 
satisfação responderei o seguinte: alguns dos que tiverem sido 
vítimas das violências descritas, ou de outras, ou terão resgatado uma 
dívida por inteiro ou parte dela, contraída no passado, e assim se 
aliviaram desse fardo, ou, no caso de serem vítimas inocentes, o que 
é raro, terão alcançado um degrau a mais na escala evolutiva, em 
virtude da violência sofrida. 

A vítima inocente, embora muito rara, também existe; e a 
maior de todas foi sem dúvida Nosso Senhor Jesus Cristo, que, 
animado dos melhores propósitos em relação aos homens da Terra, 
teve de sucumbir ao poder do orgulho e das ambições humanas, 
inconformadas com a sua pregação do amai-vos uns aos outros, 
porque somente o amor constrói para a eternidade. 

Esta foi a maior de todas as vítimas imoladas até agora na 
Terra. Foi a vítima da incompreensão e do ódio, o maior dos inimigos 
do coração humano. Seus algozes de há dois mil anos, assim como os 
que persistem em hostilizar sua ascendência incontrastável sobre 
todas as criaturas viventes na Terra, já resgataram ou continuam a 
resgatar a sua falta. 

Que Deus vos esclareça a todos, meus queridos irmãos, para 
que jamais vos torneis algozes de vossos irmãos, é o que 
sinceramente vos deseja este vosso dedicado — Irmão Tomé. 

 



 
 

82 : AS FORÇAS DO BEM 



 

 
NOVA CIVILIZAÇÃO SE APROXIMA : 83 

18 
 
 

NOVA CIVILIZAÇÃO SE APROXIMA 
 
Quando a humanidade deste século se der conta dos 

acontecimentos que se aproximam, e tratar de se apegar a algo que 
possa realmente influir na sua salvação, quando isto acontecer,estes 
conselhos que ora venho trazer à Terra hão de ser recordados, 
procurados e seriamente meditados por quantos tiverem a ventura de 
os possuir. 

São conselhos que me foram transmitidos por Nosso Senhor, 
semana após semana, com o elevado objetivo de oferecer aos 
homens e mulheres deste século uma oportunidade a mais para o 
encontro com sua própria felicidade, uma felicidade que procura os 
seres humanos e que é por eles desprezada. E por quê? A resposta é 
muito fácil de dar, mas talvez difícil de ser entendida. Necessário será 
remontar ao princípio espiritual de cada um, para que todos possam 
recordar um pouco seu próprio passado. 

Assim é que, conforme tive ocasião de referir em capítulo 
anterior, a lei da reencarnação, funcionando desde os primórdios dos 
primórdios, tem facultado a todos os seres espirituais a reencarnação 
sucessiva nas diversas regiões civilizadas da Terra, com o único 
objetivo de adquirir, cada um pelo próprio esforço, a experiência e 
adiantamento moral de que carece para atingir o grau evolutivo a que 
está destinado, e ascender a mundos melhores. O mergulho na carne, 
porém, sendo embora uma dura prova para o Espírito que nela se 
encontra, chega a empolgar de tal maneira a quase totalidade, que a 
regra passou a ser o esquecimento total de seus objetivos iniciais, 
terminando por se estagnarem quase todos ante as vibrações 
inferiores da matéria. E o que sucede então, ao termo de cada uma 
nova encarnação? Uma coisa demasiado triste para os guias e 
mentores espirituais desta pobre humanidade. Aportam diariamente 
aos planos do Além, legiões e legiões de almas que deixaram na Terra 
seus imprestáveis veículos carnais, mas aportam em sua grande 
maioria em situação de causar dó. 

Após uma nova existência vivida exclusivamente no afã de 
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ganhar o pão de cada dia e o supérfluo com o máximo de 
preocupação, não lhes sobrou tempo para meditarem nos problemas 
da vida espiritual, sendo que muitos nem permitem que certas boas 
almas que andam espalhadas pela multidão, lhes falem de coisas tais, 
alegando que isso ficará para mais tarde... para depois... quando 
tiverem de regressar. 

Lamentável é que isso aconteça, mas acontece realmente. E o 
resultado terá de ser constatado por cada um pessoalmente, em seu 
próximo regresso ao mundo espiritual, porém já sem remédio possível 
nessa ocasião. Tão fácil e tão agradável seria, no entanto, a cada um 
dos seres humanos destinar alguns minutos diários, apenas alguns 
minutos de suas vinte e quatro horas, para tratar dos interesses da 
alma... que constituem, afinal de contas, os únicos motivos da 
reencarnação de cada um. 

Mas, se considerarmos que ainda se contesta, até com 
argumentos absurdos, a lei da reencarnação, no que muito se 
empenham algumas correntes religiosas, havemos de concluir que o 
atraso espiritual desta pobre humanidade ainda é maior do que se 
poderia imaginar. Não obstante, a lei da reencarnação existe desde 
antes da formação da Terra, e perdurará pelos milênios em fora, 
enquanto houver Espíritos em evolução. Podem os homens contestar 
a pés juntos, como dizeis na Terra, a lei da reencarnação, porque tal 
contestação não modifica de nenhum modo sua finalidade. Os 
próprios que, por ignorância ou solércia, insistem em negá-la, estão 
sendo por ela beneficiados, e aqui se encontram uma vez mais em 
virtude dessa lei sábia e imutável. 

Isto posto, que esperam os homens e mulheres deste século, 
para alcançarem a felicidade que em vão têm procurado encontrar na 
Terra? Unicamente voltando suas mentes para Jesus e para Deus, 
pedindo luz e entendimento para seus Espíritos, a fim de melhor 
poderem vencer mais uma encarnação na Terra, e livrar-se, se 
possível, dos sofrimentos de toda ordem que afetam a todas as almas 
encarnadas. Isto, irmãos meus; é tão fácil e tão agradável, repito, que 
aqueles que desejarem experimentar, jamais deixarão de fazê-lo. 
Nosso Senhor Jesus Cristo vem preparando há milênios um novo surto 
de progresso para a Terra, o qual já deveria estar vigorando há muito 
tempo. Não foi outro o objetivo de sua estada entre os homens há 
dois mil anos, senão tentar convocá-los para o bem e o amor ao 
próximo, com sua luminosa presença em carne e osso entre vós. 
Verificou com imenso pesar o nosso Divino Mestre, que o 
endurecimento de muitos impedia a realização de seus imensos 
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desejos de implantar desde logo a nova civilização. 
Regressando ao Espaço, Nosso Senhor não descansou e não 

descansa um só instante, na preparação da Humanidade para esse 
novo surto que agora se encontra muito próximo de vós. Poderei dizer 
sem receio de erro que muitos homens e mulheres com a idade atual 
de sessenta anos, ainda presenciarão a implantação do novo surto de 
civilização na Terra. Tal sucederá como um fato predeterminado, e 
sem possibilidade de adiamento, porque a Terra, por sua vez, 
também já está cansada de suportar e alimentar em seu solo uma 
humanidade recalcitrante, e por isso demasiado sofredora. E como a 
Terra, sendo embora um planeta, também possui uma alma própria 
que necessita de evoluir, como evoluíram numerosas outras que 
formam a grandiosidade de um sem-número de outros planetas, a 
Terra já fez sentir às Forças do Bem que regem a vida em todos os 
planetas do Universo, que chega de contemporização com estes 
bilhões de seres humanos que persistem em usufruir-lhe os proventos 
dadivosos de seu solo e de suas árvores, sem um mínimo de 
compensação em pensamentos de reconhecimento e de amor. 

A Terra, sim, irmãos meus, está queixosa da vossa incrível 
ingratidão. Ela tudo vos oferece de graça: suas águas cristalinas ou 
medicinais por toda parte; seus produtos alimentícios em abundância 
ao vosso bel-prazer; frutos magníficos e das mais variadas espécies, 
para vosso conforto e deleite; um sem-número de utilidades de que o 
solo terreno é riquíssimo, desde os mais preciosos metais, tão úteis 
aos vossos trabalhos e divertimentos; madeiras duríssimas para as 
vossas construções; plantas em diversidades inumeráveis e ricas de 
substâncias medicinais indispensáveis à saúde; alimento para os 
animais cuja companhia e utilidade vos é absolutamente 
indispensável. E vós, o que dais à Terra em troca de tudo isso? 
Apenas o desprezo, a ingratidão. Assim, pois, se preferirdes meditar 
sobre tudo quanto da Terra recebeis de graça, em vez de meditardes 
sobre a grandiosidade da Providência Divina, podeis fazê-lo, porque, 
por caminhos diferentes, chegareis ao mesmo resultado, esclarecendo 
numerosos fatos que vos hão de parecer obscuros, mas que muito 
contribuirão para o engrandecimento do vosso Espírito. 

Este Espírito que assim vos fala, é um dos viventes na Terra ao 
tempo da vinda de Jesus Nosso Senhor ao Planeta, em corpo físico. 
Ouvindo acidentalmente uma de suas pregações, teve a felicidade de 
sentir a verdade penetrar em seu coração, e resolveu seguir o Senhor 
até à morte no topo do Calvário. Permanecendo na Terra, tudo fez ao 
seu alcance pela propagação da maravilhosa doutrina de Jesus, 
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consubstanciada no amai-vos uns aos outros, e nunca mais, desde 
então, deixou de estar a serviço da Grande Causa. E quero confessar-
vos aqui com todo o meu devotamento a Jesus, que a minha 
verdadeira felicidade começou naqueles tempos de há dois mil anos, e 
daí para cá só tem aumentado, como aumenta constantemente o meu 
devotamento à causa de Jesus na Terra, objeto destes conselhos que 
venho trazer-vos, procurando despertar em vós aquele mesmo 
luminoso sentimento que a mim próprio empolgou em tempos que 
longe vão. 

Abri, pois, os vossos corações à palavra de Jesus Nosso Senhor, 
irmãos queridos; vossa verdadeira felicidade, a tranqüilidade e a paz 
de vossas consciências, o que vale dizer, dos vossos Espíritos, está 
estreitamente relacionada com os vossos pensamentos, com as 
vossas ações, com os vossos sinceros desejos de paz e harmonia 
espiritual. 

Ouvi-me, pois, e orai diariamente ao Senhor, porque dele 
recebereis algo mais do que pedirdes. Fazei isto que eu me tornarei 
vosso fiador junto a Jesus, para que a paz espiritual jamais se aparte 
de vós. É o que hoje vos oferece e cumprirá religiosamente o vosso 
dedicado — Irmão Tomé. 
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O TRABALHO E A ORAÇÃO 
 
Os homens do presente, tanto quanto os do passado, têm 

recusado tomar a sério certos conselhos que de vez em quando 
surgem no meio ambiente, como a tentar despertá-los para as coisas 
relacionadas com os verdadeiros interesses do Espírito. 

Grandes homens do passado, cujos nomes a História registra 
por seus feitos materiais, ficaram seriamente perturbados ao 
regressarem ao mundo espiritual donde haviam provindo, devido ao 
seu despreparo espiritual, ao fim da encarnação recém-vencida. 

Isto sucedeu a homens que comandaram legiões na Terra, a 
outros que foram verdadeiros árbitros no mundo dos negócios, a 
grandes capitães da indústria, banqueiros notáveis, líderes no 
comércio, potentados na política, mestres na diplomacia com 
acatamento geral às suas opiniões e atitudes, conduzindo com 
inteligência e habilidade rara os negócios de seus ministérios. 

Estes homens, é claro, receberam na Terra uma instrução 
completa em vários anos de preparo especializado, tendo muitos 
deles adquirido elevado grau de cultura e experiência que lhes 
granjearam justo prestígio e renome, não apenas em seus próprios 
países como também no ambiente internacional. Pois bem, meus 
caros irmãos; dizer que a maioria dos homens citados, apenas 
conseguia fazer de Deus uma idéia vaga, imprecisa, nebulosa, não 
chegando a adquirir convicção a respeito de sua existência ou não, 
pode parecer uma fantasia, mas não o é realmente. 

Tais homens alimentaram apenas em sua vida terrena, a 
preocupação de estarem sempre bem com seus chefes transitórios, 
no que se refere aos políticos e diplomatas, pouco se lhes dando 
igualmente a existência do Divino Mestre Jesus, cuja doutrina apenas 
conheciam através dos filtros do catolicismo ao tempo de sua 
meninice. Quanto aos homens do comércio e da indústria, como os do 
mundo financeiro, poucos foram os que realmente invocaram Nosso 
Senhor para o êxito de seus empreendimentos, e quase nenhum deles 
o fez em prol de sua melhoria espiritual. 
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Não é, pois, de surpreender que os Espíritos desses homens, ao 
chegarem de regresso aos planos de donde haviam descido à Terra 
para uma nova etapa de aprimoramento espiritual, se encontrassem 
completamente estagnados e às escuras, por não haverem adquirido 
luz suficiente para poderem caminhar sozinhos. Muitos deles se 
quedaram silenciosos, desalentados, em profunda meditação, 
recebendo intuições que sempre ocorrem nesses momentos, tendo 
alguns lançado para consigo mesmos as seguintes indagações: 

— “Como é que eu me encontro em tão deplorável situação, se 
fui na Terra um homem tão importante, acatado e respeitado por 
todos os que me conheceram?! Dar-se-á, porventura, que o meu 
esforço e o meu trabalho não foram suficientes para conseguir luz 
para o meu Espírito? Como pode ser isto?” 

Lançando tais indagações, esses Espíritos caíam novamente em 
meditação e desalento, e prosseguindo nesse estado, uma voz se fez 
ouvir, lançando-lhes outras indagações mais ou menos assim: 

— Tens certeza, meu irmão, de que a tua vida terrena 
decorreu, em verdade, sob normas duma perfeita correção moral, 
reta justiça, conferindo a cada um de quantos te serviram aquilo a 
que fizeram jus? Ou será que a par de esforços nobilitantes para o teu 
Espírito, atos ocorreram em certo número que só podiam denegri-lo? 
Podes assegurar perante Nosso Senhor que fizeste algo para 
propagar, pela palavra ou pelo exemplo, a necessidade do amor ao 
próximo como um de seus luminosos ensinamentos? Ou procuraste 
usufruir da vida terrena todos os proventos possíveis para o teu 
prazer e engrandecimento perante os homens? Continua em tua 
meditação, irmão meu, que eu voltarei oportunamente para recolher 
tuas respostas às indagações que aí ficam... 

A voz amiga emudeceu. O Espírito em causa caía em profundo 
desalento, assim permanecendo durante dias e dias, meses e anos 
até, ao constatar que sua última passagem pela Terra, numa vida 
opulenta e bonançosa, em nada contribuíra para o seu adiantamento 
espiritual. 

A certo Espírito recém-chegado da Terra, durante cuja 
encarnação não aprendera sequer a rezar, porque fora jogado no 
trabalho em tenra idade, indagações semelhantes foram feitas, e ele, 
em sua perfeita consciência do que fora, apenas conseguiu responder 
mais ou menos o seguinte: 

— “Não sei quem assim me fala; mas vou responder com toda 
a minha alma, o que posso responder. Devo dizer que nem uma vez 
procurei dirigir-me a Deus, porque não pude aprender a chamá-lo, 
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uma vez que iniciei minhas atividades ainda com os dentes de leite. A 
Nosso Senhor Jesus Cristo também nunca incomodei porque não me 
foi preciso. Se isso for uma falta, quero ser punido porque só agora 
tomo conhecimento dela. A única coisa que fiz durante os oitenta 
anos que vivi na Terra, foi trabalhar. Trabalhei posso dizer sem 
descanso, porque, tendo criado indústrias, dei trabalho a alguns 
milhares de operários, do qual outros milhares de homens e mulheres 
viveram e se alimentaram, e lá continuam usufruindo o resultado de 
uma organização a que dia e noite me entreguei. Devo dizer ainda 
que injustiças, não me acusa a consciência de haver praticado; 
apenas fui sempre exigente no cumprimento dos deveres de cada um. 
Fundei escolas e centros assistenciais dentro da minha organização, 
só para servir e amparar meus operários e suas famílias”. 

Este Espírito, um pouco esgotado por sua narrativa, silenciou 
por momentos e ajuntou para finalizar: 

— “Foi só o que pude fazer na Terra. Se merecer alguma 
punição, que ela se cumpra, segundo a vontade de Deus”. 

Este Espírito, caros irmãos, deu provas de ser realmente 
valoroso. Não tendo recebido instrução intelectual por ter sido atirado 
à vida em tenra idade, soube construir uma das maiores organizações 
de trabalho na Terra, proporcionando salário, educação técnica e 
assistência a muitos milhares de outros Espíritos. Se não se destacou 
por seu devotamento à Grande Causa de Jesus na Terra, mereceu do  
Divino Mestre aquele galardão que Nosso Senhor destina aos grandes 
construtores da vida terrena. Tendo empregado em sua organização 
milhares de famílias, aquele irmão proporcionou-lhes meios de 
educarem seus filhos e parentes, resultando daí haver atualmente 
numerosos engenheiros, médicos e técnicos em diversas 
especializações, a serviço da organização em que seus progenitores 
foram simples operários. 

Este é um dos raros casos em que o trabalho organizado em 
justos princípios se pode substituir à oração. O fato de alguém 
proporcionar trabalho remunerado e constante, constitui para Deus 
uma forma de oração. 

E os outros Espíritos? — perguntar-me-eis. Ai de mim irmãos 
meus; preferia não ter de responder, mas é meu dever fazê-lo porque 
é essa a minha missão. Entre aqueles a quem em princípio me referi, 
e que brilharam sobremodo na Terra pelos êxitos alcançados em 
virtude de sua cultura, de seu talento e senso de oportunidade, 
alguns não conseguiram afastar-se do local por vários anos, ao fim 
dos quais, de tanto implorarem, foi-lhes concedido um novo mergulho 
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na carne, sob promessa de algo fazerem por sua elevação espiritual. 
Alguns deles encontram-se novamente aqui cumprindo modestas mas 
úteis tarefas, agarrados à idéia que do Alto trouxeram, de que só o 
amor constrói para a eternidade. O trabalho e a oração constituem, 
em verdade, as asas que podem conduzir os Espíritos encarnados 
mais rapidamente à aquisição de sua verdadeira felicidade. 

Aqui se despede de vós por hoje e vos abençoa o vosso 
dedicado — Irmão Tomé. 
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VANTAGENS DA MEDITAÇÃO 
 
Nosso Senhor Jesus Cristo, o meigo Nazareno, que aceitou o 

duro sacrifício de mergulhar na carne há perto de dois mil anos, está 
novamente sobre a face deste planeta, para conduzir os homens e 
mulheres deste século à meta que lhes pertence nos planos do Além. 

O Divino Mestre dirige e comanda um pomposo exército de 
luminosas entidades que se aproximam a todos os momentos dos 
seres humanos, a inspirar-lhes o sentimento do dever para com Deus, 
freqüentemente olvidado em sua memória carnal. 

Preocupados como se encontram os encarnados, com o só 
objetivo de seus materiais interesses, necessitam deste divino serviço 
que se traduz na inspiração do dever, para que possam aproveitar, de 
sua atual passagem pela Terra, as luzes que uma vida espiritualizada 
lhes deve proporcionar. 

Certo é, também, infelizmente, que numerosas falanges de 
Espíritos mal-intencionados em seus propósitos, se acercam 
igualmente dos encarnados que lhes dão ouvidos, e procuram 
desviar-lhes os pensamentos e as intenções, com o único objetivo de 
os perderem. Só se perderão, entretanto, aqueles cuja tendência 
propenda para os caminhos tortuosos através da prática de atos nada 
recomendáveis, porém esses irmãos terrenos depressa verificarão que 
tais caminhos não conduzem à sua felicidade, porque as mais das 
vezes desembocam em profundos precipícios. 

Desta maneira, recebem os homens e mulheres dois tipos de 
inspiração através de seus ascendentes mediúnicos: a do bem e a do 
mal. A escolha entre ambas é que vai servir de teste aos mensageiros 
do Senhor para se aferir o grau evolutivo de cada um. Sucede, 
contudo, algumas vezes, uma criatura de excelentes condições 
vibratórias, isto é, portadora de um Espírito possuidor de regular 
índice de luminosidade, deixar-se conduzir em certos casos pelas 
inspirações maléficas, e aproximar-se do precipício fatal. Se, 
entretanto, resolver raciocinar um pouco durante o percurso, logo 
descobrirá o logro em que caíra, e nesta altura, uma prece sincera do 
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seu coração atrairá forças que a impedirão de consumar o desastre. 
Quer isto dizer que todo Espírito possuidor de um pouquinho de luz 
tem sempre à sua disposição toda a proteção de que necessite, e só 
cairá no precipício se quiser. Eu e muitos outros como eu estamos 
auscultando dia e noite o sentido de todos os pensamentos humanos, 
com o único objetivo de prestar socorro àqueles que dele venham a 
necessitar. 

Por esta ligeira informação, podem os seres humanos avaliar a 
extensão do amor de Nosso Senhor para com todos, pelo desejo 
exclusivo de que todos aproveitem a presente encarnação, que lhes 
foi concedida unicamente para seu aprimoramento moral. Ai daqueles 
que fizerem ouvidos moucos às constantes vibrações inspiradoras das 
Forças do Bem, porque uma nova encarnação talvez seja coisa para 
daqui a milênios, para quantos repelirem os conselhos e sugestões 
inspirados a todo momento a seus ouvidos espirituais. 

Se os homens e mulheres do presente conseguissem recordar 
pequena parte do que em sonhos lhes tem sido mostrado, em relação 
aos planos a serem em breve executados neste minúsculo planeta, 
certo estou de que nem um só momento hesitariam em modificar as 
diretrizes de sua vida no sentido de se preocuparem só e só com o 
seu próximo futuro no mundo espiritual, para onde estão caminhando 
dia a dia. Bem sei que a memória física não consegue recordar esses 
sonhos, porque só o Espírito os viveu. Contudo, existe um meio 
infalível de o encarnado tomar conhecimento deles: é pela prática da 
meditação. 

O estado de meditação permite ao Espírito encarnado penetrar 
conscientemente no mundo espiritual, e lá percorrer os passos que 
lhe permitam ver aquilo por que anseia, assim como receber 
ensinamentos de que carece. A prática constante da meditação é ao 
mesmo tempo um belo exercício telepático, que permite ao encarnado 
receber em qualquer parte e a qualquer hora as informações de que 
necessitar para o encaminhamento de sua vida terrena. Difícil isto? 
Absolutamente, irmãos meus. Tudo se reduz a um exercício diário na 
hora de deitar. Basta sentar-se calmamente numa poltrona 
confortável, ou no próprio leito na falta da poltrona, e soltar o 
pensamento das coisas terrenas. Não é necessário o menor esforço. 
Basta ao encarnado conservar-se num estado de calma absoluta, e 
imaginar que vai penetrar o mundo invisível com o seu pensamento. 
Decorridos os primeiros cinco minutos, uma agradável sensação se 
manifestará, sinal de que o exercício está prosseguindo. Ao fim da 
primeira semana destes exercícios continuados, novidades 
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interessantes se apresentarão, e o encarnado não mais deixará de 
prosseguir no exercício. Uma boa maneira de caminhar mais depressa 
na prática da meditação, é fazer o encarnado uma prece a Deus, 
recitando compassadamente a oração do Pai Nosso antes de dar início 
à meditação. Esta oração tem o mérito de abrir o caminho no Espaço 
ao pensamento do encarnado, para que não seja o mesmo 
interceptado ou desviado por Espíritos de categoria inferior. 

Todos os habitantes dos mundos mais evoluídos do que a 
Terra, adotam a prática da meditação com o mesmo interesse com 
que os terrenos realizam suas refeições diárias. E por isso se tornaram 
Espíritos felizes aqueles nossos vizinhos de outros mundos, porque 
através da meditação eles não só se fortalecem de seus trabalhos 
diários, como também recebem mensagens de outros Espíritos do seu 
e de outros mundos. 

Por mais incrível que isto vos possa parecer, é uma verdade 
incontestável, da qual vós próprios vos convencereis hoje ou amanhã, 
quando intentardes introduzir em vossos hábitos terrenos a prática da 
oração e da meditação. Pela oração atraireis a luz espiritual, e pela 
meditação recebereis ensinamentos que nenhuma escola terrena vos 
poderá proporcionar. Mas não apenas ensinamentos a meditação vos 
proporcionará. Aqueles de vós que possuírem ascendente mediúnico, 
e que são em regra quase todos os encarnados, poderão receber 
recados amigos e até carinhosas manifestações dos entes queridos 
que partiram, e com o tempo manter verdadeiro diálogo com eles. Eis 
mais uma das inúmeras vantagens que a prática da meditação 
oferece àqueles que se dispuserem a segui-la, no que muito a 
bendirão mais tarde, quando tiverem deixado na Terra esse veículo de 
carne e se tornarem Espíritos de luz, imensamente felizes como 
muitos dos vossos já o são. 

Irmãos meus, amigos meus; não imagineis que eu venha entre 
vós unicamente pelo prazer de estar novamente em contato com um 
mundo onde muito lutei e sofri; não, o meu intuito principal é 
despertar em vós o desejo sincero de progredir também 
espiritualmente, para juntos podermos comemorar um dia o término 
de vossos sofrimentos. Este é na realidade, o principal objetivo deste 
vosso dedicado — Irmão Tomé. 
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A PAZ E A FELICIDADE 
 
Quando a humanidade deste século puder compreender toda a 

grandeza da misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo, enviando 
legiões de mensageiros a despertá-la para o seu próprio progresso 
espiritual, quando isso acontecer, um mundo novo de paz e de 
felicidade se instalará no coração dos homens e mulheres da era 
presente. 

Legiões e legiões de mensageiros do Senhor se encontram 
presentemente em contato com os seres humanos, esforçando-se em 
fazer que recordem em seu cérebro os compromissos solenemente 
assumidos antes da presente viagem ao solo terráqueo. E isto pela 
necessidade premente, inadiável mesmo, de aceleramento da 
evolução deste planeta de sofrimento e decepções, mas também 
centro de preciosos ensinamentos para os Espíritos nele encarnados. 

Lamentavelmente, nossa tarefa não tem sido fácil nem mesmo 
frutífera como devera ser, em face da concentração que encontramos, 
de todos os pensamentos dos homens e mulheres exclusivamente em 
seus interesses puramente materiais. Contudo, dos nossos esforços 
continuados, sempre apoiados pela misericórdia de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, estamos colhendo alguns resultados positivos, o que 
verdadeiramente nos anima a prosseguirmos sem desfalecimentos, 
em nosso trabalho santificante junto aos nossos irmãos terrenos. 

Roma não se fez num dia, todos o sabemos, mas através e 
durante anos e anos de intenso labor; assim consideramos também a 
necessidade de persistirmos dia por dia, recordando aquele outro 
adágio terreno da água mole em pedra dura. 

Ora bem. Isto posto, conversaremos um pouco a respeito de 
assunto que muito deve interessar aos viventes da Terra, nestes 
últimos anos do século XX, durante o qual duras lições foram 
ministradas aos seres humanos, nos cinco continentes do mundo. As 
lutas guerreiras, que tanto sangue derramaram desde o princípio do 
século e ainda continuam, devem ou deveriam ter dado aos homens a 
idéia de que não será esse o meio de se estabelecer a paz no solo 
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terreno, porque a História nos diz que em tempo algum a vitória 
alcançada por uma ou mais nações sobre outras, conseguiu implantar 
a paz e a harmonia no planeta. Absolutamente, irmãos meus; o 
término de todas as guerras que ensangüentaram o solo terreno foi 
invariavelmente a preparação de novos conflitos. 

Isto, entretanto, tem de acabar, e acabará seguramente com o 
afastamento da Terra de todos os Espíritos turbulentos, 
inconformados ou ambiciosos de grandeza e poder à custa do 
sacrifício dos seus governados ou não. As últimas experiências que 
conheceis a este respeito já vos convenceram de que os “salvadores” 
de povos e nações não estão sequer em condições de se salvarem a si 
próprios. São Espíritos que conseguiram de Nosso Senhor a 
necessária permissão para uma nova reencarnação, com a promessa 
solenemente feita de se regenerarem e tratarem de cooperar para a 
felicidade geral dos povos, e no entanto, o que vemos? Apenas 
atingirem determinada condição psicológica, enganarem seus 
semelhantes com promessas ilusórias, com o propósito deliberado de 
chegarem ao poder no país em que nasceram. Depois... depois, todos 
vós sabeis o que tem acontecido. 

Pois bem; estes Espíritos estão sendo retirados da Terra para 
que a misericórdia divina possa realizar o vasto plano de assistência 
espiritual aos homens e mulheres presentemente encarnados, para 
cujo êxito as legiões de mensageiros do Senhor aqui se encontram 
trabalhando noite e dia sem cessar. 

É mister que todos os encarnados compreendam em seu 
coração e recordem em seu patrimônio espiritual, que a vinda ao solo 
terreno em corpo de carne, tem a única finalidade de adquirir luz para 
o Espírito, e não o acúmulo de haveres, riqueza e poder sobre os seus 
contemporâneos. É mister, igualmente, que todos, todos sem exceção 
de um só, se disponham ao cumprimento do sagrado dever de 
entrarem em contato diário com Nosso Senhor por meio da prece, 
não apenas para o recebimento da proteção espiritual de que todos 
necessitam, como também para o provimento de suas necessidades 
materiais. 

Os pais e as mães, sobretudo, pelas responsabilidades que 
assumiram na constituição do lar e da família, não podem descurar 
este dever, sem o que dificilmente poderão achar-se em condições de 
levar a bom termo a tarefa que lhes incumbe, de criar, educar e guiar 
seus descendentes pelo caminho do bem, como é de seu dever. 

Infelizmente para muitos, esse dever tem sido esquecido, com 
o que foi dada oportunidade à interferência de Espíritos malignos em 
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seu ambiente doméstico. E o resultado aí está no desmoronamento de 
tantos lares, constituídos com os melhores propósitos e com as 
bênçãos do Senhor, e hoje desfeitos, com grave prejuízo para aqueles 
que nesses lares reencarnaram para uma nova peregrinação de 
aprendizado terreno. 

Nem tudo porém, deve ser considerado perdido, ante a infinita 
misericórdia do Senhor. Ainda é tempo de uns e outros, pais e mães 
terrenos, se voltarem sinceramente para Jesus, o Divino Mestre, e 
implorarem inspiração e ajuda para que possam reparar o que ainda 
possa ser reparado. Não será de surpreender a ninguém, que um pai 
ou uma mãe sinceramente desejosos de cooperar para o 
encaminhamento daqueles que lhes foram confiados na presente 
encarnação, possam reatar ou reajustar entendimentos cujos 
beneficiários serão eles próprios. 

Quando alguém se dispuser a agir no sentido construtivo do 
bem, surgem sempre emissários invisíveis dispostos a cooperar para 
que esse bem se concretize. Eis, por conseguinte, um conselho a 
quantos se desajustaram na vida presente, e que, se o desejarem 
sinceramente em seu coração, terão a seu lado toda a ajuda 
necessária. 

Como proceder então? — indagarão alguns. Muito 
simplesmente: ponham o joelho em terra no momento de deitarem, 
ou, se preferirem, em qualquer outra hora do dia, e orem a Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Orem sincera e fervorosamente, se esse for o 
seu desejo, abram o coração ao Senhor, confiem-lhe seu desejo 
sincero e peçam-lhe auxílio e proteção, na certeza de que os 
receberão de imediato. Como ato preparatório de uma tal atitude, 
devem antes pedir perdão ao Senhor por faltas que hajam praticado, 
das quais tenha resultado a situação que desejam remediar, porque 
dessa maneira a ajuda do Senhor será mais pronta e eficaz. 

Devemos ter sempre em mente que um coração cheio de ódio 
e desejos de vingança, jamais poderá receber ajuda e proteção das 
Forças do Bem. É pois imprescindível limpar bem o coração antes de 
orar, para que a oração receba o impulso necessário para alcançar o 
seu objetivo. E é tão fácil a uma criatura limpar seu coração, que não 
se compreende que, na fase de esclarecimento a que atingiu a 
humanidade atual, ainda haja alguém capaz de alimentar sentimentos 
de ódio e malquerença contra seus semelhantes, ignorando, por 
conseguinte, que ela própria é a única prejudicada. Se, portanto, um 
ser humano ainda desconhecedor da Lei de Causa e Efeito alimentar 
qualquer daqueles sentimentos contra seus semelhantes, faça hoje 
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mesmo a seguinte experiência: imagine-se por momentos aos pés de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, e peça-lhe sincera e humildemente um 
esclarecimento para o seu Espírito. Peça-lhe, mais, que afaste todos 
os maus sentimentos que ainda possa alimentar contra qualquer de 
seus irmãos da Terra, substituindo-os por sentimentos bons, que 
possam proporcionar-lhe a paz e a felicidade em seu coração. 

Irmãos e amigos meus; eu vos asseguro, sem sombra de 
dúvida, que aquele que isto fizer tornar-se-á em seguida uma das 
criaturas mais ditosas da Terra. Jesus anseia que seus irmãos 
terrenos a ele se dirijam, para que possam receber as messes de 
bênçãos e luzes de que carecem. Apenas não as podem receber sem 
que as peçam, ou pratiquem atos que delas os tornem merecedores. 

Eis, irmãos meus, um meio ao alcance de todos para recuperar 
a paz e a felicidade perdidas, mas também para conservar a que 
possuem. Batei e abrir-se-vos-á; pedi e recebereis — assim falou 
Nosso Senhor Jesus Cristo, e neste momento vo-lo recorda o vosso 
dedicado — Irmão Tomé. 
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A CIVILIZAÇÃO DO TERCEIRO MILÊNIO 
 
O advento de uma nova civilização está prestes a surgir neste 

planeta. Algo de muito importante, contudo, terá de acontecer antes, 
e os homens e mulheres deste século serão disso testemunhas. 

Com o advento da nova civilização, novos métodos de vida 
surgirão, assim como novos costumes, novas leis, e novos Espíritos 
virão também povoar a Terra. Tem-se dito e redito à humanidade 
atual que seu método de vida totalmente material não corresponde às 
suas necessidades evolutivas, mas infelizmente muito poucos são os 
que tomaram na devida conta os conselhos recebidos. Agora, porém, 
cessam as advertências para dar lugar à ação espiritual para a 
reforma de tudo quanto tem constituído o conforto e o bem-estar dos 
Espíritos encarnados. 

Espíritos de grande evolução, habitantes bem-aventurados de 
outros planetas se aprestam para encarnar na Terra, a fim de 
constituírem os pontos de apoio de que Nosso Senhor necessita para 
a execução dos planos em andamento no Espaço. Muitas das crianças 
que enchem de alegria os vossos lares já são outros tantos enviados 
com a missão de ajudar nessa tarefa. 

Vai ser necessário arrancar pela raiz a planta daninha de 
numerosos hábitos que se tornaram vícios, aos quais se deve em 
grande parte o encurtamento da vida humana. Essa planta será pois 
arrancada e jogada ao fogo, para que não mais se reproduza na 
Terra. 

Para adiantar um pouco do que posso antecipar, direi que um 
dos vícios a extinguir será o fumo, do qual o homem apenas tem 
colhido enfermidades. Notai que hoje em dia já é bem diminuto o 
número de pessoas que fumam, principalmente entre o sexo 
masculino. Quanto às do outro sexo, o hábito transformou-se numa 
quase epidemia, o que é deveras lamentável. Há mulheres que 
conduzem o filhinho pela mão ou o sustentam ao colo, segurando na 
outra mão o cigarro! Isto denota o grau de inferioridade mental a que 
se reduziu a mulher-mãe, seduzida pela propaganda dos industriais 
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do fumo. Examinai atentamente o fato no lar, na rua, na condução ou 
no trabalho, e vereis a que ponto se deixou abater a frágil criatura 
humana. Já ouvistes referir que alguém tenha alcançado a felicidade, 
saúde ou bem-estar, aspirando baforadas dessa planta desprezível? 
Absolutamente. 

Outros vícios que igualmente se constituíram fatores da 
infelicidade humana, serão também extirpados da Terra para sempre, 
por nocivos à criatura do futuro, como o são à dos dias que correm. 
Não precisarei de os mencionar por serem todos bastante conhecidos. 
Com o advento, pois, da próxima civilização, a civilização do terceiro 
milênio, uma seleção se fará entre os Espíritos atualmente 
encarnados, com o fim de remover para mundos mais adequados ao 
seu nível moral, aqueles que após dezenas e dezenas de encarnações 
na Terra, nada ou muito pouco progrediram moralmente, porque a 
isso têm podido resistir continuamente. Ora, se a próxima civilização 
requer elementos úteis, compreensivos, de moral superior, como 
admitir que Espíritos de moral inferior venham perturbar esse nível, 
impregnando o ambiente vibratório com suas emissões de ondas 
magnéticas de nível inferior? E como os elementos portadores de 
vibrações inferiores não poderão harmonizar-se com os demais, o 
remédio é afastá-los daqui para outros mundos, onde irão ingressar 
em nova onda de vida. 

Dada esta explicação sucinta, repetindo informação veiculada 
em capítulo anterior, desejo dirigir-me a quantos se sintam em 
condições de integrar o ambiente do terceiro milênio, que felizmente 
ainda são maioria, neste momento. Desejo pedir a estes irmãos que 
meditem seriamente sobre o assunto, na certeza de que essa 
meditação constituirá um belo esclarecimento para seus Espíritos.  

Vai por todo o plano espiritual próximo à Terra uma enorme 
movimentação de vontades, na preparação do advento da nova 
civilização na Terra. Existe ali, igualmente, uma numerosa equipe de 
Entidades de grande luminosidade, cuja tarefa é auscultar os 
pensamentos irradiados pelos encarnados; e, para qualquer 
pensamento indagador, em torno das necessidades de conhecimento 
e evolução dos terrenos, outro pensamento esclarecedor é 
prontamente irradiado. Desta maneira, está o Espaço sinceramente 
empenhado em salvar o que puder ser salvo da humanidade deste 
século, a fim de que possam os salvos ser aproveitados no século 
próximo. 

Salvos como? — perguntareis vós. Sim, irmãos meus; salvos 
serão aqueles que se esforçarem desde agora por melhorar seu nível 
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mental e moral, passando a encarar a vida pelo verdadeiro prisma da 
evolução do Espírito, e unicamente por este lado, refreando suas 
paixões, desarraigando todo sentimento de ódio, vingança, vaidade, 
inveja, egoísmo e outros que não podem contribuir para a felicidade 
do Espírito. 

Imaginai por um instante ser vosso Espírito um balão preso ao 
solo por sacos de areia com os nomes daqueles maus sentimentos. Se 
desejais que o vosso balão se alce à atmosfera, necessário será 
desligá-lo dos sacos que o prendem ao solo. Se o fizerdes apenas a 
dois ou três daqueles pesos, a subida será difícil e poderá o balão 
retornar violentamente ao solo com grave prejuízo para o piloto. 
Então, o melhor será cortar as amarras de todos os sacos de areia, e 
o balão (vosso Espírito) se alçará inteiramente liberto dos prejuízos da 
matéria, e penetrará feliz no mundo espiritual, assim que sua hora 
chegar na ampulheta do tempo. 

Meditai, pois, irmãos meus, naquilo que realmente interessa à 
vossa vida infinita, e recebereis todos os esclarecimentos de que 
necessitardes. Bens terrenos, riqueza, poder, tudo isso pertence à 
Terra e nela tem de ficar. Muito feliz poderá dizer-se quem, possuindo 
esses bens materiais, puder manter bem alto o seu nível moral e 
mental, fazendo uso deles para aliviar o sofrimento de alguém ou 
contribuindo para o bom encaminhamento dos menos aquinhoados. 

Tende sempre presente, irmãos meus, que a posse da riqueza 
constitui bem séria prova para o Espírito. Aqueles que souberem usá-
la também em favor de outrem, terão vencido essa prova, 
demonstrando-se aptos a maiores concessões por parte da Divina 
Providência. Vencer a prova da riqueza é, por conseguinte, um ato de 
bondade mas igualmente de heroísmo, para aqueles que o fizerem. 

Nosso Senhor deseja que todos os Espíritos encarnados na 
atualidade, possam regressar ao mundo espiritual em condições de 
poderem integrar-se na humanidade do próximo século, em que a 
nova civilização será implantada na Terra. Poderá Nosso Senhor 
contar contigo, meu querido irmão? É o que sincera e ardentemente 
deseja, este teu dedicado — Irmão Tomé.
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O VELHO CASARÃO 
 
A felicidade, a paz e a bem-aventurança são o apanágio dos 

Espíritos de Deus, uma vez alcançada a iluminação espiritual. Esta 
iluminação constitui o objetivo único das reencarnações sucessivas 
dos Espíritos na face da Terra. 

Difícil tem sido, muito difícil mesmo, fazer compreender isto aos 
vários milhões de almas que têm vindo ao mundo desde tempos 
quase imemoriais, por um motivo principal: o esquecimento da 
memória espiritual, inteiramente obumbrada pela memória física. 

Bem certo é que todos os Espíritos recebem recomendações 
específicas ao se prepararem para reencarnar, recomendações que 
todos, indistintamente, aceitam e se comprometem a observar em sua 
vida terrena. Malgrado isto, o que se tem visto, infelizmente, é o 
desvio de cada um dos compromissos assumidos, para seguirem as 
tendências inferiores do corpo emocional, que passa a dominar por 
completo o Espírito encarnado. Com isto, uma existência inteira se 
perde, e, somente ao regressarem ao Espaço, os Espíritos 
compreendem e lamentam profundamente o precioso tempo que 
perderam uma vez mais. 

Deliberado foi então, pelos Dirigentes Espirituais da 
humanidade terrena, enviar à Terra numerosos mensageiros como 
este que vos fala, com o objetivo de despertar nas consciências os 
deveres de cada um, solenemente assumidos antes da presente 
encarnação. Aqui viemos, por conseguinte, com a elevada missão de 
falar ao coração dos nossos irmãos terrenos, para lhes dizer que o 
momento atual, este fim de século, será decisivo para todos. Nosso 
Senhor, que nos enviou, está atento ao nosso trabalho, registrando 
Ele próprio as reações provenientes dos corações que estes conselhos 
estão atingindo. E que não há mais tempo a perder, irmãos meus. 
Para apresentar uma imagem terrena do que está para acontecer, eu 
vos direi que existe em certa parte da Terra um velho casarão quase 
carcomido pelo tempo, e que é preciso derrubar para a elevação de 
um edifício portentoso em seu lugar. Imaginai por um instante que 
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muitos de vós habitassem aquele casarão. Não ficaríeis agradecidos a 
quem vos levasse a notícia da demolição com a necessária 
antecedência para de lá sairdes? Certamente que sim. Pois acreditai 
que se trata de coisa parecida: este casarão é, no caso, a organização 
social da vida terrena, que está prestes a sofrer radical 
transformação, para que em seu lugar uma outra surja em bases mais 
avançadas. 

Com a demolição deste casarão imaginário, serão dele 
afastados todos os viventes que não estiverem em condições de 
habitar aquele que será erguido em seu lugar, por não poderem 
acompanhar o novo ritmo vibratório a ser implantado na Terra. E uma 
vez que muitos dos habitantes do velho casarão — para usar ainda a 
imagem inicial — não podem habitar o novo e belo edifício a ser 
erigido, para onde irão eles? Ah! filhos meus, irmãos meus! Irão 
habitar a face de outro mundo cujo ritmo vibratório se harmonize com 
o seu. Irão povoar um mundo próximo à Terra, porém muito mais 
novo, onde a lei e o poder são ainda a vitória do mais forte. 

Nesse mundo em começo evolutivo, existe mais ou menos o 
que na Terra existe, mas em estado primitivo, tal como existia aqui há 
precisamente uns quarenta milênios. Luta-se ali pela posse do 
alimento, da área de produção, dos meios de transporte e de 
habitação, sem falar na luta maior que é a conquista a todo custo do 
sexo oposto para, a constituição da família. E se eu vos disser que 
nesta espécie de luta se verifica o maior número de desencarnações, 
dir-vos-ei uma verdade, agravada essa luta com a consumação dos 
despojos dos vencidos, pelos vencedores. 

Prefiro parar aqui com as informações acerca da vida primitiva, 
quiçá canibalesca, do mundo que a muitos espera, pelo temor de 
produzir o pavor em vossos Espíritos, quando o meu objetivo consiste 
em solicitar vossa atenção para o ingresso no mundo de felicidade em 
que vai ser em breve transformado este planeta terreno. 

Sim, irmãos meus; nos capítulos precedentes eu vos deixei 
elementos suficientes para vos esclarecer acerca do que vem por aí, e 
como podereis alcançar a iluminação dos vossos Espíritos. O desejo e 
o empenho do Nosso Divino Mestre Jesus, é todo no sentido de que 
nenhuma ovelha se perca do seu rebanho, e cada um de vós é uma 
dessas ovelhas. Não gostaríeis portanto, de serdes entregues ao lobo 
faminto, uma vez perdida do rebanho de que fazeis parte, e acredito 
sinceramente em que nenhum de vós se perderá. 

Já sabeis que não é a posse de maior ou menor volume de 
bens terrenos que pode fazer a felicidade dos seres humanos, 
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absolutamente. Não o é igualmente a maior ou menor habilidade ou 
mesmo esperteza, demonstrados por alguns, em atrair o que a outros 
pertença, iludindo, enganando, ludibriando para aumentar seu 
patrimônio material. Não, irmãos meus; ai dos que assim procederem, 
porque teriam o desprazer de bem cedo verificar que os prejudicados 
teriam sido eles próprios, e não aqueles a quem ludibriaram. A lei 
imutável de quem com ferro fere, com ferro será ferido teria de 
funcionar, senão nesta, na próxima encarnação, aumentando a legião 
de infelizes irmãos que perambulam por aí em encarnações 
expiatórias. 

Assim, pois, irmãos meus, quero ficar certo de que estes 
conselhos encontraram abrigo em vossos corações, e hão de aí 
frutificar abundantemente, transmitindo-os cada um de vós aos 
vossos amigos e companheiros de jornada terrena, tornando-vos 
assim outros apóstolos do bem a serviço de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

Eu e muitos milhares de outros mensageiros de Jesus havemos 
de exultar de contentamento, ao contemplarmos do Alto a evolução 
que em vossos Espíritos se desenvolve, reduzindo-se ao mínimo o 
número dos atuais viventes da Terra a serem transferidos àquele 
mundo de que em princípio vos falei. O coração magnânimo do 
Senhor sangraria abundantemente, e assim o deste irmão que vos 
fala, se, em virtude da resistência a este chamamento à iluminação e 
à felicidade, algum dos irmãos atualmente encarnados tivesse de 
deixar para sempre esta onda de vida em que há milênios ingressou. 

Orai, então, sincera e fervorosamente a Nosso Senhor; pedi em 
vossa oração tudo quanto necessitardes para o vosso melhor 
encaminhamento, mas fazei-o de coração aberto às maravilhosas 
inspirações do Alto, e eu vos asseguro que nenhum de vós se 
apartará jamais do rebanho do Senhor. 

Irmãos queridos, partículas que sois da humanidade atual, fazei 
a vossa parte com sinceridade e amor, e bem cedo constatareis quão 
acertados andastes por este caminho. Milhões e milhões de almas 
como as vossas, que passaram pela Terra e alcançaram a iluminação 
e a felicidade espiritual, estão prontas a auxiliar a cada um de vós, 
assim vos coloqueis em situação favorável a esse auxílio. Orai, pedi e 
recebereis, é a lei; e a lei se cumpre sempre que seja invocada. Não 
vos esqueçais, concomitantemente, dos vossos irmãos 
desafortunados, incluindo-os também na oração e pedido que fizerdes 
ao Senhor. Isso aumentará de muito o vosso mérito e apressará a 
realização de vossos anseios. 
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E contai, em todos os momentos, com o apoio e dedicação do 
vosso — Irmão Tomé. 
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O BARCO PODE VIRAR ESTA NOITE... 
 
No dia em que os homens e as mulheres deste século puderem 

apreender toda a beleza da vida espiritual em sua esplendorosa 
vivência, nesse dia uma grande mudança se operará em todos os 
lares da Terra. Em todos os lares, digo bem, porque é nos lares que 
se encontram as raízes de toda a existência terrena. Nesse dia todos 
os homens e mulheres compreenderão em seu coração a 
grandiosidade da vida espiritual, e tratarão de se preparar 
convenientemente para dela participarem. 

Embora muito se haja escrito e pregado a respeito das 
condições da vida espiritual, não estarei aqui exagerando se vos 
disser que muito pouco ou quase nada sabeis nesse particular. 
Permitido me não é, entretanto, descrever em minúcias o que se 
passa nesse plano de vida para aqueles que estiverem preparados, 
mas direi, contudo, que não existem na linguagem terrena expressões 
adequadas para traduzir as circunstâncias peculiares à vida nos planos 
do Além, onde a paz, a felicidade e a bem-aventurança constituem a 
constante permanente. E se os homens e mulheres do momento que 
passa desejarem preparar-se para viver num tal plano da vida, que o 
façam sem demora, aproveitando os dias que lhes restam para isso. 

Não será demasiado insistir em que as atuais preocupações da 
maioria dos encarnados são todas de ordem material, e por isso 
contrárias à sua iluminação. Gostaria de poder fazer compreender a 
todos os meus irmãos encarnados que, sendo a vida terrena 
demasiado curta, ao passo que a vida espiritual é eterna, infinita, é 
para esta que devem tratar de preparar-se, construindo a luz de que 
hão de necessitar muito breve, num plano em que não existem 
empresas elétricas para iluminar caminhos e residências. Cada Espírito 
tem de usar ali sua própria luz para caminhar, e ai daqueles que a 
não possuam, porque terão de viver e caminhar nas trevas. 

Missionários sem conta têm vindo à Terra precisamente para 
explicar este fato aos terrenos, e isto século após século, numa 
seqüência de milênios, mas infelizmente o cérebro humano, na sua 
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impermeabilidade, não tem querido meditar sobre isto. Agora, porém, 
irmãos meus, não direi que os tempos são chegados, porque em 
verdade eles já estão chegando ao fim; os tempos já passaram. 

A misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo é porém tão 
grande, tão imensa, que ainda uma vez quer fazer compreender aos 
homens e mulheres da Terra, que dentro em pouco vão ser chamados 
de regresso aos planos de onde vieram, e devem cuidar desde já a 
sério deste importante problema: a sua iluminação espiritual. Vede, 
irmãos meus, que eu não venho pregar a luminosa doutrina do 
Senhor Jesus, porque tempo de sobra já houve para isso, e dela 
aproveitou quem devia aproveitar. O que eu venho agora dizer-vos, 
através destes conselhos, é que não há mais tempo para divagações 
doutrinárias. O que eu venho dizer-vos, no desempenho da elevada 
missão que o nosso Divino Mestre me confiou, é que deve cada qual 
apegar-se a estes conselhos com a mesma ânsia e decisão com que o 
marinheiro e passageiros do navio tratam de afivelar ao corpo o salva-
vidas mais à mão, quando sabem que o naufrágio se aproxima. 

Exatamente, irmãos meus, um como que naufrágio também se 
aproxima aceleradamente, repito, e não há como tratar cada um de 
afivelar desde já o seu próprio salva-vidas. E o salva-vidas neste caso 
não está em nenhum lugar onde haja necessidade de esforço para 
alcançá-lo. O salva-vidas dos homens e mulheres da era presente já 
está aposto desde muito ao Espírito, restando apenas utilizá-lo sem 
demora para evitar as piores conseqüências do naufrágio. O salva-
vidas de cada um de vós consiste de muito pouca coisa, irmãos meus: 
apenas de um rigoroso exame de consciência, como faria o 
passageiro de bordo que foi avisado de selecionar a bagagem, para se 
desfazer do que não presta ou deve ser dispensado. Examine, pois, 
cada um sua bagagem moral; desfaça-se o quanto antes dos seus 
erros, injustiças, ódios e malquerenças; jogue tudo isso ao mar e 
cerque-se apenas dos atos bons, de suas ações meritórias, daquilo 
que aos olhos de Nosso Senhor possa ser desembarcado, e volte cada 
um seus pensamentos para Deus e para Jesus, pedindo ajuda e 
inspiração para o mais que faltar. Façam isso, mas façam-no a 
começar de hoje, porque amanhã podem não ter mais oportunidade... 
pode o barco virar ainda esta noite... 

Irmãos meus, amigos meus: não julgueis que este enviado do 
Senhor que tanto vos quer, esteja exagerando nesta espécie de apelo 
que vos faz; absolutamente meus queridos. Tempos ou temporais de 
tal violência se aproximam, que minha tarefa, assim como a de muitos 
outros enviados, consiste em fazer compreender a todos os terrenos 
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que cessou completamente a fase de doutrinação, durante a qual 
muito poucos irmãos a aproveitaram. Estes poucos são hoje Espíritos 
iluminados, no desempenho de missões relevantes como enviados do 
Senhor, e muito lamentam a grande maioria que preferiu continuar a 
viver a ilusória vida terrena. A fase atual é bem a do salve-se quem 
puder, a que aludi noutro capítulo, e daí a minha insistência em fazer-
vos compreender a situação tal qual se apresenta. 

Já sabeis que uma seleção está sendo procedida entre os 
Espíritos viventes na Terra, assim como se tivéssemos de usar uma 
peneira para a seleção de sementes. A imagem, conquanto 
imperfeita, deixar-vos-á compreender que não estará mais na vontade 
de cada um desembarcar ou continuar a bordo do barco terreno, para 
usar uma vez mais a imagem do naufrágio. A seleção já vem sendo 
feita há vários decênios, e muitos seres humanos que palmilharam o 
solo terreno, já foram encaminhados para outro planeta mais 
adequado. 

— Melhor do que este? — perguntareis vós. Infelizmente tenho 
de responder pela negativa, meus queridos. Esses não voltarão jamais 
à Terra, onde usaram e abusaram de seu livre arbítrio. Muitos outros 
seres humanos dos vossos dias terão de seguir o mesmo caminho, se 
uma reviravolta não operarem em sua maneira de viver e de encarar 
o futuro. 

Jesus, o Mestre Divino, que está auscultando o coração, os 
pensamentos, os sentimentos e as ações de cada um dos seus 
guiados terrenos, exultará de alegria se aqueles que ainda dispõem 
de tempo para fazê-lo, resolverem voltar seu coração para o Alto, orar 
e pedir ajuda para poderem corrigir suas inclinações porventura 
destoantes das boas normas, desejosos de prosseguir nesta onda de 
vida em que ingressaram há milênios. 

Aqueles que assim deliberarem proceder, sentirão dentro em 
pouco inundar-se-lhes o coração de uma alegria e felicidade não 
sentida antes, prova evidente do atendimento de seu pedido pelas 
Forças do Bem que estão trabalhando no plano físico. A oração 
constitui por assim dizer o veículo que transportará o pedido dos 
encarnados aos pés de Nosso Senhor, por ser essa a única linguagem 
usada pelos bons Espíritos. Uma oração partida do coração mais que 
dos lábios, opera verdadeiros milagres no mundo espiritual. Quando 
houver oportunidade, verificareis vós mesmos que os Espíritos 
infelizes desconheceram ou fizeram por desconhecer esse mérito da 
oração. Ela pode ser ainda comparada a um poderoso avião em que 
desejásseis transportar-vos até aos pés do Senhor, para ali fazerdes o 
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vosso pedido. E se não dispuserdes desse meio de transporte, como 
haveis de ir até lá? Respondei vós mesmos. 

Encerrando o meu conselho de hoje, renovo a minha 
recomendação no sentido de que não deveis esperar pelos sinais 
visíveis da tempestade para ajustar o vosso salva-vidas. Fazei isso a 
partir de hoje e salvos podereis considerar-vos dos horrores que 
podem vir. Horrores sim, se considerarmos a violência dos elementos 
sob o ponto de vista terreno. Se nos colocarmos, porém, sob o ponto 
de vista da luz espiritual, teremos absoluta tranqüilidade porquanto a 
cada morte na Terra, seja ela de que maneira for, corresponde 
sempre um nascimento no Além. Entendido? Bom será por 
conseguinte que o Espírito se encontre preparado para a viagem. 

Adeus por hoje, meus queridos. Meditai a sério no que aí fica, 
porque nada mais é do que um conselho de bom aviso do vosso 
dedicado — Irmão Tomé. 
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O PRIMADO DO ESPÍRITO 
 
A humanidade atual, tanto quanto a que anteriormente 

perlustrou os caminhos terrenos, ainda está infelizmente imbuída da 
falsa idéia de que é preciso enriquecer materialmente para poder 
desfrutar situações de abastança, e prosperidade, como única razão 
de sua existência. 

Nada mais errado do que semelhante conceito, nada mais falso 
do que tal convicção, filha do desconhecimento das leis do amor e do 
progresso moral que regem a vida em todos os mundos do Universo. 

Tivessem os seres humanos um pouco mais de conhecimento 
daquelas leis, dispusessem os homens e mulheres de um pouco do 
seu tempo para meditar nos verdadeiros motivos de sua vinda à 
Terra, uma, duas, dez, vinte e mais vezes no decorrer de sua 
existência como seres humanos, tivessem todos um pouquinho mais 
de tempo para isso, e muitas desgraças, muitos crimes, muitas 
infelicidades deixariam de existir ao longo da existência humana. 

Exatamente porque uns e outros insistem em cuidar apenas dos 
interesses da matéria, visando exclusivamente à sua elevação entre 
os semelhantes à custa da posse da fortuna perecível, é que surgem 
os desentendimentos na sociedade humana, mercê de ambições que 
crescem de todos os lados, superpondo-se lamentavelmente ao 
primado do Espírito. 

O primado do Espírito, que todos sabeis ser o predomínio dos 
interesses espirituais sobre os da matéria, significa para o ser humano 
a construção segura de sua verdadeira felicidade. É preciso esclarecer 
devidamente que o primado do Espírito é a única força a impulsionar 
a vida terrena dos encarnados, e é também a única que sobrevive, 
uma vez terminada a vida do corpo de cada um. 

Ora, bem. Explicado assim que o encarnado nada mais é que 
um Espírito revestido de carne e ossos em sua estrutura física, e que 
tudo isso voltará a se desagregar ao cabo de uma existência 
demasiado curta, pois que em média ainda não atinge sequer a meio 
século — por que esse empenho denodado da grande maioria dos 
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homens e mulheres de hoje, como o foram inúmeros do passado, em 
querer a todo custo reunir fortuna para que esta por sua vez se 
desagregue após sua partida, de regresso ao mundo espiritual? 

Irmãos meus, já compreendestes bem que eu me empenho em 
esclarecer vossa mente física acerca do vosso próprio objetivo neste 
mundo, que é exatamente a aquisição de luz para o vosso Espírito. 
Infelizmente porém, nem todos manifestam desejo de aprofundar o 
assunto, sob a alegação de lhes faltar tempo e disposição para isso. 
Como eu lamento, irmãos meus, que tal pensamento manifesteis! 
Gostaria de poder eu próprio penetrar em vosso coração e nele gravar 
esta grande verdade bíblica: Ninguém consegue servir a Deus e 
Mamon. Ninguém consegue viver para o dinheiro, para a fortuna, 
para a abastança, vivendo ao mesmo tempo para o seu verdadeiro 
interesse. Deus, no caso da parábola, é o próprio indivíduo espiritual, 
é o Espírito que na Terra construiu um organismo físico desde o 
ventre materno e o alimenta através do tempo, até ao fim de sua 
peregrinação por este mundo terreno. Ao passo que Mamon é o 
interesse pura e simplesmente material, ligado exclusivamente à 
matéria perecível até ao seu desagregamento. Ninguém, por 
conseguinte, poderá viver ao mesmo tempo para os dois senhores, 
porque seus desígnios se distanciam cada dia que passa. 

Enquanto, porém, os que vivem para o Espírito, pensando, 
agindo, operando em termos do Espírito, se sentem cada dia mais 
integrados nas leis divinas, ou no próprio Deus, sentindo a paz no 
coração, a tranqüilidade de consciência, a felicidade enfim, aqueles 
que cultivam as leis de Mamon que são as leis da matéria, perecível 
como essas mesmas leis, sentem no íntimo do ser a intranqüilidade, o 
temor, o receio de que a roda de sua fortuna possa vir a desandar, 
reduzindo a nada os seus castelos de cartas ou de areia que não 
resistem ao mais leve vendaval. 

Uma vez esclarecida a diferença, será o caso de se perguntar a 
cada um dos leitores destes conselhos: Qual dos dois caminhos 
prefere você: o de Deus ou o de Mamon? 

Bem certo estou de que nenhum dos meus leitores vacilará um 
só instante em sua resposta em favor do caminho de Deus. Em 
verdade, irmãos queridos, não pode haver dúvida na escolha. E bem 
felizes se encontrarão a partir de agora os que, desconhecendo certos 
princípios espirituais, levaram vida cem por cento terrena, por assim 
dizer, até ao momento presente. 

Todo interesse puramente material entrou em declínio na face 
da Terra, uma vez que a Terra mesma converter-se-á, muito breve, 
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num dos mundos espiritualizados. Notai que eu não digo Mundo 
Espiritual, por ser isto impossível; porém mundo espiritualizado, onde 
deverá começar a predominância do primado do Espírito. 

E o que vem a ser o primado do Espírito? — perguntareis vós. 
Eu vos responderei pleno de satisfação que o primado do Espírito é a 
característica de todos os mundos evoluídos. Um mundo em que 
predomine o primado do Espírito, é um mundo onde a paz e o 
entendimento fraternal entre seus habitantes constitui a sua 
constante, onde as lutas fratrícidas, os apetrechos bélicos, as 
condições de domínio de uns sobre os outros, a discriminação racial, 
foram completamente banidos. O primado do Espírito é, numa 
palavra, o ideal na vida de todos os povos espiritualmente evoluídos. 

Os mundos onde o primado do Espírito exerce completa 
predominância, permutam-se continuamente mensagens de amor e 
fraternidade, possuindo comunicações tão rápidas e perfeitas entre si, 
muito semelhantes ao vosso sistema radiotelegráfico. 

Do Alto têm sido observados com muito carinho os esforços dos 
cientistas terrenos em suas tentativas de comunicação com outros 
planetas do sistema solar em que viveis. Embora isto já represente 
um certo adiantamento científico em vosso tempo, tais objetivos não 
serão concretizados antes das transformações por que está próxima 
de passar a humanidade de hoje, assim como as condições peculiares 
da própria Terra. Quando a massa de pensamentos bons, sadios, 
puros, elevados, sobrepujar a de pensamentos grosseiros, ambiciosos 
e maus, aí sim, poderemos esperar para breve a ligação 
interplanetária, independente de foguetes nem de satélites artificiais. 
Essa ligação se fará através de meios outros que surgirão na Terra 
aproximadamente dentro de meio século, e muito há de contribuir 
para o adiantamento da humanidade da época. 

Isto tudo, irmãos queridos, só pode acontecer com o apoio e 
orientação das Forças do Bem que superintendem a vida desta 
humanidade de hoje. Vós todos que me ledes podeis começar a 
contribuir desde hoje para essa desejada era, reformando vossa 
própria maneira de viver, abandonando velhos hábitos incorretos ou 
malsãos que têm dificultado até agora a vossa iluminação espiritual, 
pelo desconhecimento dos princípios de que ora venho falar-vos. 

Se Nosso Senhor Jesus Cristo puder receber de cada um de 
vós, ao fim do vosso dia de trabalho, a prece de agradecimento com o 
pedido daquilo que vos falte, podeis ter então a certeza certa de 
estardes contribuindo seguramente para o advento da era de paz e de 
felicidade em que muito justamente desejareis viver. 
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Fazei isso meus queridos, e, sempre que alguma dúvida vos 
ocorrer neste caminho, chamai sinceramente por este vosso dedicado 
amigo que logo estará convosco, o vosso — Irmão Tomé. 
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A LEGIÃO DO “SIM” 
 
Uma das maiores dificuldades que se antepõem aos Espíritos 

encarnados é encontrar o caminho certo de suas atividades terrenas 
para obterem o que se denominou o “êxito na vida”. 

Isto não constitui, evidentemente, nenhuma novidade, visto ser 
cada um testemunha deste fato, tendo se dedicado no início de sua 
vida a atividades que foram variando com o decorrer dos anos, até se 
firmarem naquela em que alcançaram relativo ou grande sucesso. 

Pouquíssimas são as pessoas, por conseguinte, que 
enveredaram desde tenra idade pelo caminho em que se mantiveram 
até ao fim da vida. E por quê? — pergunto eu. Eu mesmo responderei 
dizendo que tal fenômeno decorre em grande parte, para não dizer 
que exclusivamente, do esquecimento operado na memória do 
Espírito ao tomar um novo veículo de carne, ou seja uma nova 
reencarnação. 

Daí o trabalho paciente dos Protetores que acompanham na 
Terra os passos de cada ser humano, procurando conduzi-lo ao 
gênero de atividade que lhe convém.  

Casos existem e muito freqüentes, de se tornar necessário ir 
deslocando pacientemente o encarnado dos postos que ocupa, até 
alcançar aquele em que ele terá oportunidade de adquirir o grau de 
elevação espiritual que veio buscar na Terra. E acontece também, 
muito freqüentemente, ser o encarnado afastado de certas atividades 
contra sua vontade, chegando a considerar-se algumas vezes abatido 
ante o acontecimento ou fato que houver determinado a perda da 
posição até então ocupada. 

Isto acontece precisamente pelo esquecimento da memória 
espiritual completamente sombreada pela memória física. Mas quando 
um tal acontecimento se verifica, isto é, quando o ser encarnado sofre 
a perda de uma posição na qual se sentia bem, e não haja dado 
motivos para isso, é, irmãos meus, que o que chamais Divina 
Providência está agindo à revelia e para o bem do encarnado. São 
bastante conhecidos fatos deste gênero, após os quais a pessoa 
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humana em causa terá alcançado um tão grande êxito que 
continuamente bendiz o que antes lhe sucedeu, porque foi 
exclusivamente para o seu bem. 

Ora, irmãos queridos, esquecimento semelhante da memória 
espiritual dos homens e mulheres encarnados, verifica-se a respeito 
de compromissos seríssimos assumidos pelo Espírito perante seus 
Protetores ao preparar sua nova descida à Terra, em busca de novas 
e maiores luzes. Dada a impermeabilidade da memória física aos 
compromissos assumidos no Alto pelo Espírito ora reencarnado, o que 
sucede então? Apenas isto: o ser encarnado, preocupado até à 
medula, como usais dizer na linguagem terrena, preocupado 
exclusivamente com os interesses e ganhos puramente materiais, 
arrasta-se na face da Terra durante dezenas de anos, e, encerrado o 
ciclo, regressa ao Espaço, algumas vezes em piores condições; digo 
bem, porque, lamentavelmente, alguns dos nossos irmãos regressam 
com a consciência carregada de faltas que antes não haviam 
praticado. E depois... ante a dificuldade de apagá-las, ei-los a penar 
dolorosamente o esquecimento de seus sagrados compromissos. 

Para tratar de assunto de tamanha importância, qual seja o 
esclarecimento dos encarnados da hora que passa, foi organizada no 
plano espiritual uma grande cruzada que está prosseguindo por toda 
a Terra, segundo as possibilidades encontradas junto aos irmãos 
encarnados. Legiões de trabalhadores desencarnados, ingressados 
espontaneamente nesta cruzada, espalham-se por toda parte, 
aconchegados aos Espíritos cujos corpos repousam durante o sono, e 
procuram despertar neles aqueles sagrados compromissos de serem 
bons para com seus irmãos, humildes e compassivos, como 
desejariam que todos os demais fossem para com eles mesmos. 
Infelizmente, porém, a maioria desses Espíritos encarnados subestima 
tão úteis conselhos, sob a falsa alegação de que de nada precisam 
para a sua felicidade terrena. 

Isto é infelizmente verdade; e como nada pode ser ensinado 
contra a vontade do aluno, é de ver-se a tristeza que se apodera das 
Entidades que só procuram ajudar, ante o endurecimento dos 
encarnados. 

Designado que fui também para este setor de trabalho da 
grande cruzada de esclarecimento, estou prosseguindo nos meus 
conselhos aos homens e mulheres, um dos quais é você que estas 
páginas vem compulsando, devendo dizer-lhe que a Providência 
Divina, em sua perfeição e sabedoria, oferece a todos os homens e 
mulheres um meio altamente eficaz de poderem recordar sua 
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memória espiritual presentemente esquecida: é a prática diária da 
meditação a que aludi em capítulo anterior. A meditação é a 
penetração do Espírito encarnado em seus arquivos que formam a 
memória espiritual, cujo hábito lhe proporcionará alegrias que a 
palavra é impotente para traduzir. E uma vez despertada a memória 
espiritual, recordados serão os compromissos do encarnado quando 
obteve permissão para descer à Terra. 

Esta cruzada de esclarecimento da humanidade terrena está 
sendo executada sob a chefia imediata de Nosso Senhor, ante a 
fatalidade dos prazos concedidos a todos para enveredarem pela 
única senda a que aspiram: a iluminação espiritual. E como estão a 
esgotar-se esses prazos para o Sim e para o Não, Nosso Senhor, que 
não deseja perder nenhum dos Espíritos cuja evolução lhe foi 
entregue pelo Pai Celeste, organizou e chefia esta grande cruzada, da 
qual este irmão que vos fala é um dos menores elementos. 

Chegaram pois os tempos do Sim ou do Não, meus queridos 
irmãos. Aquele que, tendo em mão estes e outros conselhos, 
mediante cuja aceitação procura adquirir a luz de que ainda carece, 
esse será considerado membro da Legião do Sim, e sua iluminação 
estará assegurada em seu próximo regresso ao mundo espiritual. 
Aqueles, porém, que a despeito de quanto leram, viram e ouviram, 
preferirem manter-se alheios ao chamamento dos membros desta 
cruzada de esclarecimento, esses, meus queridos irmãos, que eu 
desejo sejam bem poucos, poderão apresentar desde logo suas 
despedidas à Terra, porque com toda a probabilidade aqui jamais 
voltarão. Esses irão conhecer mundos muito semelhantes ao que foi a 
Terra há uns quarenta mil anos, nem eu bem sei. 

Se as coisas vão se passar desta maneira, eu que só desejo o 
engrandecimento da Legião do Sim, recuso-me a acreditar que possa 
haver alguém, por mais cético ou endurecido que seja, que se não 
modifique depois de tomar conhecimento das minhas palavras, que 
são verdades autênticas. Não seria crível que um Espírito que já 
alcançou elevadíssimo grau de iluminação, um Espírito que se 
comoveu totalmente ao escutar a pregação de Jesus de Nazareth, e 
nunca mais dele se afastou, não seria crível, repito, que um Espírito 
inteiramente devotado ao progresso espiritual da humanidade terrena 
viesse dizer fantasias em lugar de verdades aos seus irmãos 
encarnados. Todo o meu empenho, todo o meu esforço, toda a minha 
dedicação que estas palavras traduzem, tem um só, um único 
objetivo: é contribuir para que todos os homens e mulheres, viventes 
na Terra na hora que passa, façam um derradeiro esforço para 
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merecerem ingressar na Legião do Sim, aquela que terá permissão 
para voltar à Terra, em sua próxima fase de mundo espiritualizado, a 
iniciar-se no limiar do próximo século. 

Eis, meus irmãos, o que minha sinceridade de Espírito evoluído 
vos deixa neste conselho, para, que façais agora a vossa parte, e 
certamente a fareis. Sempre convosco para o que precisardes, este 
vosso amigo dedicado. — Irmão Tomé. 
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JESUS PRECISA DE VOCÊ 

 
Sempre que os mensageiros do Senhor recebem a 

incumbência, de trabalhar no plano físico, em contato, portanto, com 
os Espíritos encarnados, a primeira coisa que pedem ao Divino Mestre 
é a compreensão dos encarnados para a missão que lhes é confiada. 
E isto porque as condições peculiares à existência no plano físico 
consistem na impermeabilidade das consciências às idéias luminosas 
vindas do Alto. 

Assim, todos aqueles que, como eu, se encontram 
presentemente trabalhando junto aos irmãos encarnados fizeram 
como eu próprio aquele pedido ao Senhor, numa prece do coração 
diretamente ao coração do Divino Mestre.  

Eu alimento, pois, a luminosa esperança de que minhas 
palavras sejam lidas, relidas e meditadas por quantos tiverem a 
ventura de possuir este volume, e que, a cada nova leitura, 
encontrem uma nova idéia que possa fazê-los compreender, afinal, 
este grande objetivo da vida: a iluminação gradual do seu Espírito. 

Irmãos meus, amigos meus! Muito felizes se sentirão realmente 
aqueles que deliberarem aproveitar alguns minutos do seu tempo 
diário para entrar em contato com o Senhor por meio da oração 
noturna, e muito mais felizes ainda os que isto puderem fazer de 
manhã e à noite. Esta prática demonstrará, em pouco, a todos os 
queridos irmãos que deliberarem segui-la, um novo caminho 
iluminado em meio às trevas que envolvem a vida terrena, que é o 
caminho da felicidade verdadeira. 

Existem no plano espiritual ensinamentos e práticas prontos 
para serem trazidos a este plano físico, que muito devem contribuir 
para eliminar muitas das causas de sofrimento que atingem os 
Espíritos encarnados. A vinda e divulgação de tais ensinamentos está  
apenas dependendo da preparação daqueles que deverão recebê-los, 
para felicidade e iluminação de seus Espíritos. Os irmãos a quem tais 
ensinamentos e práticas serão revelados não foram e não estão sendo 
previamente escolhidos, porque Nosso Senhor não concede privilégios 
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a nenhum de seus guiados da Terra. Ele prefere antes convidar a 
todos a se prepararem para merecer a graça de receberem poderes e 
luzes para se tornarem realmente seus servidores, e a esses confiará 
então luzes e poderes suficientes para seu novo apostolado. Quão 
venturosos se sentirão, por conseguinte, todos quantos, compulsando 
as páginas deste livro, se dedicarem à prática da oração diária, numa 
perfeita comunhão com o Senhor! Dentre esses é que o Senhor 
designará os que, pela sua sinceridade, pela boa vontade e sua fé, 
estiverem devidamente preparados para o serviço divino na Terra. 

Irmãos queridos: não há nenhum exagero de minha parte, em 
vos declarar que o bom aproveitamento do tempo que ainda vos resta 
da presente encarnação poderá alçar-vos às regiões habitadas pelas 
Entidades canonizadas pela Igreja Católica, em sua prática tradicional 
de distinguir Espíritos valorosos que viveram em vosso meio. 

Desejo informar-vos, paralelamente, que em grande número 
dos irmãos encarnados que estas páginas compulsarem, vivem 
Entidades de grande poder e evolução, sem que disso se hajam 
apercebido até hoje. Isto sucede pelos motivos já apontados, 
relativamente à impermeabilidade da memória física aos 
compromissos do Espírito. Assim, pois, posso assegurar-vos que 
numerosos irmãos, altamente evoluídos, estão vivendo existência, 
aparentemente obscura, e podem seguramente recobrar 
conhecimentos e poderes que se encontram arquivados em sua 
memória espiritual. E não havendo, como não há, senão um meio de 
despertar essa memória, que é o hábito da oração sincera praticado 
quotidianamente, nenhuma dificuldade se opõe a que cada um dos 
meus leitores desperte prontamente poderes e virtudes de que é 
possuidor, conquistados em penosas encarnações anteriores, neste 
mundo de sofrimentos sem conta. 

Vamos, então, amigos meus, irmãos meus! Nosso Senhor 
necessita do vosso concurso, da vossa cooperação, nesta campanha 
de esclarecimento a que muitos emissários Seus sinceramente nos 
devotamos. 

Espíritos de santos e de heróis que este volume possuís; 
Espíritos valorosos que noutras encarnações já integrastes as falanges 
de trabalhadores do bem na Terra; Espíritos de mártires que 
valorosamente enfrentastes e vencestes quantas batalhas do Espírito 
contra o Espírito das trevas: eu vos concito a meditardes um pouco 
sobre vosso passado de bons servidores de Nosso Senhor, e que aqui 
viestes exatamente para o prosseguimento deste santo labor. Creio 
poder assegurar-vos, amigos meus, que em cada cinco leitores destes 
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conselhos, nada menos de três encarnados têm grandes coisas a 
realizar. Meditai, então, irmãos de boa-vontade; meditai sobre o vosso 
passado, e vosso círculo de Protetores Espirituais vos iluminará o 
raciocínio, para que vos possais encontrar a vós mesmos. Fazei isto a 
partir de hoje, porque o Senhor precisa de todos os bons obreiros de 
sua vinha, e vós estareis certamente entre os mais capazes e 
eficientes. 

E o que teremos nós a fazer depois? — indagareis certamente. 
O que vos incumbirá poderá parecer-vos pouco, mas será realmente 
muito para Nosso Senhor. O que podeis fazer e certamente o fareis, é 
inteirar-vos do sentido de cada um destes conselhos e desdobrá-los 
em palavras vossas perante vossos amigos, vossos conhecidos, seja 
do alto da tribuna em que vos encontrardes, seja através da palavra 
amiga, simples, cordial e fraterna, ampliando ininterruptamente o 
sentido de quanto vos tenho ditado neste livro. Nosso Senhor 
abençoará, agradecido, esse vosso trabalho, em prolongamento 
daquele que noutras vidas já lhe oferecestes, aumentando vosso 
galardão espiritual que no Alto deixastes guardado em Suas mãos, ao 
partirdes para a presente encarnação. 

Se, conforme declarei em princípio, em cada cinco de meus 
leitores se encontram três galardoados espiritualmente, nada impede 
que os outros dois façam jus igualmente ao seu galardão, dedicando 
também o tempo que puderem à propagação destes conselhos. Jesus 
fará como aquele agricultor da parábola, que mandou pagar aos 
trabalhadores da undécima hora salário igual aos da primeira. E vós 
todos vereis oportunamente que a Justiça Divina não recompensa o 
servidor pela quantidade de horas ofertadas, mas pela qualidade do 
trabalho realizado. 

Eis, portanto, uma das oportunidades concedidas aos Espíritos 
encarnados para alcançarem a luz espiritual, que há dezenas de 
milênios buscam através de encarnações vividas sabe Deus em que 
condições e dificuldades, e nesta hora decisiva se encontram na 
Terra. 

Seja qual for a vossa ocupação material; seja qual for a 
graduação de vossa atual condição humana; seja qual for o posto que 
ocupeis na escala social, cada um de vós desceu à Terra para fazer 
algo em certa oportunidade. Essa oportunidade acaba de chegar; os 
tempos que aí vêm devem encontrar cada trabalhador em seu posto 
de operação, que é, no caso, ingressado nesta grandiosa Cruzada de 
esclarecimento de todos os encarnados, acerca de seus compromissos 
espirituais. 
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Fazei, pois, a vossa parte, irmãos meus! Despertai a vossa 
memória milenar, e lá encontrareis a razão da vossa atual existência 
terrena. E em conseqüência desse despertar, recebereis de Nosso 
Senhor poderes e dons especiais para a execução de vossa luminosa 
tarefa. Vossa oportunidade acaba de chegar. Será provavelmente a 
única se não for a última, na presente encarnação. 

Sempre que necessitardes de algum novo conselho, de algum 
esclarecimento, chamai em vosso coração este vosso dedicado — 
Irmão Tomé. 
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QUEM ME AVISA... 
 
Os momentos mais felizes na vida de uma Entidade que 

alcançou determinado grau evolutivo, que conseguiu vencer todos os 
óbices peculiares à vida interplanetária, os seus momentos mais 
felizes são aqueles em que realiza trabalho de utilidade para os 
irmãos espirituais que ainda palmilham os caminhos terrenos. 

Efetivamente, constitui motivo de grande alegria para os 
Espíritos a serviço do Senhor, a circunstância de poderem entrar em 
comunicação com os irmãos encarnados, para lhes transmitir 
conselhos, idéias e ensinamentos que possam ajudá-los a alcançar a 
luz espiritual que há muitos milênios buscam através de sua 
passagem pela carne, em diversos países e regiões da Terra. Esta 
alegria, ou melhor dizendo, esta felicidade que em tais momentos 
desfrutam, torna-se imensamente maior quando verificam que os 
irmãos terrenos aceitam, compreendem e põem em prática os seus 
conselhos e ensinamentos, pela satisfação que nos transmitem de não 
estarmos falando no deserto. 

Minha situação presente está perfeitamente ajustada nesta 
Cruzada de esclarecimento, pois que verifico os resultados bastante 
satisfatórios que minhas palavras estão produzindo no coração da 
grande maioria, senão da totalidade dos meus leitores, o que vai 
agradar sobremaneira o coração magnânimo do Nosso Mestre e 
Senhor. 

Em capítulos anteriores eu expus muito sucintamente uma 
parcela dos planos em princípio de execução no Alto, cujos efeitos 
não tardarão a manifestar-se na Terra. Direi agora um pouco do que 
certamente se verificará a seguir, visando com isto despertar em cada 
coração humano o desejo sincero de entrar em entendimento diário 
com o Divino Mestre, para que possa receber, diretamente de seu 
magnânimo coração, o socorro, a graça e a misericórdia que jamais 
serão negados a quantos os solicitarem. 

Formado e desabado o temporal que se está preparando nas 
regiões escolhidas, temporal que pode ser entendido de várias 
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maneiras e não apenas no sentido meteorológico, muitos serão os 
apelos desesperados partidos dos corações atingidos, em busca de 
socorro. A tradição, porém, ensina que sempre melhor será prevenir 
que remediar, e nisto a tradição jamais foi contestada pelos fatos. E, 
pois, se melhor é prevenir que remediar, este esforço que há muitos 
meses empreendi, por delegação daquele meigo Jesus de Nazareth, 
não tem outro objetivo que prevenir a todos os meus queridos irmãos 
da Terra, acerca do que vem por aí, para que se preparem 
devidamente. 

Imaginai, irmãos meus, que vos tivésseis de deslocar deste 
para outro ponto da Terra de um momento para outro, sem o tempo 
necessário para pôr em ordem as vossas coisas. Dar-se-ia certamente 
uma grande confusão na arrumação do que é vosso, ante a 
necessidade de tudo resolver em pouco tempo, minutos talvez. Se, 
entretanto, um amigo vos dissesse com alguma antecedência que isso 
iria acontecer, deixaria de haver a confusão porque tudo teríeis 
arrumado calma e pacientemente. 

Pois, meus queridos irmãos, esse amigo vosso é exatamente 
este que ora vos fala ao coração, desejoso de que tenhais o tempo 
necessário para tudo preparar. E como quem me avisa meu amigo é, 
aqui está um vosso amigo verdadeiro que muito deseja contribuir 
para a vossa felicidade e bem-estar. 

Enganosa tem sido a vida terrena para quantos nela imergiram 
até aos dias que correm, com raríssimas exceções. Muitas e muitas 
encarnações têm perdido os Espíritos que aqui esqueceram seus 
compromissos e obrigações espirituais. Mas espero conseguir, através 
destes conselhos, ditados pelo meu imenso desejo de cooperar 
convosco, que nenhum dos meus leitores venha a padecer de 
arrependimento e desolação, ao transpor de regresso as fronteiras do 
mundo espiritual. 

E aqui está o sentido exato deste meu esforço, irmãos e amigos 
meus: se todos quantos estas páginas compulsarem, aceitando, 
entendendo e praticando o que venho ensinando com todo o poder 
do meu Espírito, deliberarem praticar a meditação durante alguns 
minutos diários ao deitar, a reunião das vibrações mentais assim 
projetadas no éter, produzirá uma tal potência magnética, que poderá 
dissolver as pesadas nuvens denunciadoras do mencionado temporal, 
e a Terra passará tranqüilamente à categoria de mundo 
espiritualizado. Para muitos de meus leitores este fenômeno 
magnético não constitui novidade, porque já aprenderam que a 
vibração de muitas mentes, reunidas em qualquer sentido, tem poder 
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mais forte do que a própria dinamite. Por conseguinte, aconselhando-
vos à prática da meditação diária, eu viso a dois grandes objetivos ao 
mesmo tempo: desanuviar o campo magnético da Terra para evitar o 
temporal que se anuncia, e o desenvolvimento espiritual de cada um 
dos meus queridos irmãos terrenos, com o que se hão de sentir 
imensamente felizes, possuidores de uma bem-aventurança que 
jamais imaginaram existir. 

Eis, amigos meus, os grandes objetivos deste vosso irmão mais 
velho, que abandonou por algum tempo o luminoso plano a que por 
seu trabalho ascendeu nos dois últimos milênios, para vir ao vosso 
meio com o fim de falar mais de perto ao vosso coração. Nenhum 
bem, nenhuma riqueza terrena podem ser comparados àquela que 
cada ser humano pode adquirir, dedicando alguns minutos de suas 
vinte e quatro horas à felicidade do Espírito. Como prova que desejo 
dar-vos da minha sinceridade, aqui me ofereço para conversar 
convosco durante o sono do vosso corpo, para que tenhais 
oportunidade de sentir em vosso Espírito toda a verdade que nestas 
páginas tenho procurado traduzir. Chamai-me no momento de vos 
deitardes, e tudo farei no sentido do vosso convencimento desta 
verdade. Experimentai, pois. 

Nosso Senhor concede-me a necessária permissão para que 
assim vos fale, desejoso por sua vez de poder saudar-vos 
cordialmente a cada um, ao término de vossa presente jornada 
terrena. E quem, de quantos tiverem a ventura de estudar estas 
páginas, não desejará ser saudado por Nosso Senhor em pessoa, na 
mais lídima prova de Seu grande amor pelos filhos encarnados? 
Quem, porventura? Estou certíssimo de que absolutamente ninguém. 

E aqui vai uma última recomendação para encerramento deste 
capítulo: não apenas o Divino Jesus de Nazareth está empenhado 
nesta Grande Cruzada de esclarecimento dos Espíritos encarnados. 
Todos aqueles que passaram à História como seus apóstolos, o estão 
igualmente, sendo um deles este que vos fala. Mas, para maior êxito 
e glória da Cruzada, uma Entidade ímpar na espiritualidade, me pede 
para dizer aos Espíritos atualmente viventes em corpos femininos, que 
seu coração e seu Espírito acorrerá pressuroso ao chamado de cada, 
um, se alguma dúvida ainda restar quanto à imensa felicidade que 
estas páginas pretendem traduzir para todos. Maria, Mãe de Jesus, 
não cessa de orar por todas as filhas da Terra na hora presente, para 
que seus Espíritos possam aceitar e pôr em prática estes conselhos. 
Quem dúvidas porventura alimentar, ou dificuldade sentir em os 
assimilar, apele para Ela, para Maria Santíssima, a Mãe Excelsa do 
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Senhor, e todas as dúvidas serão dissipadas. Fazei isto, irmãs 
queridas, dirigi-vos a Ela, a Mãe Puríssima, e forças recebereis até 
para conduzir o vosso pequeno rebanho. 

É o que sinceramente vos pede este amigo verdadeiro, que é o 
vosso — Irmão Tomé. 
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TRANSMIGRAÇÃO DE ALMAS 
 
Aqueles, dentre os Espíritos encarnados da atualidade, que 

tiverem a ventura de percorrer o olhar pelas páginas deste repositório 
de conselhos fraternos, podem considerar-se a si mesmos criaturas 
privilegiadas. E isto porque dificilmente se lhes deparará outra 
oportunidade em toda a sua existência atual. 

Os conselhos que neste volume se contêm não foram ditados 
ao correr da pena, como se usa dizer entre vós em relação aos 
escritos ligeiros para a imprensa, ou amigos que tudo podem aceitar 
sem maior exame. Não, amigos meus; estes conselhos que venho 
transmitindo à Terra, graças à boa-vontade e dedicação do médium, 
são preparados no Alto, semana após semana, e em seguida 
submetidos à aprovação do Senhor, para somente após serem 
grafados no papel para que possam ser divulgados na Terra. 

Vê-se, por aí, que se trata efetivamente de aconselhar só o que 
passa servir aos Espíritos encarnados da hora presente, mostrando-
lhes o que de urgente têm a fazer em benefício de sua própria 
felicidade. Fica assim esclarecido que o mensageiro do Senhor 
procede com o máximo escrúpulo de consciência, ao transmitir-vos os 
conselhos que ilustram estas páginas, para edificação dos meus 
queridos irmãos terrenos. 

Existe presentemente nos planos mais próximos à Terra uma 
inusitada movimentação de desencarnados, em virtude das 
determinações vindas de mais alto no sentido de proceder-se desde já 
ao afastamento de quantos tiveram selada em definitivo sua vida na 
Terra. Trata-se de Espíritos a quem a misericórdia divina concedeu 
todas as oportunidades possíveis de evolução no solo terreno, e aqui 
viveram séculos e séculos, até milênios, persistindo porém no 
agarramento às coisas materiais, e mais que isso, iludindo, traindo, 
enganando, prejudicando aos seus contemporâneos de todas as 
maneiras, inteiramente descurados dos seus deveres para com o 
próximo e para com Deus. 

Estes Espíritos vão, assim, aumentar a população humana de 
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outros mundos mais de acordo com sua formação moral, 
desanuviando ao mesmo tempo o ambiente vibratório interligado à 
Terra. É doloroso dizê-lo, irmãos meus, mas infelizmente, estes 
nossos irmãos também, perseveraram em mostrar-se surdos aos 
conselhos seguidamente recebidos do Alto cada vez que lhes foi 
permitido reencarnar, do mesmo modo que surdos sempre se 
mostraram à palavra de quantos da Terra se esforçaram em os 
conduzir ao caminho do bem e da ordem. E como não pode haver mal 
que sempre dure, ei-los que estão seguindo nova onda de vida, a fim 
de adquirirem experiência e elevação moral que só o sofrimento lhes 
poderá proporcionar. 

A movimentação que nesses planos se processa, podeis 
imaginá-la como se numa praça de proporções imensas se 
encontrasse enorme multidão aguardando vez de tomar lugar no 
transporte gigantesco que se aproxima, e no qual todas aquelas 
almas devem embarcar. Acreditai porém, que na inconsciência de sua 
inferioridade vibratória, até entoam cânticos que na Terra 
aprenderam, sentindo-se, assim, menos como almas degradadas do 
que como turistas em início de excursão. Que Deus se apiede dessas 
almas e lhes torne menos dura e dolorosa a vida que devem 
encontrar nos mundos para onde estão seguindo. Peço-vos a vós 
também, irmãos queridos, uma prece do coração em favor delas, num 
sentimento de pura fraternidade que muito vos recomendará no 
coração do Divino Mestre Jesus de Nazareth. 

Ora, bem, amigos e irmãos queridos. Analisemos um pouco as 
razões que terão dado causa a essa verdadeira transmigração de 
almas, deste para outros planetas de vibração inferior à Terra. Não 
faltou a essas almas a assistência espiritual dia após dia na Terra, 
durante os muitos séculos em que aqui reencarnaram. Não lhes 
faltaram igualmente Protetores Espirituais em todas as suas vidas 
terrenas, intuindo-as durante o dia e aconselhando-as durante o sono 
do corpo, na grande tarefa de que eram incumbidos século após 
século. Ao regressarem ao Espaço, ao término de cada existência 
terrena, defrontando-se com sua própria consciência, raramente se 
arrependiam das faltas praticadas, por graves e delituosas que fossem 
algumas delas. Chegado um simulacro de arrependimento, contudo, 
nova encarnação lhes era permitida com a promessa de se 
emendarem de vez, e ingressarem por meio de atos e pensamentos 
bons no caminho do bem e da verdade que as levaria à sua redenção. 

Infelizmente, irmãos e amigos meus, infelizmente, repito, todas 
as promessas resultaram nulas, aumentando invariavelmente sua 
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carga de prejuízos morais ao fim de cada nova existência na carne. 
Reunidos, então, os Conselhos Espirituais responsáveis pela vida 
humana na face da Terra, perante os quais todas aquelas almas 
tiveram de comparecer de consciência à vista, uma vez que no mundo 
espiritual não valem sofismas, uma última oportunidade foi concedida 
a cada alma, para início de sua redenção espiritual. Se é certo que um 
pequeno número conseguiu passar no crivo, a grande maioria delas 
demonstrou-se totalmente irrecuperável na Terra, lamentavelmente. 
Em face de semelhante resultado, contraiu-se o coração de Nosso 
Senhor, e teve de cumprir-se o desígnio: essas almas estão sendo 
deslocadas para outros pontos do Universo, mais afins com suas 
próprias vibrações e um dia... quem poderá dizer quando!... todas 
elas conseguirão polir suas arestas e alcançar a luz espiritual. 

Eis, irmãos queridos, o que de modo algum desejo aconteça a 
nenhum dos nossas irmãos atualmente encarnados. Minha tarefa 
consiste precisamente em evitar semelhante destino a quantos aqui 
se encontram, e será para mim e para o nosso Divino Mestre motivo 
da maior alegria, se os conselhos aqui grafados puderem contribuir 
para a salvação de todos. 

Já foi dito em capítulo anterior que é erro supor que aquele que 
ora o faz para agradar a Deus e a Jesus. É erro supor que Deus ou 
Jesus tenham necessidade da oração dos filhos encarnados, para 
ostentação de sua maior glória. Esse erro procede de ensinamentos 
truncados ou mal ministrados de longas eras, e serão em grande 
parte responsáveis por ele. Não, meus irmãos e amigos; quem ora, o 
faz exclusivamente para si próprio, para esclarecimento, paz e 
felicidade de seu Espírito, quando a oração se não destina a beneficiar 
algum parente, amigo ou irmão terreno necessitado. Deus e Nosso 
Senhor Jesus Cristo alegram-se ante a oração sincera dos filhos da 
Terra como do Espaço, por verem que a fé se implantou no coração 
de cada um deles e os conduzirá à redenção espiritual, isto é, à sua 
própria iluminação. A oração tem o mérito de produzir vibrações 
magnéticas que se projetam no campo mental daquele que ora, 
produzindo aí os efeitos da lavanderia nas peças impregnadas de 
corpúsculos nelas deixados pelo uso demasiado ou não, tornando-as 
desagradáveis no estado em que ficaram. Assim o campo mental de 
todos os Espíritos encarnados: a atmosfera terrena impregnada de 
miasmas produzidos pelos pensamentos grosseiros, maus ou 
indesejáveis, vai acumulando vibrações análogas e detritos morais no 
campo mental dos seres humanos, cuja limpeza — descarga — só a  
oração sincera tem o poder de realizar. Esse é o maior mérito da 
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oração. E assim sendo, sua prática, invariável de manhã e à noite fará 
do Espírito encarnado uma criatura tranqüila, feliz, bem-humorada e 
sã, apta a comunicar-se com Deus e Jesus para receber tudo quanto 
possa desejar. Não só isto, irmãos meus; de uma criatura que ora por 
devoção a si mesma, aproximam-se constantemente os Espíritos de 
Deus que velam pelos encarnados, inspirando de preferência a essas 
criaturas as idéias que desejam ver realizadas na Terra para o bem de 
todos. 

Vedes, amigos meus, como é bem diferente o significado da 
oração? Jesus regozija-se fraternalmente com o filho que ora, por ver 
nele um filho a caminho da luz, um filho, portanto, que a breve prazo 
poderá ser admitido ao Serviço Divino perante seus irmãos terrenos. E 
se estas palavras tão singelas quanto verdadeiras forem lidas e 
meditadas por todos os leitores deste volume, certo terá Nosso Divino 
Mestre uma verdadeira legião de novos servidores na Terra. E por que 
não? Meu sincero desejo é que isto aconteça para maior alegria deste 
vosso dedicado — Irmão Tomé. 
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CRUZADA DE ESCLARECIMENTO 
 
A maioria dos seres humanos viventes na Terra, na hora que 

passa, é constituída de Espíritos que já alcançaram relativo grau de 
evolução, através de suas inúmeras vidas vividas neste planeta. Essa 
maioria de Espíritos, relativamente evoluídos, assumiu compromissos 
ao reencarnar desta vez, e que não pode deixar de cumprir. 

Assim como os Espíritos desencarnados, vivendo no Espaço, 
isto é, nos planos espirituais que lhes são próprios, têm tarefas 
constantes a desempenhar e as desempenham realmente, também 
aqueles que aqui se encontram reencarnados as têm igualmente, e ai 
de quantos se não esforcem em lhes dar cumprimento. A 
reencarnação de um Espírito de Deus não consiste unicamente no seu 
ganha-pão de cada dia para a manutenção do corpo. Paralelamente, o 
ser humano tem deveres a cumprir, deveres que pediu 
fervorosamente a Jesus quando ainda no Espaço, e que, uma vez 
reencarnado, olvidou por completo. 

E quais são esses deveres? — perguntar-me-eis. Esses deveres 
consistem aliás de muito pouco para com terceiros, e de bastante 
para com vós próprios. Para com terceiros, que são os vossos 
semelhantes, esses deveres cingem-se ao espírito de fraternidade e 
amor para com eles, ajudando os que puderem ajudar, mas 
envolvendo-os sempre em sentimentos de fraternidade, cada um em 
suas orações diárias. Poderá dizer-me algum de vós que essas 
orações diárias não existem, seja por alegada falta de tempo, seja por 
julgadas desnecessárias. Aos que de tal maneira se desculparem 
perante sua consciência, eu direi que estão incorrendo em grave falta, 
primeiro para com eles próprios, e depois para com nosso meigo 
Nazareno. 

Efetivamente, um ser humano já possuidor de um relativo 
adiantamento espiritual não pode absolutamente deixar de orar 
regularmente todos os dias, pelos motivos já apontados em capítulo 
anterior. Posso afirmar com toda a verdade que a oração se faz ainda 
mais útil ao Espírito encarnado do que o alimento para o corpo. E isto 
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porque àquele que ora nada jamais faltará, porque a própria magia da 
oração produz o milagre de atrair tudo de bom para ele, inclusive o 
alimento indispensável à manutenção do corpo. Ao passo que, os que 
julgarem dispensável a oração, podem ser comparados ao viajor que 
segue pela estrada de olhos vendados, e cairá fatalmente no 
precipício, mais cedo ou mais tarde. E se esse precipício não surgir 
durante a presente encarnação, senti-lo-á, apenas cerrados os olhos 
do corpo pelo fenômeno da morte. Nesses casos, que existem 
infelizmente em número regular, é tal a profundidade em que se 
sentem jogados os recém-desencarnados, que certamente tudo 
dariam, inclusive a própria vida, se possível lhes fosse recomeçar a 
encarnação que acabaram de perder. 

Para dizer estas coisas com toda esta clareza aos meus irmãos 
encarnados, para tentar incutir em sua memória física os sérios 
compromissos espirituais de cada um, foi que Nosso Senhor nos 
enviou à Terra, a este que ora vos fala e a milhares de outros como 
eu que se espalham por toda a superfície terrena, considerando que 
não há mais tempo para doutrinação nem catequese. Tempo não há 
senão para aqueles que, ao lerem estas palavras, sintam no coração 
toda a vibração deste último chamado à meditação e à prece, e se 
decidam imediatamente por ambas, hoje mesmo, para que possam 
contar já este dia em sua marcha para a luz espiritual que aqui vieram 
buscar. Felizes serão os que assim decidirem, porque iniciaram, por 
assim dizer, a sua proteção contra o temporal que se aproxima, como 
a Terra jamais conheceu em todas as épocas. Os que assim 
decidirem, bem cedo saberão agradecer a Nosso Senhor este aviso do 
Céu, que outra coisa não é o objetivo de minha missão. Os que assim 
decidirem, repito ainda uma vez, muito mais cedo do que possam 
esperar, se encontrarão transformados em novos apóstolos do 
Senhor, a pregar o mesmo que eu hoje prego, junto aos irmãos ainda 
adormecidos, que serão todos quantos costumam aguardar os 
acontecimentos para tomarem deliberações. 

Benditos, pois, todos os meus leitores que decidirem meditar 
seriamente no que aí fica, e passarem a comunicar-se diariamente 
com Nosso Senhor Jesus Cristo, que não está longe, absolutamente, 
mas muito próximo dos filhos que o chamarem pela oração. 

Irmãos meus, amigos meus: poderá parecer insistência 
desnecessária o que venho repetindo através destas páginas. Eu vos 
asseguro porém, que não é tal. O que vos parecer insistência, 
recebei-o como o ardente desejo de um verdadeiro amigo, que se 
empenha em resguardar seus irmãos de situações e percalços muito e 
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muito desagradáveis, situações e percalços que não podem ser 
descritos por antecipação. Bastar-me-á dizer-vos de todo o coração 
que se Nosso Senhor me enviou até vós, se me confiou esta pesada 
tarefa de despertar a memória de todos vós encarnados, neste 
alvorecer de singulares acontecimentos a se produzirem no plano 
físico, se o Nosso Divino Mestre aqui me enviou, foi exclusivamente 
pelo seu imenso desejo de vos despertar do sono da carne em que 
vos encontrais mergulhados, para a vida e a felicidade do Espírito, 
que sobrevive à morte do corpo. Este é o grande, o único objetivo 
destas palavras que vos são dirigidas de todo o meu coração, e que 
eu desejo penetrem no vosso. 

Se um argumento a mais ainda fosse necessário para que cada 
um dos meus queridos leitores pudesse receber como ouro puríssimo 
tudo quanto neste livro tenho escrito, se um novo argumento ainda 
fosse necessário para sua convicção, eu lhes diria que a aceitação 
destes conselhos só aproveita, única e exclusivamente, a quantos 
resolverem pô-los em prática. Minha situação pode ser comparada à 
de um professor contratado para lecionar sua especialidade a 
determinada classe de alunos. Sua tarefa consiste em lecionar a 
matéria com proficiência e dedicação, interessando-se vivamente pelo 
aproveitamento dos alunos em geral, e de cada um em particular. Seu 
salário, ele o recebe, quer a classe progrida ou não, visto como os 
mais interessados no conhecimento da matéria devem ser realmente 
os alunos, os únicos que da mesma hão de tirar proveito na vida 
prática. O professor cumpre o seu dever funcional lecionando, e o 
moral interessando-se particularmente pelo progresso de cada um de 
seus alunos. Mas, se apesar de tudo isso, os alunos fazem pouco caso 
do que ouviram, quem serão os prejudicados: o professor que tanto 
se empenhou, ou os alunos que desdenharam as aulas? Respondei 
vós mesmos, queridos irmãos. 

Esta Cruzada representa, por conseguinte, um grande esforço 
de esclarecimento dos irmãos encarnados, conclamando-os à 
realidade da vida espiritual que é eterna, enquanto a vida física 
alcança pouco além de meio século. E se eu vos disser que há no 
plano espiritual Entidades que não desejam de maneira alguma 
reencarnar novamente, preferindo ocupar-se dos afazeres peculiares a 
esse plano de vida, estarei dizendo-vos uma grande verdade. São 
Espíritos que após numerosas encarnações em que enfrentaram lutas, 
sofrimentos e até privações, rogaram a Nosso Senhor lhes permitisse 
continuar sua evolução no Espaço, e jamais voltarem à vida 
enclausurados na carne, tal como presentemente vos encontrais. 
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Vede, por esta informação, quão desagradável se torna a vida na face 
da Terra para os Espíritos que já possuem uma noção mais positiva 
da vida espiritual. 

Longe de mim, irmãos queridos, a menor intenção de censura a 
qualquer de vós. O que desejo frisar é que o apego que muitos têm à 
Terra, ou melhor dizendo, à vida terrena, é apenas uma conseqüência 
do seu esquecimento de um notável patrimônio espiritual deixado no 
Além. Procurai praticar a meditação diária, e Nosso Senhor, que está 
percorrendo todos os lares terrenos, no afã de salvar os filhos que 
quiserem salvar-se, far-se-á presente em vosso próprio lar, para vossa 
maior edificação. 

Aqui se despede uma vez mais o vosso dedicado — Irmão 
Tomé. 
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O MUNDO DE AMANHÃ 
 
Desenvolve-se presentemente no plano espiritual 

particularmente relacionado com a Terra, um trabalho intenso de 
preparação do que bem se pode chamar o Mundo de amanhã. O 
Mundo assim designado, cuja preparação ocupa desde muitos anos 
uma grande equipe de cientistas, filósofos, artistas, psicólogos, 
juristas, médicos, engenheiros, enfim um número extraordinário de 
Espíritos altamente evoluídos, esse Mundo será a fase a ser 
implantada na Terra no alvorecer do próximo século. 

Estudou-se atenta e profundamente todos os detalhes, por 
assim dizer, dessa nova civilização terrena, que outra coisa não é a 
vida a ser aqui instalada muito brevemente. Estudou-se cada detalhe 
particular dessa nova civilização, no que diz respeito à condição 
humana propriamente dita, sua educação moral, relações sociais e 
políticas, visando atingir no menor prazo possível a harmonia e união 
de todos os povos terrenos. 

Há certamente detalhes que eu não posso revelar desde já, por 
constituírem particularidades somente conhecidas dos desencarnados 
evoluídos, as quais deverão aparecer a seu tempo na Terra. Mas 
posso dizer-vos desde agora que os Espíritos cuja reencarnação será 
permitida no decorrer do século XXI, serão submetidos previamente a 
experiências que tanto podem ser feitas no Espaço, como podem ter 
início aqui mesmo dentro em pouco, durante a encarnação em curso. 
Exigir-se-á daqueles que desejarem voltar à Terra no próximo século, 
quando a vida aqui poderá ser comparada à vida de um pequeno 
paraíso, exigir-se-á desses Espíritos um elevado grau de fraternidade 
e uma afirmação segura, intransigente, de uma moral perfeita em 
todos os sentidos. Moral correta deverá formar a base do 
entendimento entre os homens e mulheres do futuro na Terra, entre 
as operações do comércio, indústria e todas as demais, de maneira 
que uma única seja a preocupação dos seres humanos: amarem-se 
reciprocamente e reciprocamente se repartirem o que mais tiver com 
o que necessitar, tornando então uma realidade na Terra o primado 
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do Espírito. 
Este primado, como já foi explicado em outro capítulo, 

representará em última análise a aplicação correta das leis morais que 
regem a vida no Universo, em que os seres inteligentes compreendem 
que a felicidade e o bem-estar do semelhante contribuem 
decisivamente para sua própria felicidade. Firmar-se-á então 
definitivamente na Terra o luminoso princípio enunciado por Nosso 
Senhor Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a si mesmo. 

Isto posto, dir-vos-ei em seguida que o próximo século 
apresentará à Humanidade verdadeiras maravilhas no que respeita à 
vida terrena, eliminando e substituindo numerosos processos tão 
apreciados nos dias que correm. Mas, se no Espaço se trabalha 
incansavelmente na preparação de uma vida melhor para os homens 
e mulheres do próximo século, igualmente se preparam os Espíritos 
que aqui terão permissão de reencarnar, muitos dos quais estão 
agora chegando ao fim de sua atual encarnação. 

A missão que este mensageiro que vos fala está 
desempenhando, assim como os milhares de outros de quem já vos 
falei, está estreitamente ligada a esse plano elaborado no Espaço. 
Não poderão voltar à Terra e não voltarão seguramente, os Espíritos 
que apenas têm enxergado em suas múltiplas vidas terrenas o 
objetivo de amealhar tesouros, na tentativa de se tornarem 
poderosos, ricos, abastados. Esta classe de Espíritos, dos quais 
infelizmente ainda avulta a humanidade atual, tem constituído sério 
obstáculo ao progresso da coletividade, e sobretudo ao seu próprio. 

Espíritos que fazem por ignorar a existência de Deus e suas 
leis, Espíritos que se deitam e levantam como se irracionais ainda 
fossem, Espíritos para quem os ensinamentos religiosos não foram 
mais que simples obrigação na infância — quando o foram realmente 
— esses infelizmente não poderão reencarnar num mundo de amor, 
de paz, de bem-aventurança, onde o espírito de renúncia deve 
caracterizar o ser humano. 

Surgiu daí um outro problema perante os Dirigentes Espirituais 
da humanidade terrena, que é o destino a dar a estes irmãos, que, 
não sendo inteiramente endurecidos nem transgressores habituais das 
leis divinas e humanas, não serão encaminhados àquele planeta de 
que me ocupei anteriormente. Estuda-se, assim, o destino a dar a 
todos aqueles que, tendo tomado conhecimento destes conselhos 
autorizadas pelo Divino Mestre, continuarem a desconhecê-los por 
conveniência própria, na ilusão de que pondo-os em prática ou não, o 
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Sol continuará a nascer diariamente como há milhões de anos. 
Ah! irmãos queridos; devo dizer-vos que se iludem 

completamente aqueles que assim procederem. A Grande Cruzada de 
Esclarecimento que ora se desenvolve por todo o solo terreno, deve 
ser considerada decisiva para todos os homens e mulheres do 
presente. Deveis mesmo considerá-la como sendo a Última Chamada 
que as Forças do Bem deliberaram lançar a todos os Espíritos 
encarnados presentemente na Terra; e sendo esta a última, 
esperanças não deveis alimentar de que outra oportunidade virá. 

Certo é, realmente, que aceitando ou não os conselhos que 
este vosso irmão mais velho vos traz, aceitando-os, pondo-os em 
prática ou desdenhando-os, o Sol não deixará de surgir cada manhã, 
continuando a iluminar e aquecer a face da Terra como sempre o fez; 
vossa situação, irmãos meus, vosso futuro bem próximo é que poderá 
mudar, nunca evidentemente para melhor, porque o crivo espiritual 
selecionará aqueles que demonstraram possuir o desejo sincero de 
alcançar o grau de iluminação que vieram buscar na Terra. Somente, 
por conseguinte, os homens e mulheres que se esforçarem no sentido 
de sua elevação espiritual, é que virão a ser incluídos entre os bem-
aventurados habitantes do solo terreno nos dias futuros. Se isso 
dependesse apenas da vontade divina, do desejo de Nosso Mestre e 
Senhor, tudo estaria resolvido desde agora, porque o Senhor do 
Mundo outra coisa não deseja que não seja a salvação de todo o seu 
rebanho. 

Estou a adivinhar uma pergunta que certamente me faríeis se 
comigo pudésseis avistar-vos, e que seria provavelmente a seguinte: 
— E para onde seguirão os Espíritos que porventura desdenharem os 
vossos conselhos? Esses irmãos, meus queridos, serão designados 
pelas Forças do Bem para o desempenho de tarefas especiais 
compatíveis com suas aptidões, onde possam adquirir o mérito que 
não quiseram adquirir na Terra. Imaginemos, para melhor esclarecer 
a vossa curiosidade, que um homem possuidor de sólida cultura 
terrena, um jurista, por exemplo, que em toda a sua vida recusou 
aceitar o princípio da evolução espiritual através de reencarnações 
sucessivas, e se conserva inteiramente materialista no sentido real, 
grosseiro, da expressão, este Espírito irá cursar escolas espirituais 
elementares, onde possa reformular suas idéias e princípios errôneos. 
Ali, assim como as crianças nas escolas primárias, irá aprender o bê-
á-bá da ciência espiritual, cujo aprendizado não tem limite de tempo, 
podendo durar cem, duzentos, quinhentos ou até mil anos, o que para 
o Espaço nada significa. E quando tiver assimilado esses princípios, se 
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merecimento houver, será então encaminhado a viver num mundo 
adequado ao seu nível mental, que, entretanto, não poderá ser mais a 
Terra, cuja onda de vida ele perdeu de vista. 

Para não me alongar demasiado no assunto, que é interessante 
para vossa edificação, prometo voltar a ele oportunamente, se 
permissão me for concedida para isso. Por hoje aqui se despede e vos 
abençoa o vosso dedicado amigo — Irmão Tomé. 
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APELO AOS PAIS E MESTRES 
 
O Senhor do Mundo procede, nestes momentos finais do 

século, ao chamamento dos seus guiados terrenos para o 
cumprimento de deveres milenares muito sérios, que os mesmos têm 
descurado cumprir durante as existências passadas. São deveres 
inerentes a todos os Espíritos em evolução, e que não podem ser por 
mais tempo postergados. 

Não ignoram os homens e mulheres do momento terreno, os 
compromissos assumidos ao baixarem ao planeta em sua presente 
encarnação, mas apenas os não recordam, mergulhados como estão 
no que chamam a “defesa dos seus interesses materiais”. O Senhor 
do Mundo bem compreende a situação de cada um nesse particular, e 
por isso deliberou aproximar-se dos encarnados para lhes recordar 
esses deveres e chamá-los ao seu cumprimento. 

Os deveres em referência não importam de maneira alguma no 
abandono dos interesses materiais dos filhos encarnados, 
absolutamente. Importam, isso sim, em voltarem seus pensamentos 
também para aquela Fonte Suprema do Bem, que é Deus, e orar de 
todo coração em seu próprio proveito.  

Voltando seus pensamentos para Deus ao fim de cada dia de 
trabalho, os filhos encarnados estarão recebendo em seu coração 
eflúvios altamente benéficos para sua existência terrena, e, por 
conseguinte, para a sua felicidade. 

A vida, tal como está sendo vivida pela maioria dos encarnados, 
afasta-os lamentavelmente de seus verdadeiros objetivos espirituais, 
que consistem na aquisição de luzes e bênçãos através de boas obras, 
o que só existe em escala insignificante. Observada então do Alto, a 
vida que está sendo vivida pela grande maioria dos Espíritos 
encarnados, ressente-se da falta de harmonia e de amor até para com 
eles próprios, notando-se uma acentuada tendência para a 
materialidade grosseira, a terminar nos desregramentos. Observa-se 
com tristeza, ainda, o encaminhamento errado que está tomando a 
mocidade atual, toda ela constituída de Espíritos já possuidores de 
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envergadura moral e de um regular patrimônio espiritual, mas que, a 
prosseguir como vai, por falta de autoridade dos pais, terminará 
convulsionando o próprio ambiente em que nasceu, com grave 
prejuízo para a coletividade e para si mesma. 

O Senhor do Mundo, que tantas esperanças depositou e ainda 
deposita nos jovens do momento terreno, elaborou planos destinados 
a modificar a situação presente, entre os quais se encontra um apelo 
aos pais e mestres, para que tratem de incutir preceitos de moral 
cristã nos Espíritos dos filhos e alunos, a fim de ser tentada, com 
probabilidade de êxito, a salvação destes Espíritos. 

As doutrinas políticas em choque no mundo representam 
simplesmente ambições e interesses de domínio sobre a Terra, o que 
o Senhor do Mundo não pode tolerar por mais tempo. 

Assim, pois, desejo dirigir-me hoje a todos os jovens de ambos 
os sexos presentemente na Terra, para lhes dizer que o momento que 
estão vivendo será decisivo em suas vidas. Desejo convidá-los à 
meditação e à prece diária da qual muito carecem para poderem 
atravessar os obstáculos em breve colocados em sua frente. Desejo 
advertir-vos, jovens que cursais as universidades ou vos preparais 
para isso, que a falta da meditação e da prece diária pode lançar-vos 
em tão profundo abismo como jamais podereis imaginar. A meditação 
e a prece diária, meus queridos jovens, têm o mérito de afastar de 
vós os maus conselheiros invisíveis que tudo fazem para perder-vos, 
quero dizer, para impedir que realizeis os planos magníficos que 
preparastes no Espaço para realizar na Terra, e se encontram 
gravados em vossa memória espiritual. A meditação e a prece diária 
farão com que os vossos projetos, tão pacientemente elaborados com 
a finalidade de contribuirdes para o adiantamento do planeta, vos 
sejam pouco a pouco revelados em vossa memória terrena, e bem 
cedo vos dediqueis à sua realização. 

Jovens de hoje, meditai um pouco no que aí fica, e vereis como 
tem razão este vosso irmão mais velho, no conselho que aqui vos 
deixa. Se ingressastes nas universidades da Terra, deveis dar graças a 
Deus por isso, porque milhões de outros jovens não o conseguiram. E 
por que tereis vós sido conduzidos por mão divina à Universidade que 
cursais? Julgais porventura que isso aconteceu unicamente por vossa 
vontade? Em resposta devo dizer-vos que milhões de outros jovens 
também abrigaram e abrigam desejos de estudar como vós, tiveram e 
têm vontade de subir estudando, e no entanto não o conseguiram na 
presente encarnação. Vós o conseguistes porque a mão divina vos 
amparou e conduziu aonde vos encontrais. E para quê? Podereis 
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dizer-me? Não foi certamente para vos tornardes elementos de 
agitação e de desordem, tentando perturbar a paz e a segurança dos 
vossos irmãos terrenos. Não foi certamente, irmãos meus, para vos 
tornardes ponto de apoio de teorias subversivas que falharam e 
falham nos países em que a ambição e a treva conseguiram implantá-
las. Não, meus queridos jovens; não foi para isso que a mão divina 
vos conduziu às universidades terrenas, e sim para estudar, para 
desenvolver e recordar em vossa memória física conhecimentos 
adquiridos no passado, e dos quais necessitais para as vossas 
realizações. Sim, irmãozinhos meus, foi para estudar, recordar e 
aperfeiçoar conhecimentos, que ingressastes na escola em que hoje 
vos encontrais. 

Mas eu bem sei que este também é o vosso desejo, o objetivo 
de vossas preocupações, o sonho dos vossos sonhos: melhorar as 
condições da vida atual, distribuindo o amor e a justiça entre os 
homens. Escutai-me, porém. Primeiro tratai de preparar-vos 
convenientemente; dedicai o vosso tempo só e só aos vossos estudos 
que são árduos e precisais dominá-los. E como sois médiuns todos 
vós, vosso ascendente mediúnico está sendo utilizado por vibrações 
maléficas que intentam transformar-vos em instrumentos da 
desordem e do mal, para prejuízo inteiramente vosso. Guardai bem 
isto: duas forças vos acompanham os passos desde o vosso 
nascimento. Uma delas, projetada pela Mente Divina, ampara-vos, 
ajuda-vos e vos conduz para a frente e para cima em vossos sinceros 
propósitos. A outra espreita muito de perto as vossas fraquezas, 
explora as vossas tendências, mínimas que sejam, para o lado 
inverso, procurando desviar-vos dos vossos verdadeiros objetivos. Se 
à última vos mostrardes acessíveis, se lhe aceitardes as sugestões 
que ela sopra sorrateiramente aos vossos ouvidos, ah! meus queridos; 
muito mais cedo do que podereis imaginar tereis perdido vossa atual 
encarnação, para não contardes com outra nos próximos milênios. 

Vou tentar ilustrar o meu pensamento com uma imagem que 
certamente conheceis. Foi na vida de Nosso Senhor que o fato teve 
lugar. Havia o meigo Nazareno procurado refugiar-se da confusão do 
mundo, afastando-se para o deserto a fim de ali poder meditar mais 
tranqüilamente no caminho a seguir, depois da morte de João Batista. 
Deveis conhecer bem o fato porque ele vem relatado na Bíblia que 
todos ledes. Pois bem; entregava-se Nosso Senhor à meditação, 
quando surge uma Entidade dizendo-se possuidora de poder como 
ninguém mais, e oferece ao Senhor o domínio absoluto sobre a Terra, 
em troca de bem pequena coisa. Dar-lhe-ia riquezas, poder, e todas 
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as coisas que imaginar pudesse, em troca, vede bem, em troca 
apenas de sua adoração à referida Entidade. Bem pouco, não é 
verdade, meus queridos? Este pouco, como sabeis, importava nada 
menos que em repudiar seu amor e obediência ao Pai Celestial que o 
enviara, para se consagrar ao Espírito das trevas. O resultado todos 
vós o conheceis: Jesus de Nazareth repeliu a oferta, e o impostor 
desapareceu no mesmo instante, ao ver malograda sua tentação ao 
Senhor. 

Colocai em vós mesmos a imagem que vos recordo, porque vós 
igualmente vindes sendo tentados a deixar o caminho certo em que a 
mão divina vos colocou, porque necessita do vosso concurso, da 
vossa dedicação à obra do progresso moral da Terra, para serdes 
nada mais que instrumentos da destruição e da morte dos vossos 
irmãos. Escolhei, por conseguinte, o lado que vos parecer melhor, e 
que só pode ser o do estudo sincero, da meditação e das realizações 
científicas que Nosso Senhor vos confiou. Que o não decepcioneis, 
são os votos e o conselho que aqui vos deixa este vosso dedicado 
amigo — Irmão Tomé. 
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O GRANDE CONTRASTE 
 
Os historiadores da Terra, os esforçados pesquisadores dos 

fatos ocorridos ao longo dos séculos vividos pela humanidade terrena, 
só de quando em quando, e mesmo assim muito superficialmente, se 
têm ocupado do lado espiritual da Humanidade. 

Os acontecimentos de ordem material e política têm tido 
absoluta predominância nos relatos históricos, sendo bastante difícil 
levantar-se um esquema da evolução espiritual da humanidade 
terrena através desses relatos. Um exemplo apenas, em apoio do que 
aí fica: a passagem de Nosso Senhor em corpo humano pela Terra, é 
citada apenas em linguagem técnica, quando se tem necessidade de 
citar uma data. Então se diz, em documentos de importância 
geralmente perante um Tabelião: — No dia tal do ano tal, do 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, iniciando a redação do 
documento. Mas, se desejarmos consultar a História, verificaremos 
com tristeza que a passagem pela Terra daquela grande figura pouco 
ou nenhum interesse despertou nos historiadores. 

Esta é, infelizmente, a realidade das coisas ainda nos dias que 
correm, em que somente um reduzido número de Espíritos 
encarnados se preocupa sinceramente com a personalidade do Divino 
Mestre. 

Agora o contraste: o Divino Mestre não cuida senão do bem-
estar e do progresso espiritual dos encarnados da hora presente, 
assim como sempre cuidou das gerações passadas. E é de tal monta a 
preocupação do Senhor com o progresso dos seus guiados terrenos, 
que seus auxiliares mais categorizados, isto é, os Espíritos de maior 
evolução e luminosidade, estão chefiando falanges de outras 
entidades menores, sob a direção suprema do Senhor, com o único 
objetivo de incutir no cérebro dos encarnados a necessidade, a 
urgência, a inadiabilidade de sua maior preocupação com a felicidade 
do Espírito. 

Tem sido meu empenho, em todos os conselhos anteriores, 
alertar-vos irmãos meus, em face do que está para vir, e acredito que 
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os leitores destes conselhos tenham de alguma maneira atendido às 
minhas palavras. Quero dizer-vos hoje, amigos e irmãos que muito 
prezo, que dias bastante tenebrosos marcarão, em breve prazo, 
acontecimentos que os historiadores contemporâneos talvez não 
tenham tempo de registrar. Serão acontecimentos de tal maneira 
decisivos para a humanidade atual, que muitos chegarão a proclamar 
como sendo o fim do mundo previsto pelos astrólogos para o ano 
2000. 

Nada disso, entretanto, meus queridos. Tudo pode acontecer, 
mas pode também deixar de acontecer, nesse esquema de que falei 
em princípio. Vou tentar descrever o quadro que poderá ou não 
positivar-se. As vibrações emitidas pelo conjunto dos seres humanos 
são de um potencial magnético tão acentuadamente grosseiro, que 
sua condensação nos planos próximos à Terra vem formando uma 
espécie de figura sinistra, que cresce e se agiganta de século em 
século, mas que um dia terá de produzir efeitos altamente 
desastrosos sobre seus emitentes. Poderemos chamar a essa figura, 
com alguma propriedade, o egrégoro mental1 da humanidade terrena. 
Ora, a continuar a emissão desse tipo de vibrações, todas elas 
impregnadas de espessa materialidade, a figura sinistra completará 
rapidamente o seu ciclo ideal, e em conseqüência espalhará sobre a 
face do Planeta toda a maldade acumulada através das vibrações 
recebidas. 

Todo o empenho, por conseguinte, do Divino Mestre, mediante 
a Grande Cruzada de Esclarecimento presentemente em execução em 
todo o mundo terreno, é expor aos Espíritos encarnados esse perigo 
                                                 
1 EGRÉGORO MENTAL: Forma astral gerada por uma coletividade. A respeito das 
cadeias invisíveis e da formação do ser coletivo a que o ocultismo chama egrégoro, diz 
G. Pharneg: “O pensamento, a vontade, o desejo são forças tão reais, mais talvez, do 
que a dinamite ou a eletricidade. Debaixo da sua influência, a matéria astral, que é tão 
plástica, faz-se compacta e toma forma. O fato está provado por inúmeras experiências. 
Se, portanto, algumas pessoas se reúnem num local, emitindo vibrações fortes e 
idênticas, pensamentos da mesma natureza, um ser verdadeiro ganhará vida e ficará 
animado de uma força, boa ou má, conforme o gênero dos pensamentos emitidos. Em 
princípio fraco e incapaz de atividade, prestes a dissolver-se se for abandonado a si 
mesmo, esse ser coletivo vai-se precisando à medida em que as reuniões aumentam; a 
sua forma torna-se a cada dia mais nítida e ele adquire uma possibilidade de ação cada 
vez maior. Calcule-se que força terrível não há de ter, ao cabo de 2.000 anos, por 
exemplo, o egrégoro de uma grande religião! Que poder não há de ter ela para auxiliar 
os seus adeptos ou puni-los oportunamente! (Dicionário de Ciências Ocultas, Editora O 
Pensamento, 1927). 
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iminente, e obter que eles próprios se esforcem por evitá-lo, o que 
somente dos encarnados depende. O que devem eles fazer então? 
Apenas isto: tratarem de retirar seus pensamentos da materialidade 
grosseira de que vivem cercados, com o que diminuirão a onda 
vibratória que tem ajudado a formar e aumentar a figura sinistra do 
egrégoro da Terra e, dedicando-se concomitantemente à meditação e 
à oração, projetarem no campo magnético vibrações luminosas que, 
tal seja a sua densidade, poderão destruir completamente ou reduzir 
de muito os efeitos maléficos que ameaçam a tranqüilidade dos seres 
encarnados. 

É necessário esclarecer convenientemente certa mentalidade 
humana que refere a existência de certos fenômenos como sendo 
castigos do Céu. Absolutamente, irmãos meus, não existem esses 
castigos. O Céu, assim designado ainda entre vós o plano espiritual 
peculiar aos Espíritos Puros, o Céu não castiga ninguém. Os 
fenômenos assim designados, e que têm caído sobre a Terra em 
forma de cataclismos, são originados e alimentados pela soma de 
vibrações grosseiras emitidas pela mente dos encarnados, as quais se 
acumulam, condensam-se, e, quando seu peso se tornou superior à 
capacidade de resistência do plano em que se egregoraram, rompe-se 
a resistência, e eis que se projetam sobre as próprias fontes 
emissoras na ânsia de as destruir. 

É isto meus queridos, o que as Forças do Bem, sob a direção do 
Nosso Divino Mestre, intentam evitar neste fim de século, mediante a 
emissão de bons pensamentos. Será isto difícil? De maneira alguma. 

Claro está, por conseguinte, que os conselhos que este vosso 
irmão mais velho vos traz, como parte do plano elaborado no Alto 
para tentar reduzir, ou mesmo anular os efeitos daquilo que acabo de 
descrever, não constituem nenhum benefício por mínimo que seja, 
nem para o meigo Rabi da Galiléia, o Senhor do Mundo, nem 
tampouco para os seus mensageiros empenhados na Cruzada. Todo 
proveito, todo benefício, irmãos meus, é exclusivamente vosso, dos 
vossos Espíritos. Sabeis perfeitamente que amanhã, um amanhã que 
não sabemos quando virá, tereis de abandonar família, riqueza, 
patrimônio e tudo mais que à Terra pertence, e regressar aos planos 
donde partistes para a Terra, não importa quando. Isto é o que mais 
certo podereis ter, o inevitável, quando muito adiável, segundo o 
curso aplicado à vossa presente encarnação. Pois se assim terá de 
acontecer, irmãos queridos; se essa é irrevogavelmente a lei da vida 
terrena, por que não aceitar e pôr em prática, desde já, essas 
medidas acauteladoras do vosso bem-estar e tranqüilidade? 

O GRANDE CONTRASTE 
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Não são Nosso Senhor nem seus enviados, os beneficiários da 
aceitação destes conselhos; os únicos beneficiários sereis vós 
mesmos, e numa medida tal, que mais tarde haveis de conhecer. O 
empenho do Senhor, como vosso maior Protetor e Guia Espiritual, 
consiste em vos livrar dos horrores de uma tempestade psicológica 
que pode desabar a qualquer momento, da qual anseia preservar-vos, 
como vosso verdadeiro amigo que é. 

A par do que aí fica, já sabeis do movimento de seleção que se 
está desenvolvendo por todo o planeta, visando afastar dele todos 
aqueles que até hoje têm recusado ingressar no caminho do bem e da 
solidariedade humana. Aqueles que apenas se têm empenhado em 
contrariar as leis do amor e da bondade, preocupados exclusivamente 
em perturbar a paz e a tranqüilidade dos seus semelhantes, esses 
estão sendo definitivamente afastados da vossa convivência, para 
seguirem o caminho a que fizeram jus. 

Estou, entretanto, plenamente convencido de que nenhum dos 
que estas páginas estudarem será banido da Terra, mesmo que este 
volume seja lido por algum daqueles infelizes irmãos acima referidos. 
Eu acredito tão decisivamente nas palavras que aqui vos deixo, pela 
intensa luminosidade que das mesmas se projetará até nas mentes 
mais opacidadas, nos Espíritos mais endurecidos, que até mesmo os 
aparentemente condenados ao desterro ou banimento da Terra, tudo 
hão de fazer para se modificar, e alcançarão finalmente a redenção. E 
se isto irá acontecer àquela classe de Espíritos, o que dizer dos 
amorosos irmãos que se preocupam sinceramente com o 
desenvolvimento das potências da alma? 

Irmãos queridos: não sei se me fiz compreender como desejo, 
acerca da razão e da origem dos temporais que desde o início destes 
conselhos venho referindo. Suas causas são exclusivamente terrenas, 
não havendo forças espirituais capazes de impedir a sua eclosão. É 
como se acumulásseis pedregulhos sobre os vossos telhados, 
aumentando o depósito diariamente ou amiúde, com novos seixos. 
Um dia, quando o peso desses elementos excedesse a resistência do 
telhado, tudo viria abaixo com estrondo, esmagando-vos ou ferindo-
vos seriamente. 

Aí fica, numa imagem mais simples, explicado o fenômeno dos 
chamados temporais, que tanto podem ser psicológicos como reais, 
verdadeiros temporais arrasadores. Lembrai-vos então do vosso 
telhado. Começai a retirar os seixos de lá e fazei que vossos amigos e 
conhecidos façam o mesmo, tratando de os dissolver mediante a 
emissão diária, constante, permanente, de pensamentos bons, 
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corretos, dirigidos ao Senhor do Mundo. 
Que Nosso Senhor vos abençoe hoje e sempre, iluminando-vos 

o entendimento, é o que sinceramente vós deseja este vosso 
dedicado — Irmão Tomé. 

O GRANDE CONTRASTE 
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O DESPERTADOR NÃO TARDA A 
DISPARAR... 

 
A vida humana, que é o lapso de tempo de permanência do 

Espírito na Terra, em cada uma de suas passagens pela carne, é 
demasiado curta para ser desperdiçada em boa parte de sua duração.  

Se os Espíritos encarnados se dispuserem a encarar com a 
seriedade necessária a sua situação atual, logo verificarão a 
transitoriedade de tudo o que possuem, assim como de tudo o que os 
cerca. 

Já foi dito algures que a vida humana não passa de uma ilusão. 
Eu não direi isto porque na realidade, a vida de um ser humano é um 
novo período de aprendizado que lhe foi concedido pelas Forças do 
Bem, e que por isto não pode ser uma ilusão. Ilusão, isto sim, é a 
idéia que muitos possam fazer acerca dos ensinamentos espirituais 
que lhes chegam constantemente, e por considerá-los uma ilusão, os 
desdenham, e continuam em seu caminho. 

Devo informar porém a todos os meus leitores que a própria 
vida espiritual é uma realidade, e que todos os Espíritos 
presentemente encarnados sabem disso, porque, em cada intervalo 
de suas estadas na Terra, têm vivido no plano espiritual, 
encontrando-se tão reais como aqui se encontram revestidos do fardo 
carnal. E o atraso espiritual de grande parte da humanidade terrena 
resulta precisamente da idéia errada em que vive, acerca de sua 
existência como seres humanos, esquecidos dos reais objetivos de 
sua vinda à Terra. 

O momento, entretanto, amigos meus, não comporta mais a 
discussão acadêmica em torno do ser ou não ser, porque os ponteiros 
do relógio já estão bastante avançados, e o sinal do despertador não 
tarda a disparar. Não tarda a disparar é bem o termo, meus queridos; 
e este despertador não pode ser travado em princípio, como fazeis ao 
vosso relógio de cabeceira, para que o mesmo não prossiga no 
desempenho de sua missão: despertar-vos. 

Este despertador da imagem precedente não pode ser travado 
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porque a força que o anima é absolutamente incontrolável, e apenas 
se deterá quando houver despertado a quantos preferiram conservar 
fechados até agora os ouvidos espirituais ao chamamento do Senhor. 
Continuando a usar a linguagem parabólica, amigos meus, eu vos 
direi que quando a força do despertador terminar, muitos dos 
viventes da Terra neste, fim de século, terão sido conduzidos a outras 
paragens no estado em que moralmente se encontrarem. E como o 
Mestre Divino só deseja que seus guiados terrenos viajem nas 
melhores condições possíveis, isto é, com o mínimo de sofrimentos, 
de surpresa e decepções, destacou este vosso sincero amigo e irmão 
mais velho, para tentar alertar-vos antes que os ponteiros do relógio 
se aproximem da hora convencionada. 

A esta altura dos meus conselhos, eu já sei de antemão que 
noventa por cento dos meus leitores já se convenceram dos objetivos 
desta Grande Cruzada de Esclarecimento, e passaram a dedicar 
alguns minutos diários ao interesse do Espírito, entrando em contato 
com as Forças do Bem, por meio da meditação e da prece diária. Mas 
a minha missão não estará completa se os restantes dez por cento 
dos meus leitores se mantiverem alheios, supondo que sua recusa 
não lhes poderá trazer sérias conseqüências. 

Para convencer a esses irmãos que assim pensarem, eu lhes 
proponho que me chamem em pensamento ao deitarem, no dia que 
melhor lhes convenha, e eu lhes mostrarei durante o sono do corpo, o 
que poderá convencê-los da realidade das minhas palavras. Prometo 
acompanhá-los ao plano que lhes seja acessível, e ali mostrar-lhes os 
elementos que possam esclarecê-los, na certeza de que, ao 
despertarem, terão desaparecido todas as suas dúvidas e incertezas 
acerca dos próximos acontecimentos na Terra. 

Irmãos meus: se isto nada vos custa; se nenhum prejuízo 
poderá advir-vos deste meu oferecimento, visto como, sendo eu um 
Espírito que já atingiu a elevado grau evolutivo, um Espírito que vos 
fala por incumbência recebida do Divino Mestre, nenhum conselho, 
nenhuma idéia, nenhum oferecimento poderei transmitir-vos, que não 
seja exclusivamente para a vossa felicidade e bem-estar. Quero por 
isto convencer-me, ainda, de que não só a totalidade dos meus 
leitores adotará estes conselhos, como se tornará, cada um de per si, 
em outro mensageiro do Senhor, repetindo minhas palavras a todos 
os seus familiares e amigos. E ficai certos, meus queridos, de que os 
que isto fizerem, iluminado o coração pela chama sagrada de Nosso 
Mestre e Senhor, os que isto fizerem receberão também o galardão 
espiritual com que o Senhor do Mundo costuma premiar os seus 
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dedicados servidores. 
Ora bem, queridos irmãos. Um ponto que desejo esclarecer 

através destes conselhos, para que nenhuma dúvida possa pairar 
jamais em vossos corações, o que vale dizer em vossos Espíritos, é 
que o anúncio que está sendo feito em toda parte da Terra, em torno 
do que está para acontecer, não tem absolutamente o objetivo de 
assustar os seres humanos, levando-os, possivelmente os mais 
sensíveis, ao desalento, à renúncia de suas atividades materiais. Nada 
disto. O objetivo desta pregação, deste esclarecimento dos Espíritos 
encarnados, é principalmente alertá-los, ou melhor, despertá-los para 
a realidade da vida terrena, a tempo de poderem voltar sua atenção 
para os interesses do Espírito, que nada têm de comum com os 
interesses da matéria. É por isso que eu declarei em capítulo anterior, 
que nada está definitivamente perdido para aqueles que, despertados, 
se decidam a entrar em contato com o Nosso Divino Salvador, Autor e 
Diretor desta Cruzada. E a razão por que a estamos executando desde 
agora, está em que daqui a uns oito, dez ou quinze anos, seria tarde 
demais para muitos irmãos encarnados que deverão partir antes, e 
não teriam tempo de se preparar. Mas visamos muito especialmente à 
juventude atual, esta juventude que vai dos vinte aos cinqüenta anos, 
de quem muito espera Jesus para a implantação da nova civilização 
do terceiro milênio. 

Nesta classe de Espíritos se encontram Entidades bastante 
evoluídas, portadoras de grandes coisas para o progresso da 
humanidade encarnada. É necessário apenas despertar nelas o 
sentimento da responsabilidade assumida com o Senhor do Mundo, 
para que sua mente comece a trabalhar desde agora nesse objetivo. 
Para isso, será bastante adotar o hábito de se comunicar com o 
Senhor sempre que puder, seja durante suas horas de trabalho, seja 
antes de deitar, a fim de receber a inspiração e a ajuda de que 
carecem. 

O mundo terreno, que está em vias de passar por notáveis 
transformações, necessita da cooperação mental de todas os seus 
habitantes, para que suas transformações se processem com o menor 
índice de danos para si mesmos. Sabido como é que a união faz a 
força, a união que se requer é a de pensamentos bons, construtivos, 
moralmente corretos, a fim de que, assim unidos, possam opor um 
dique à avalancha de distúrbios de toda ordem prestes a 
desencadear-se. 

Serenidade, pois, amigos meus, irmãos meus, é o que vos peço 
de todo o coração; serenidade, equilíbrio, fé e oração, serão forças 
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bastantes para impedir vosso próprio naufrágio, se assim me posso 
expressar. Nosso Senhor muito se preocupa com o bem-estar e a 
felicidade de todos os seus governados terrenos, e a de cada um de 
per si. Dirigi-vos, pois, a Ele, que é o Nosso Mestre e Senhor, e 
confiai-lhe as vossas dúvidas, as vossas apreensões. Fazei isto através 
da prece partida do vosso coração; fazei-o se quiserdes em palavras 
vossas, porque Nosso Senhor não se preocupa com as palavras 
pronunciadas pelos seus governados, mas com o sentido que elas 
traduzem. Fazei isto, amiguinhos meus, e tereis todo esclarecimento, 
toda ajuda, toda proteção que lhe pedirdes, porque o Divino Pastor 
jamais faltou com o seu auxílio àqueles que sinceramente lhe pedem. 

Uma grande parte da tarefa depende, por conseguinte, de vós. 
Uma cooperação que pode ser decisiva para o bem-estar e a 
tranqüilidade dos seres humanos, nos anos que se aproximam, 
depende exclusivamente do modo pelo qual estes conselhos sejam 
recebidos em toda a Terra. E eu, repito ainda uma vez, estou 
sinceramente convencido de que todos os meus leitores, em toda, a 
parte, darão a Jesus a sua contribuição de amor e boa-vontade. 

Que nosso Senhor vos abençoe e proteja agora e sempre, é o 
que constantemente lhe pede este vosso dedicado — Irmão Tomé. 
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RESPOSTA ANTECIPADA 
 
O momento que a Humanidade vive presentemente na Terra 

não encontra paralelo em toda a história deste planeta. Ciclos e mais 
ciclos de vida já aqui se registraram em muitos milhões de anos de 
existência da Terra, porém nenhum deles pode ser comparado ao 
momento presente, em seu próximo desenvolvimento. Trata-se, por 
conseguinte, de um fato absolutamente ímpar na história da 
Humanidade, este a ser registrado nos poucos anos que antecedem o 
advento do ano 2000. Dos viventes atuais da Terra, uma grande 
parcela não aguardará na carne aquele ano, porque terá partido de 
regresso ao seu lar espiritual, de onde desceu para a sua presente 
encarnação. A essa parte dos viventes atuais é que meus conselhos 
se dirigem, visto que, muito mais depressa que os demais, isto é, dos 
que apenas acabam de ingressar no mundo, irão necessitar de pô-los 
em prática sem mais demora. 

Quero, pois, tornar-me o mais explícito possível, certo como 
estou da necessidade premente que todos sentem das minhas 
palavras, trazidas à face da Terra por determinação e aprovação 
prévia do Nosso Divino Salvador. Eu bem sei que algumas perguntas 
se formarão na mente de vários dos meus leitores, acerca de como 
pode ter vindo manifestar-se através de um elemento não 
subordinado a uma confraria religiosa filiada ao Vaticano, uma 
Entidade canonizada pela Igreja de Roma, em vez de o fazer por 
intermédio de elemento categorizado dessa Igreja. 

Reconheço com antecedência toda a razão de semelhante 
pergunta mentalmente feita ou mesmo confidenciada entre leitores, e 
me proponho também a respondê-la antecipadamente. O fato de eu 
ter procurado comunicar-me através do irmão que da melhor 
disposição e boa-vontade se prontificou a servir-me de intermediário 
no plano físico, obedece a princípio decorrente de um passado 
distante, que me não é permitido relatar aqui, pelo menos na 
confecção deste volume. Devo dizer-vos, contudo, que este fato 
obedece igualmente à Lei de Afinidades que funciona eternamente 
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entre os Espíritos, de maneira que aqueles que ficaram no Espaço se 
ligam por essa Lei aos que baixaram à face da Terra, da mesma 
maneira que estes últimos, por sua vez, possuem ligações 
semelhantes no Espaço. 

Por esta forma, quando Nosso Senhor me destacou para 
transmitir a vós outros, meus queridos irmãos encarnados, os 
conselhos que venho ditando semana após semana, minha primeira 
preocupação, como teria sido a de qualquer outro enviado, foi 
descobrir um irmão encarnado em perfeitas condições de afinidade 
comigo. Com a graça de Nosso Senhor não me foi isto difícil tarefa, 
porque, embora desencarnados no Espaço, os Espíritos de Deus 
sabem perfeitamente onde se encontram seus amigos e afins quando 
reencarnados. Procurando então o irmão que me serve de 
intermediário, tive a satisfação imensa de o encontrar não só 
convenientemente preparado, como também ansioso de poder prestar 
serviço a Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem se encontra igualmente 
ligado por inquebrantáveis laços milenares. Esta, a explicação quanto 
ao meu intermediário. 

Explicarei agora a razão, ou as razões, de não surgir este livro 
na Terra por intermédio de uma confraria religiosa ligada à Igreja de 
Roma, à qual sou devedor da honra insigne de haver sido por ela 
canonizado. Uma dessas razões está na própria estrutura dessa 
grandiosa organização religiosa, opondo-se terminantemente à 
divulgação de quaisquer conselhos, palavras, doutrina ou 
ensinamentos recebidos através da mediunidade, cuja faculdade 
condena, embora não a possa impedir. E encontrando-se assim a 
Igreja hermeticamente fechada aos ensinamentos espirituais advindos 
do Alto através desta faculdade maravilhosa, fechadas se nos 
encontram as suas portas para que possamos comunicar-nos com os 
nossos irmãos encarnados por seu intermédio. Dizer que se possível 
me fora, eu teria dado preferência à Santa Igreja de Roma, é 
confissão que faço de todo o coração pelo muito que lhe sou devedor. 
Dizer ainda que nessa poderosa organização religiosa se abrigam 
médiuns excelentes, é também uma pura verdade, porque os há 
realmente. Entretanto, a rigidez de seus princípios milenares, 
sobretudo o combate sem tréguas que move ao intercâmbio entre os 
dois planos, o dos seres encarnados e o dos Espíritos, invalida 
qualquer tentativa do Espaço em manifestar-se por intermédio de 
seus sacerdotes. Isto posto, claro fica que nenhum demérito existe no 
fato de divulgar estes conselhos por meio de quem o faço, ao invés 
de o fazer por intermédio daquela venerável organização religiosa. 
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Uma outra razão ainda existe para proceder como venho 
procedendo, que é a seguinte: — Existindo na Terra um número 
quase infinito de credos, seitas, religiões e filosofias, abrangendo toda 
a população civilizada do Planeta, a preferência que Nosso Senhor 
tivesse dado a qualquer delas poderia suscitar restrições das demais 
em prejuízo dos respectivos adeptos, os quais ficariam privados do 
conhecimento destes conselhos, ou seja, deste chamamento da 
undécima hora, lançado na Terra sob a direção de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

Utilizando, pois, um elemento desligado de quaisquer 
compromissos religiosos, abrigando embora em seu coração uma 
grande admiração e devotamento à causa de Jesus de Nazareth, foi o 
elemento escolhido para grafar no papel estes conselhos de amor e 
fraternidade, ditados pela misericórdia do Divino Salvador aos seus 
guiados da Terra. 

Eis, amigos meus, irmãos meus, a resposta antecipada às 
perguntas que poderão ocorrer-vos, durante a leitura deste livro 
abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo e que, para sua maior 
alegria, deveria ser vertido em tantos idiomas quantos forem os 
usados na Terra, para que o maior número possível de encarnados 
possa deles aproveitar o que puder. 

Irmãos meus, amigos meus; milhões de encarnados estão 
sendo preparados no Alto durante o período de repouso do corpo nas 
noites da Terra, para poderem enfrentar e vencer a tempestade que 
se aproxima. Entre esses milhões, muitos de vós se encontram, mas 
infelizmente não conseguis recordar-vos ao retomar o corpo pela 
manhã. Um meio apenas existe para isso, do qual falei em capítulos 
anteriores, que é a meditação diária na hora de deitar. Se não levais à 
conta de insistência desnecessária a minha recomendação, eu vos 
direi uma vez mais: experimentai, irmãos meus; experimentai uma 
semana a seguir praticando a meditação antecedida da prece, certos 
de que vosso coração se alegrará com o resultado conseguido mesmo 
a título experimental. Por esse simples resultado, ser-vos-á fácil 
avaliar o que podereis receber, quando vos entregardes à prática da 
meditação e da prece com sincero devotamento. 

Praticai, pois, sem esmorecimento. Se tiverdes algum problema 
cuja solução se afigure difícil, pensai nele durante a meditação, e 
vereis com alegria quão fácil vos foi solucioná-lo. E por quê? Algum 
milagre? — perguntareis. Não, meus queridos; a explicação é simples. 
Entrando no estado de meditação, vosso Espírito penetrou em planos 
superiores onde obteve esclarecimentos sobre o vosso problema, 



 
 

156 : AS FORÇAS DO BEM 

encontrando também ali a cooperação amável de Espíritos afins com 
o vosso que procuraram ajudar. E desses esclarecimentos e 
cooperação resultou a solução que antes parecera difícil. Vosso 
Espírito adquiriu igualmente, no plano visitado, idéias e inspiração de 
que necessitava, tornando-se dessa maneira apto a realizações antes 
desconhecidas. Nada de milagre, pois. Apenas cooperação, 
cooperação e nada mais. 

Aqui se despede por hoje o vosso sempre dedicado servidor — 
Irmão Tomé. 
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CONSTRUÍ VOSSO ABRIGO DEPRESSA! 
 
Tudo o que cumpre à humanidade deste fim de século realizar 

é exclusivamente a sua própria preparação, para que possa fazer 
parte da humanidade do próximo século. Tudo o que os homens e 
mulheres deste momento têm a fazer é nada mais do que tratarem de 
se preparar desde já, sem perda de um dia sequer, para a sua partida 
iminente de regresso aos planos de onde vieram, e que possam fazê-
lo em condições de não terem de que se arrepender quando ali 
aportarem. Os dias atuais são decisivos, devo repeti-lo ainda uma vez, 
na vida de cada ser humano na face da Terra. Não importa que 
alguns dos meus leitores leiam isto com ceticismo ou descrença, 
porque isso em nada pode modificar as circunstâncias, assim como o 
fato de alguém correr para debaixo de um abrigo não tem força de 
fazer parar a chuva. A chuva, no caso figurado, não tarda a cair sobre 
a face do Planeta, e bom será por conseguinte, que aqueles dos meus 
queridos irmãos terrenos que não quiserem molhar-se tratem de 
construir seu abrigo desde este momento. 

Sim, um abrigo deve começar a ser construído por todos os 
homens e mulheres da hora presente, abrigo esse que não requer 
nenhuma espécie de material de construção, e muito menos dispêndio 
de dinheiro para que bem forte se torne, e por isso da maior 
eficiência. Esse abrigo, queridos irmãos, requer apenas pensamento, 
meditação e prece a Nosso Senhor, para que nenhum temporal possa 
destruí-lo. Com pensamento, meditação e prece, estarão todos os 
homens e mulheres deste fim de século ao abrigo de todos os perigos 
que podem vir, e virão certamente. 

É com grande pesar para o meu coração que tenho registrado, 
em essência, os assuntos predominantes na impressionante maioria 
dos viventes desta e de outras grandes cidades deste belo país, nos 
quais se trata de tudo, tudo, menos do que em verdade se deveria 
tratar: do amor ao próximo, para honra e glória de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

Desejo deixar bem claro, ainda uma vez, que quando menciono 
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como fundamental para a felicidade dos encarnados a necessidade de 
honrar e glorificar a Nosso Senhor, não deve isto ser entendido como 
uma necessidade sentida pelo Divino Mestre, mas, unicamente, como 
um bem exclusivo para quantos o fizerem. Nosso Senhor apenas 
reúne em seu imenso coração os pensamentos e as preces que da 
Terra lhe são enviados, e logo os transforma em ajuda, proteção e 
auxílio àqueles que lhos enviam. Ora, se apenas um pequeno número 
de Espíritos encarnados se lembram de enviar pensamentos bons 
acompanhados da prece, da oração, a Nosso Senhor, claro está que 
apenas esses o Divino Salvador pode ajudar, por serem os únicos que 
dele precisam. 

É em virtude dessa falta que muitos homens e mulheres sofrem 
as conseqüências de uma vida realmente difícil, quando poderiam 
viver tranqüilamente com aqueles que os cercam. A causa é apenas 
essa. Dizer que há muitas pessoas que outra coisa não fazem senão 
rezar, e no entanto sofrem da mesma maneira, não é contestação 
plausível ao que acabo de dizer. Rezar por obrigação ou profissão 
representa simplesmente o cumprimento de um dever livremente 
assumido, e por isso de mérito muito relativo. Nem Deus nem Jesus 
instituíram a reza como profissão, nem atribuem a ela maior valor. 
Deixemos porém o assunto para outro capítulo, do qual me ocuparei 
se para tal receber a necessária permissão do Senhor. 

Assim como sucede neste planeta, também no Espaço existem 
Espíritos que se mantêm em estado permanente de oração, na 
suposição de que tal atitude agrade particularmente ao Senhor. É 
uma atitude absolutamente espontânea a desses Espíritos, e ninguém 
lhes vá dizer que em vez dessa oração permanente, mas também 
ineficiente, Nosso Senhor mais apreciaria uma atitude de ação e 
cooperação com os mensageiros do bem, no socorro que prestam 
ininterruptamente aos milhares de irmãos que regressam da Terra em 
situação de causar pena. Nosso Senhor deixa esses rezadores 
entregues à sua concepção, até que um dia, pelo próprio raciocínio, 
resolvam transformar-se em seus devotados servidores. 

Dito isto, irmãos queridos, desejo agora informar-vos a respeito 
de algo muito sério, muito importante, para o que Nosso Divino 
Mestre deseja deixar-vos convenientemente preparados. Já sabeis de 
sobra que o corpo nada mais é do que um conjunto de células 
reunidas e alimentadas pelo Espírito, como o veículo de todo Espírito 
encarnado. A própria expressão encarnado já significa tratar-se de um 
veículo feito de carne, e conseqüentemente desagregável com a 
morte — do corpo. Deseja então Nosso Senhor informar-vos para que 
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prevenidos estejais, de certos movimentos subterrâneos, que em 
maior ou menor profundidade devem começar a sentir-se em 
determinados pontos da Terra, como início de acontecimentos que 
foram previstos há mais de dois mil anos. Serão abalos sísmicos 
provenientes do choque de correntes magnéticas, registrados no 
coração da Terra, e, assim como o fluido do vosso próprio coração se 
dirige a todas as partes e extremidades do corpo, os choques 
produzidos no coração do planeta devem atingir e ser registrados por 
todo o orbe em que ora vos encontrais. 

Certamente que tais fenômenos provocarão, como de fato já 
vêm provocando de longa data, a passagem de regresso de muitos 
milhares de Espíritos encarnados, que hão de considerar o fato como 
uma grande desgraça. Nada disso, irmãos meus. Aquilo que a muitos 
poderá parecer uma desgraça, pode ser, bem ao contrário disso, uma 
graça autêntica da misericórdia divina. O essencial, portanto, é que 
todos vos encontreis convenientemente preparados para o regresso, a 
qualquer momento em que a isso sejais chamados. O essencial é que 
vosso Espírito se encontre em estado de perfeita harmonia com as 
Forças do Bem, limpo o coração de todos os prejuízos que nele se 
tenham abrigado, e que eu me dispenso de repetir aqui. O essencial 
na vida de todos os encarnados é que se habituem a considerar cada 
dia como o último de sua presente encarnação, e que bem poderão 
deitar o corpo em seu leito de repouso, para não voltarem a ocupá-lo 
no dia seguinte. 

Não será preciso lembrar-vos casos em que conhecidos vossos 
se deitaram para repousar ao fim de um dia de atividades de rotina, e 
na manhã seguinte lá estava apenas o corpo completamente inerte. 
Estariam esses irmãos convenientemente preparados para a viagem 
de regresso ao lar espiritual? Talvez sim, e talvez não. Em face disto, 
o que há a fazer é bem pouco porque nenhum esforço exige: colocar-
vos diariamente em contato com Nosso Senhor Jesus Cristo, que 
recebe em seu coração os vossos bons pensamentos e orações, e 
imediatamente os transforma em bênçãos e luzes para vós mesmos, 
os quais logo se incorporam ao vosso Espírito. E se acontecer a 
qualquer de vós, que esta noite venha a ser a derradeira de vossa 
atual encarnação, tereis preparado com o vosso coração espiritual um 
regresso harmonioso e feliz ao plano de onde partistes para cá. 

Este vosso irmão e amigo dedicado, que tais coisas veio grafar 
na face da Terra, deseja que recebais estas palavras, estes conselhos 
e informações, como a expressão do bem que sinceramente vos 
deseja, e, sobretudo, como a recomendação que o coração 
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magnânimo do Senhor determinou vos fizesse no decorrer deste livro, 
destinado a alcançar desusado sucesso entre os encarnados da hora 
presente. São conselhos e são avisos, irmãos queridos, sobre os quais 
vos cumpre meditar seriamente. Os fatos estão aí para confirmar as 
previsões. Vivei, vivei a vossa vida terrena da maneira que vos 
apetecer, mas orai, orai muito e meditai diariamente, porque somente 
vós mesmos lucrareis com isso. 

Aqui se despede e vos abençoa, em nome do Senhor, o vosso 
dedicado amigo — Irmão Tomé. 
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O que os homens e mulheres da hora presente necessitam de 

observar de modo particular, porque de seu máximo interesse, é o 
fato de não poderem saber com a necessária antecedência o ano, 
mês, dia e hora em que serão chamados de regresso à sua pátria 
espiritual. E se aprofundarem sua meditação neste particular, 
certamente descobrirão que nada ou muito pouco fizeram em todo o 
período decorrido, para aumentar a luz de seu Espírito, com a prática 
de atos meritórios aos olhos de Nosso Divino Salvador e Guia Máximo 
Espiritual. 

Não podem infelizmente recordar em sua memória física, os 
homens e mulheres do presente, assim como o não recordaram os do 
passado, a série enorme de obstáculos pelos mesmos vencidos no 
Espaço, para obterem a necessária permissão para virem mais uma 
vez à Terra, em busca de aprimoramento espiritual. Não podem 
infelizmente recordar que se empenharam realmente junto a seus 
maiores no Espaço, para intercederem por si junto às Forças do Bem, 
a quem prometeram com as mãos postas sobre o coração, que desta 
vez abandonariam os velhos processos de procurarem riquezas, 
honras e grandeza, como tantas vezes o fizeram no passado, para se 
dedicarem exclusivamente à causa de seu desenvolvimento espiritual, 
por meio de trabalhos e obras de assistência fraterna, segundo o 
luminoso ensinamento de Nosso Senhor: Amai ao próximo como a vós 
mesmos e alcançareis o Reino do Céu. 

Muitos foram em verdade os passos dados por todos os 
homens e mulheres da hora presente para conseguirem sua atual 
encarnação, preterindo cada um, um ou mais irmãos que 
alimentavam o mesmo desejo. E tendo assumido com isso 
compromisso muito sério com o Divino Salvador, compromisso que 
em boa parte nem começou a ser cumprido, venho eu dizer-vos, 
irmãos queridos, que não há mais tempo a perder, em face dos 
acontecimentos prestes a registrar uma transformação substancial da 
vida em toda a face da Terra. 
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Nunca será demais insistir que Nosso Senhor está empenhado 
em poupar o maior número possível de seus guiados terrenos, às 
atribulações das próximas horas, numa demonstração a mais do seu 
grande amor a todos os homens e mulheres, vindo Ele próprio 
comandar e dirigir esta Grande Cruzada de Esclarecimento. Hora é, 
ainda, de repetir aquelas suas palavras de há dois mil anos: ouça 
quem tiver ouvidos de ouvir porque esta Cruzada é provavelmente a 
última deste fim de século. 

Mensageiros do Senhor se empenham por toda parte em falar 
ao ouvido espiritual de todos os encarnados da hora que passa, com 
especialidade aos de idade mais avançada, dizendo-lhes estas 
mesmas palavras, na última tentativa de se fazerem ouvidos e 
compreendidos. 

Observai, irmãos queridos, o que se verifica diariamente em 
todas as latitudes do vosso mundo: irmãos partem de regresso aos 
planos do Além, abandonando bens, riqueza e família, nada podendo 
conduzir em seu caixão mortuário além dos únicos trajes vestidos por 
outras mãos. Isto acontece exclusivamente em relação ao veículo 
usado pelo Espírito durante sua permanência na Terra. Verificareis 
então a diversidade de situação em que são levados à última morada 
os despojos dos Espíritos que partiram. Seguem muitos deles com 
grande acompanhamento de pessoas notáveis na sociedade em que 
viveram, seus despojos ricamente acomodados em luxuosos 
invólucros, enquanto a grande maioria apenas cumpre o cerimonial 
mínimo em tais casos, com modesto acompanhamento, invólucro 
modestíssimo, refletindo bem a posição social em que viveram, ou 
melhor dizendo, em que morreram. 

Ora bem, irmãos queridos: podereis porventura imaginar o que 
no Alto se passa, em relação a esses irmãos cujos despojos foram 
assim levados ao seio da Terra em que viveram? Certamente que não 
podeis fazer sequer uma idéia, embora tenhais presenciado fatos 
semelhantes durante vossas estadas no Espaço, nos intervalos de 
vossas encarnações. Pena é que vossa memória física não possa 
recordar o que estais fartos de haver presenciado, porque decerto 
encararíeis o fenômeno por seu verdadeiro prisma. Se recordar 
pudésseis fatos inúmeros como esses, e até aqueles em que fostes 
parte, saberíeis por experiência própria, que muitos dos nossos irmãos 
cujos despojos foram dados à sepultura com toda a pompa, são 
recebidos no Alto com expressões de grande compaixão, pelos 
mensageiros do Senhor encarregados desse serviço. Esses irmãos 
desfrutaram uma encarnação terrena de grande prosperidade, 
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acumularam fortuna, riqueza, honras e poder, mas se esqueceram, 
lamentavelmente, do seu Eu espiritual, nada tendo feito pela 
aquisição da iluminação que vieram buscar na Terra. 

Aportam, pois, esses irmãos, ao plano que lhes é próprio, 
muitos deles num estado tal de indigência espiritual, de causar 
verdadeiro constrangimento aos enviados do Senhor. E por quê? 
Unicamente pelo não cumprimento de deveres impostergáveis para 
com o Divino Salvador, de quem nunca procuraram aproximar-se 
durante toda a sua permanência na Terra. Seguem esses irmãos 
então o chamado por nós Caminho do Esquecimento, que vai ter a 
uma região em que vivem muitos outros em idênticas condições, 
entregues às suas recordações. 

Agora o outro lado do fenômeno. Muitos daqueles cujos 
despojos foram acondicionados modestamente, no invólucro de 
madeira tosca forrado de pano preto, em virtude de não haverem 
podido acumular fortuna que lhes facultasse, ou melhor, que lhes 
garantisse o desejado enterro de “primeira classe”, os Espíritos de 
muitos desses irmãos aportam ao lar espiritual de tal maneira 
radiosos e felizes, que sua chegada passa a constituir motivo de 
alegria e até de festa, para os seus amigos e parentes que os 
aguardam. Muitos desses irmãos, cuja passagem pela Terra se 
consumiu em trabalhos abençoados por Deus, porque sempre 
orientados na direção do bem e do amor fraternal, tendo seu coração 
permanentemente cheio de fé e de esperança no auxílio do Alto, 
muitos desses irmãos, dizia, praticamente cumpriram sua última 
romagem pela Terra, porque nela completaram a aquisição da luz 
espiritual que lhes permite viver agora permanentemente nos planos 
radiosos do Espírito, ou ingressar no serviço divino como novos 
mensageiros do Senhor. 

Gostaria, irmãos queridos, que minhas palavras merecessem 
toda a vossa meditação, que fossem lidas e relidas, visto como a cada 
nova leitura mais se aclarará o vosso Espírito em torno desta grande 
verdade incontestável: a vida terrena tem por único objetivo a 
aquisição da luz espiritual. 

Se alguém maldosamente tentar convencer-vos de que as 
coisas se passam de outro modo, e que a vida terrena deve ser vivida 
em cheio quanto aos prazeres que o mundo vos oferece, desconfiai, 
irmãos queridos, porque esse alguém foi colocado em vosso caminho 
com o objetivo de testar a vossa própria determinação. Se lhe derdes 
ouvidos, se vos deixardes convencer que esse alguém está com a 
verdade, ai! irmãos queridos! ai de todos vós, porque sereis um 
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Espírito a mais a seguir aquele Caminho do Esquecimento de que falei 
linhas acima. E como desejo eu próprio estar presente à chegada de 
todos os meus leitores em sua recepção no Além, para ser o primeiro 
a abraçar-vos em nome do Senhor, quero que resistais firmemente a 
todos os maus conselheiros que porventura surgirem em vosso 
caminho, encostando-vos só e só no coração do Divino Mestre, onde 
existe um lugar para cada um de vós. 

Neste propósito e nesta minha grande esperança, de poder 
abraçar-vos a todos a seu tempo, despede-se por hoje e vos abençoa, 
em nome de Jesus, este vosso amigo dedicado — Irmão Tomé. 
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Quando os homens e mulheres da era presente houverem 

terminado sua atual encarnação e regressarem ao plano espiritual a 
que pertencem, uma grande surpresa ali os aguardará. Muito 
admirados hão de ficar então, ao contemplarem o que em linguagem 
terrena se denominaria a sua ficha psicológica, ou psíquica. Nesse dia, 
cada um dos viventes atuais na Terra poderá verificar, passo por 
passo, todos os acertos e erros praticados no decorrer de sua última 
existência terrena. Será esse, por assim dizer, o seu momento 
decisivo em relação ao destino que lhe será indicado. E como a 
maioria dos viventes do momento presente terá ensejo de constatar, 
que a curva de seus erros superará de muito a linha dos acertos, fácil 
é de prever qual seja. O caminho a seguir daí em diante, não se 
sabendo para onde, nem por quanto tempo. 

Certo é que a falta de escolas filosóficas acentuadamente 
espiritualistas na Terra, nas quais fossem os homens e mulheres 
convenientemente orientados em sua passagem transitória pela 
carne, há de constituir uma atenuante em seu favor, atenuante que a 
Divina Justiça computará no julgamento dos encarnados. O Espaço 
reconhece que a maioria dos ensinamentos filosóficos até agora 
ministrados aos viventes terrenos perde-se num conjunto de filigranas 
de natureza filosófico-cultural, deixando de abordar com a necessária 
precisão a realidade do Espírito, o que muitos desses ensinamentos 
nem sequer admitem. Desenvolvem-se os ensinamentos assim 
ministrados, preferencialmente em torno da vida de relação da pessoa 
humana com o meio ambiente, quando melhor fora procurar 
despertar no íntimo do ser humano a sua relação com o mundo 
espiritual de onde proveio, e para o qual terá de regressar a qualquer 
momento. 

Há precisamente um século apenas que a existência do Espírito 
passou a ser investigada pelos homens, e, apesar do volume enorme 
de provas obtidas por toda parte, evidenciando de mil maneiras sua 
realidade incontestável, ainda persiste nos meios científicos a dúvida 
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dessa existência, senão até a sua contestação. Imaginai, irmãos 
queridos, o papel de um homem de ciência, digamos mesmo de 
ciência positiva, um homem que é, apenas, um Espírito 
temporariamente revestido de carne, a contestar com argumentos 
ditos científicos a existência do Espírito! Isto resulta infelizmente da 
idéia materialista que percorre o mundo terreno desde os seus 
primórdios, apoiada apenas na circunstância de se não poder pesar 
nem medir o Espírito! 

Chegou porém o momento em que as teorias ditas materialistas 
cairão por terra, e serão esmagadas todas elas pela evidência de fatos 
que não tardarão a registrar-se no vosso mundo atual. Os homens de 
ciência sentir-se-ão impotentes para contrariar a existência do 
princípio espiritual como origem de toda a vida no Universo, e serão 
esses irmãos os que mais se hão de surpreender ao chegarem de 
volta ao seu plano de vida no Além, encontrando-se apenas Espírito e 
nada mais. 

Mister se faz, por conseguinte, que todos os olhos e ouvidos se 
abram aos conselhos que neste livro se reúnem por determinação do 
Nosso Divino Salvador, e especialmente à recomendação que tenho 
feito e repetido, no sentido de que homens e mulheres deste século, 
ponham de lado por algum tempo suas idéias e convicções de ordem 
materialista, e entrem em contato diário, urgente, permanente, com 
Nosso Senhor Jesus Cristo, cuja infinita bondade e amor para com 
todos, deseja evitar aos seus guiados terrenos, momentos talvez 
demasiado dolorosos em face das convicções filosóficas de muitos. 

Eu me permito, então, irmãos e amigos meus, apresentar uma 
sugestão a todos os viventes atuais, em qualquer país ou região da 
Terra. Permito-me apresentar uma sugestão que pode ser 
pacificamente aceita por gregos e troianos, segundo a frase histórica, 
com a certeza de que nos haveremos de encontrar em perfeita 
harmonia e entendimento de idéias. Minha sugestão é a seguinte: — 
Os acontecimentos quase ciclópicos a se registrarem no solo terreno, 
pela sua proximidade e natureza, não permitem mais uma polêmica 
doutrinária entre as diversas teorias e princípios filosóficos, de cujo 
debate pudesse apurar-se qual delas melhor poderia servir aos 
interesses da criatura humano-espiritual, a fim de ser adotada urbi et 
orbi. E não havendo mais tempo para tal, porque a roda do tempo 
não pode ser detida, eu proponho ou sugiro que os adeptos de todas 
as crenças, religiões e filosofias disseminadas pelo mundo terreno, 
suspendam por algum tempo o rigor de suas convicções, e ouçam a 
palavra autorizada de um mensageiro de Jesus Cristo, para que 
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tratem de entrar em comunicação com o Senhor do Mundo em que 
vivem, para que Ele, por sua vez, possa incluir a todos esses amados 
filhos, em o número daqueles que desejam ser preservados da 
tormenta que pode desabar a qualquer momento. Esta sugestão, 
irmãos meus, tem o mérito de evitar que uma boa parte dos homens 
e mulheres da hora que passa venham a ser deixados entregues às 
suas próprias convicções, assim como sucederia em um naufrágio 
imaginável, em que boa parte dos náufragos recusasse salvar-se no 
escaler oferecido, apenas porque a pintura exterior se não 
harmonizasse com sua cor predileta. 

A imagem acima, conquanto pobre, serve para esclarecer 
melhor o objetivo deste mensageiro do Senhor, que recebeu 
instruções para oferecer o escaler de Nosso Divino Salvador a todos, 
todos, sem exceção de um só, dos Espíritos presentemente 
encarnados na Terra. Depois então, irmãos queridos, terminado com 
todo o êxito o serviço de salvamento, poderá cada um dos náufragos 
continuar com suas idéias e convicções, se não preferir entrar 
definitivamente nas hostes de Nosso Senhor Jesus Cristo, e tornar-se, 
quem sabe?, um de seus novos Apóstolos. 

Percebendo de antemão que algumas mentes desejarão 
maiores esclarecimentos a respeito desta sugestão, e até de me fazer 
perguntas individuais sobre outras questões de seu interesse, desejo 
manifestar desde já o meu propósito de me preparar para dar todos 
os esclarecimentos desejados por meus leitores, para o que instruirei 
convenientemente o dedicado irmão que me serve de intermediário, 
de maneira a poder responder de viva voz a todas as questões que 
me venham a ser formuladas. No último capítulo deste livro 
encontrarão os meus leitores e irmãos queridos, as necessárias 
instruções a respeito. Por agora, e para ganhar tempo, uma vez que o 
“despertador não tarda a disparar”, como ficou dito em capítulo 
anterior, o que aconselho então a todos os irmãos, adeptos de todas 
e de qualquer crença religiosa, é que se ponham diariamente em 
contato mental com o Divino Salvador, seja proferindo uma prece 
sincera do coração diretamente ao coração do Senhor, seja para 
aqueles que não aprenderam a orar, a emissão sistemática de uma 
vibração mental, inquirindo se quiserem o Divino Mestre acerca do 
fundamento desta minha sugestão. 

De qualquer maneira, é urgente fazerem algo neste sentido, 
todos quantos perlustram na hora presente os sombrios caminhos 
deste planeta de sofrimentos, decepções e lágrimas, procurando 
cobrir-se contra os perigos que podem vir, e certamente virão quando 
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menos se esperarem. 
Irmãos meus, amigos meus; quem assim vos fala, quem desta 

maneira exorta a todos a pôr-se em contato mental diariamente com 
o Senhor, sabe de sobra o que poderá suceder a quantos não 
estiverem devidamente preparados para enfrentar e vencer a 
tormenta que se aproxima. Preparai-vos, pois, é o que vos pede, uma 
vez mais, este vosso amigo dedicado — Irmão Tomé. 
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Se algum dos meus irmãos encarnados me pedisse um 

esclarecimento, acerca do problema que todos têm de enfrentar no 
momento de sua partida deste mundo, de regresso ao plano espiritual 
de onde vieram, eu lhe diria que tal problema só existe para aqueles 
que não estiverem devidamente preparados para essa viagem de 
volta. 

Esse problema, que a quase totalidade dos Espíritos encarnados 
tanto receia enfrentar, só existe, repito, para aqueles que viram 
decorrer os dias e noites de sua presente encarnação, inteiramente 
preocupados com sua vida puramente material. E não estranharei que 
igual pedido me venha a ser feito inclusive por adeptos e sacerdotes 
das várias religiões da Terra, também estes desprevenidos a respeito 
do que os aguarda no momento de cerrarem os olhos do corpo. 

Devo dizer então, a quantos tiverem a ventura de correr os 
olhos por estas páginas, inclusive àqueles que mais temerem 
enfrentar a incógnita da morte, devo dizer a todos esses meus 
queridos irmãos que se tranqüilizem, que acalmem sua natural 
preocupação a este respeito. Quero assegurar aqui ao mais 
preocupado, ao mais intranqüilo em face da viagem que devem fazer 
mais cedo ou mais tarde, quero assegurar a todos que está em suas 
próprias mãos, que depende exclusivamente de sua vontade, de sua 
disposição em querer preparar-se, fazer essa viagem — que muitas 
vezes fizeram antes — na mais absoluta paz, tranqüilidade e 
segurança. Mister se faz apenas prepararem-se desde agora, como se 
a tivessem de enfrentar amanhã. 

A passagem deste plano de vida material para o plano 
espiritual, é coisa muito mais fácil de realizar do que o inverso: a 
vinda do plano espiritual para o plano físico. Enquanto esta última 
requer uma abnegação de nove meses ao Espírito que tem de 
preparar ele próprio o veículo de carne em que deverá habitar 
durante vários decênios, e nessa preparação sofre o constrangimento 
natural dos quase encarcerados, a partida de regresso ao mundo 
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espiritual processa-se de maneira bem mais rápida e com muito 
menor índice de sofrimento. 

O fato assistido pelos irmãos presentes à desencarnação de um 
Espírito realizada em condições normais, e que a muitos dá a 
impressão de sofrimento, não o é realmente. Desde o momento em 
que a partida ficou decidida, pela carência de condições fisiológicas 
para que permaneça no corpo, esse Espírito inicia a sua 
desencarnação suavemente, não obstante as aparências de 
sofrimento manifestadas pela matéria, em contrações de ordem 
puramente física, como um conjunto mecânico cujos elementos 
começaram a perder a harmonia e sincronização de movimentos. 
Quanto ao Espírito, esse é assistido e ajudado por Entidades afins, 
designadas para o receberem e confortarem, desde o momento da 
partida até ao local que lhe estiver destinado para o necessário 
repouso. 

Acontece, ademais, que uma espécie de torpor envolve a quase 
totalidade dos desencarnados, eliminando-se desta maneira o 
traumatismo que certamente se manifestaria se assim não fora. Isto, 
em largos traços, o que sucede aos encarnados no momento de seu 
desprendimento da matéria em que cumpriram mais uma trajetória na 
Terra. Este, o lado material do fenômeno. Há, entretanto, o outro 
lado, ou, como habitualmente dizeis, o reverso da medalha: o aspecto 
essencialmente moral do caso, e certamente o mais importante para o 
desencarnando. E este é, meus caros irmãos, um dos grandes 
objetivos deste livro, como parte da Grande Cruzada de 
Esclarecimento que está sendo realizada na Terra. É o lado espiritual 
relacionado com os Espíritos encarnados, a grande preocupação de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Até certo número de decênios decorridos, esperaram as Forças 
do Bem pela reação dos Espíritos encarnados às intuições de seus 
mentores espirituais, aos conselhos transmitidos durante o sono, para 
que resolvessem adotar o hábito de sua comunicação diária com o 
Senhor Jesus, de cujo imenso coração receberiam os eflúvios 
maravilhosos que se transformariam em luz para seus Espíritos. Isto, 
entretanto, só tem sido registrado numa escala mínima, infelizmente. 
Aproximando-se, porém, os tempos previstos no Apocalipse, tempo 
não há mais que permita às Forças do Bem continuarem aguardando 
as reações naturais de cada um, sob pena de verem os filhos da Terra 
lamentavelmente tragados e sem remédio, ante acontecimentos 
improrrogáveis. 

Desejo dizer então a todos os viventes da Terra, que meus 
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conselhos ouvirem ou deles notícia tiverem, que há um meio único, 
exclusivo, de poderem preparar uma partida absolutamente tranqüila, 
pacífica, feliz. Este meio eu o venho anunciando em cada capítulo 
destes conselhos e não me cansarei de o repetir. Consiste 
simplesmente na decisão dos meus caros irmãos em dedicarem dez 
minutos diários que seja, entrarem em comunhão mental com as 
Forças do Bem, pedindo intuições, luz e orientação para os seus 
passos na Terra durante os dias, meses e anos em que aqui 
permanecerem. Com esta prática diária, terão assegurada, não 
apenas uma acentuada modificação para melhor em sua vida 
material, com o recebimento de novas idéias, proteção e ajuda da 
parte daquelas Forças, como assegurada terão, igualmente a seu 
tempo, uma tranqüila viagem de regresso ao lar espiritual de onde 
vieram. 

A insistência com que abordo este assunto ao longo deste 
volume de conselhos que venho transmitindo à Terra, em 
cumprimento de determinação do Divino Mestre Jesus, poderá 
parecer-vos, irmãos meus, provavelmente desnecessária, visto como a 
maioria de meus leitores já se decidiu por essa prática, altamente 
salutar para os seus Espíritos. É que, conhecendo como efetivamente 
conheço, o quanto é fraca a alma humana e débil a manifestação de 
sua vontade, e conhecendo, de outra parte, os perigos a que estão 
sujeitos aqueles que desprezarem o hábito da oração diária, seja por 
motivo de cansaço físico ou por simples esquecimento, o 
conhecimento que tenho da gravidade dos perigos a que estão 
sujeitos, leva-me a insistir neste ponto, fundamental como é nos dias 
que correm para a paz e felicidade de todos os seres humanos. 

Assim, pois, meus queridos, não vos agasteis com esta 
recomendação que de todo o coração vos faço; considerai-a, antes, 
como se fora um título descontado em vosso favor a curto ou longo 
prazo, do qual esse vosso irmão mais velho, devidamente autorizado 
por Nosso Senhor Jesus Cristo, se considera devedor. E com que 
prazer eu vos receberei um dia em Espírito, entregando-vos, 
transformadas em luzes e bênçãos, todas as palavras que houverdes 
proferido em vossas orações diárias, uma, duas ou mais vezes, 
diretamente ao Sagrado Coração de Jesus. Cobrai de mim, pois, 
irmãos meus, amigos meus, as orações que proferirdes, por 
incontáveis que pareçam, porque anotadas as ireis encontrar em 
vosso multissecular cadastro espiritual, que deixastes guardado no 
Além. 

Nosso Senhor, que me envia até vós, será então o fiador de 
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minha promessa de agora; e com tal fiador vale realmente a pena 
capitalizardes no Alto, vossas indispensáveis, urgentes e 
excepcionalmente úteis nas horas que se aproximam — as vossas 
orações ao Senhor do Mundo em que viveis. 

É o que sinceramente vos promete, e prazerosamente 
cumprirá, este vosso dedicado — Irmão Tomé. 
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CUIDAI DE VOSSAS CRIANÇAS 
 
A melhor coisa que Nosso Senhor pode oferecer aos homens e 

mulheres viventes na Terra, neste agitado fim de século, é 
precisamente o que neste pequeno volume se contém, em matéria de 
orientação para os dias tormentosos que podem vir. A melhor coisa 
que os homens e mulheres deste fim de século devem esperar do 
Nosso Divino Mestre e Senhor é exatamente o que por antecipação 
Nosso Amado Jesus deliberou oferecer a todos, sem distinção de raça, 
religião ou nacionalidade. Para Deus, assim como para Jesus, não 
existem divisões entre os homens, porque todos são filhos em busca 
de progresso espiritual, ou seja, iluminação para os seus Espíritos. 

Desta maneira, os conselhos que neste volume são oferecidos 
aos viventes dos dias que correm, se vertidos forem em todos os 
idiomas vivos da Terra, terão para seus leitores desses países o 
mesmo valor que para o país em que foram grafados. 

Não obstante se encontrarem atuando em diversas regiões da 
Terra outros mensageiros do Senhor, segredando dia e noite ao 
ouvido espiritual de seus habitantes os mesmos conselhos que eu 
aqui vos ofereço, irmãos queridos, pode suceder que meus dedicados 
irmãos mensageiros não tenham a felicidade que eu próprio tive, de 
encontrar um instrumento perfeitamente adequado, o melhor que 
encontrar poderia, por ser um irmão dotado da necessária cultura 
espiritual, uma grande vontade de servir a Jesus, iluminada por uma 
larga projeção de fé em seu Espírito. Trata-se, além disso, de velho 
companheiro de lutas terrenas, sempre a serviço do Senhor, provado 
em seguidas encarnações em que seu Espírito muito se empenhou, 
como ainda hoje o faz, na pregação da doutrina de Jesus a serviço do 
esclarecimento e da fé. Muito mais poderia eu dizer aqui deste meu 
amigo de longas eras, milênios até, porém isto pouco ou nada poderia 
servir aos meus objetivos, como emissário do Senhor junto a vós 
outros irmãos queridos que me ledes. 

Nosso Senhor, Supremo Dirigente desta Grande Cruzada de 
Esclarecimento, determinou-me que preparasse o término deste 
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volume, encerrando-o com os esclarecimentos finais, atendendo a que 
os tempos marcham aceleradamente em direção ao vosso minúsculo 
planeta, e é mister que antes que se extinga o ano em curso, o ano 
escolhido para início desta Grande Cruzada, esteja o presente volume 
em todos os lares se possível, ou no maior número deles. Assim 
sendo, cumpre-me dizer-vos, irmãos queridos, que o essencial já foi 
grafado e posto sob os olhos de quantos tiverem a ventura de possuir 
este pequeno volume, o qual será, antes, um autêntico salva-vidas 
para quantos quiserem utilizá-lo. 

Estou prevendo que minha linguagem, destituída de citações 
históricas e de termos científicos, poderá suscitar provavelmente 
alguma crítica por parte de meus irmãos imbuídos de ciência material. 
Desejo, porém, informar de antemão a esses estimados irmãos, que 
procurei apenas cumprir determinação do Senhor, no sentido de 
fazer-me entendido por todos os filhos encarnados, usando, por 
conseguinte, da linguagem mais simples e objetiva. Dar-me-ei então 
por muito feliz se tiver atingido o meu objetivo. E se, conforme citei 
em capítulo anterior, todos estes conselhos mereceram a aprovação 
prévia do Senhor, certo estou de que meus queridos irmãos leitores 
dar-me-ão igualmente a sua aprovação. 

Nuvens e mais nuvens continuam a acumular-se no horizonte 
espiritual da Terra, aguardando determinado momento psicológico 
para se precipitarem sobre o solo terreno com todo o seu terrível 
cortejo de dolorosas conseqüências. 

Mas, repetindo o que ficou dito páginas atrás, existe um meio e 
uma esperança de todos assistirmos à dissolução, ao desvanecimento 
dessas nuvens ameaçadoras: é a projeção magnética de todas as 
mentes terrenas, emitindo vibrações puras, nobres, elevadas, num 
conjunto de orações fervorosas de todos os dias, as quais, 
aumentando poderosamente seu egrégoro mental, possam repelir 
pela dissolução, todas as ameaças que pairam sobre as vossas 
cabeças de Espíritos encarnados, esquecidos de vossos compromissos 
com o Senhor do Mundo em que viveis. 

De vós unicamente, irmãos meus, está dependendo a 
transformação do panorama que todos nós, Espíritos de Deus, 
contemplamos desolados. Agi, pois, em uníssono, embora cada um 
em seu lar, num horário que pode dilatar-se das vinte às vinte e 
quatro horas diariamente, cada um em seu momento de deitar, e nós 
do Alto tudo faremos no sentido de dar a coordenação necessária às 
vossas vibrações para o desejado objetivo: a vossa paz de Espírito e a 
vossa felicidade. 
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Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, está percorrendo as 
várias regiões do solo terreno cercado duma legião de auxiliares, com 
o objetivo de auscultar de perto o coração dos filhos de cada uma 
dessas regiões. Isto Nosso Senhor o faz, ainda na tentativa de conter 
o ímpeto de elementos que podem chocar-se a cada momento, 
precipitando provavelmente uma situação que todos nós desejamos 
evitar. Tem Nosso Senhor constatado em sua peregrinação espiritual 
a insatisfação que domina a maioria dos povos visitados, insatisfação 
que decorre principalmente mais da incapacidade e ambição de seus 
governantes, do que de circunstâncias normais à vida terrena. É esta 
uma verdade que muito vem contristando o magnânimo coração do 
Senhor nessa sua peregrinação. 

Mal podeis imaginar, queridos irmãos, o quanto de esforços 
estão sendo empregados pelos luminosos mensageiros do Senhor, por 
Ele deixados em cada região visitada, no sentido de transmitir ao 
ouvido espiritual de seus governantes, inspiração e idéias que possam 
ajudá-los, senão a promover a felicidade desses povos, ao menos os 
meios de minorar suas dificuldades. 

Um dos elementos que mais dilacera o coração do Senhor é a 
verificação da carência de educação e assistência moral à geração de 
crianças que ora desponta na Terra, a quem incumbirá o duro 
encargo de preparar o planeta para entrar no século vindouro, cuja 
tarefa requer uma grande dose de conhecimentos, equilíbrio moral e 
assistência espiritual, para poder enfrentar e resistir à luta dos 
elementos que podem desencadear-se. 

O país em que tenho a ventura de meus conselhos grafar é, 
posso dizê-lo de todo o coração, um dos mais belos que do Alto nos é 
dado contemplar. Os Espíritos aqui encarnados, se não são 
rigorosamente os mais fáceis de conduzir em todo o mundo terreno, 
são contudo dotados de um grande espírito de concórdia que, somado 
à sua capacidade de organização e trabalho, farão certamente deste 
grande e belo país um autêntico paraíso terreno no decorrer do século 
que se aproxima. 

Uma nova recomendação ainda se vos faz, por determinação 
do Senhor: cuidai carinhosamente de vossas crianças, dai-lhes 
exemplos de humildade, honradez e fé, além da instrução que em 
vossas posses estiver. Rogai diariamente ao Senhor por elas, para que 
seus Protetores espirituais possam acompanhá-las bem de perto. 
Lembrai-vos de que Grandes Espíritos estão baixando à Terra, todos 
os dias, no cumprimento de elevada missão do Senhor, e pode bem 
suceder que algum deles já esteja ou venha a reencarnar em vossos 
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lares. Isto será para vós uma graça do Senhor, que espera de vós 
toda a cooperação possível para o bom êxito da missão confiada a 
vossos filhos. Do êxito que cada um deles vier a alcançar, ficai certos 
de que sereis também galardoados pelo que tiverdes feito para isso. E 
orai, irmãos meus, orai diariamente e sempre, no vosso próprio 
interesse, certos de que um dia, mais cedo ou mais tarde, grandes 
alegrias colhereis por essa prática: 

Nosso Senhor, que estas recomendações me fez, exultará ao 
constatar que todos os filhos que tiveram o privilégio de receber estes 
conselhos, demonstraram desejar, realmente, saldar seus 
compromissos espirituais com Ele. 

Aqui se despede e vos abençoa uma vez mais, em nome do 
Senhor, este vosso dedicado — Irmão Tomé.
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ORAI AO SENHOR DO MUNDO 
 
Por maior que seja a dedicação dos Espíritos de Deus ao 

progresso e ao bem-estar dos Espíritos encarnados, nada poderão 
fazer em benefício destes, se eles não ajudarem com seu coração e 
pensamentos de concordância. Por maior que seja o empenho de 
Nosso Senhor Jesus Cristo em tentar conduzir seus guiados terrenos 
para o progresso espiritual, muito pouco poderá o Divino Mestre 
conseguir neste objetivo, se os seus guiados persistirem em viver 
exclusivamente a vida integrada nos interesses puramente materiais. 

Por tal motivo é que foi deliberada a execução desta Grande 
Cruzada de Esclarecimento, com a transmissão em livro destes 
conselhos a toda a humanidade deste fim de século, como a 
derradeira tentativa de salvar-se os que quiserem ser salvos por sua 
espontânea vontade. Ouvi, pois, amigos meus, o que vos mandou 
dizer o Senhor Jesus, por intermédio deste mensageiro, mas ouvi, eu 
vos peço, com os ouvidos do Espírito, porque é precisamente ao 
Espírito e não à matéria que eu venho falar. Por maiores que sejam as 
vossas comodidades terrenas no momento que passa, por mais 
tranqüila que possa ir transcorrendo a vossa vida social terrena, 
lembrai-vos de que as grandes tempestades quase sempre desabam 
após a transcorrência de dias e dias de absoluta serenidade nos 
horizontes da Terra. 

Nunca será demasiado repetir, irmãos meus, o que ficou dito e 
redito em páginas passadas: — Não fora o grande, o grandíssimo 
amor de Nosso Senhor por todos vós, e o seu empenho em poupar-
vos de sofrimentos provavelmente inenarráveis, e não estaria aqui 
este vosso irmão multimilenar a tentar conduzir-vos para o coração do 
Senhor, onde conta cada um de vós um lugar. Nosso Senhor Jesus 
Cristo, reuniu as Forças do Bem incumbidas de orientar e conduzir os 
Espíritos encarnados, e após estudados e debatidos durante longos 
meses e anos, os meios mais adequados à salvação de quantos filhos 
se encontram presentemente na Terra, foi finalmente vencedora a 
idéia de se divulgar em livros a serem espalhados pelo mundo, esta 
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série de conselhos, como a melhor maneira de levar a cada um a 
palavra do Alto, com caráter de chamamento derradeiro e definitivo. 

Designado que fui para atuar neste grande e belo país, pela 
circunstância de estar intimamente familiarizado com o idioma, aqui 
iniciei estes conselhos no primeiro sábado de setembro do ano findo 
— 1962 — e assim prossegui com este querido amigo durante os 
meses seguintes, semana após semana, não os havendo interrompido 
sequer um sábado, nem mesmo naquele em que se costuma reduzir 
ao mínimo todo o trabalho espiritual na Terra — o chamado sábado 
de carnaval. 

Isto assim sucedeu, esta nossa tarefa assim prosseguiu, em 
virtude da recomendação de Nosso Senhor de que os minutos estão 
contados, e o “despertador não tardará a disparar”, segundo ficou 
dito em outro capítulo. Aproximando-me agora do fecho deste livro, 
para que o mesmo seja dado sem mais demora à impressão e 
distribuição, muito ainda desejaria dizer-vos, irmãos queridos, no 
sentido de poder firmar indelevelmente em vosso coração espiritual, 
aquela recomendação constante do Senhor: orai, irmãos meus, 
amigos meus; orai sincera e fervorosamente ao Senhor do Mundo em 
que transitoriamente viveis, porque não sendo esta a vossa 
verdadeira morada, necessitais de preparar vossa chegada festiva 
àquela que é vossa, da qual partistes para a Terra em busca de luzes 
para o Espírito. 

Tenho em seguida uma notícia muito agradável para cada um 
de vós, meus queridos leitores. Nosso Senhor, de tão satisfeito com a 
execução que este mensageiro e seu intermediário têm dado à tarefa 
de grafar estes conselhos, acaba de me prometer vir Ele próprio 
redigir o prefácio deste livro, prefácio que tereis encontrado no lugar 
competente ao iniciardes a leitura. Congratulo-me sinceramente 
convosco, amigos meus, por este fato sem paralelo em toda a 
bibliografia terrena, qual seja Nosso Senhor Jesus de Nazareth ter 
condescendido em escrever o prefácio de um livro de conselhos, 
ditados por um de seus inúmeros mensageiros. 

Recebei este fato sumamente auspicioso, meus queridos, como 
a aprovação total do Divino Salvador a tudo o que aqui foi dito em 
seu nome, e ainda como uma demonstração a mais de que o Nosso 
Amado Mestre e Senhor está bem perto de todos quantos o 
chamarem e pronto a atendê-los sem perda de tempo. Recebei este 
fato ainda, como uma confirmação do quanto vos tenho dito e 
recomendado, no sentido de que as vossas orações, seguidas de 
alguns minutos de meditação diária, penetram as camadas invisíveis 
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que vos cercam e vão diretas ao coração do Divino Salvador. 
A esta altura do presente volume, acredito poder contar com 

numerosos irmãos leitores que já se tornaram também meus 
colaboradores. A indicação deste livro aos amigos e conhecidos será 
recebida por este mensageiro e por Nosso Senhor como uma 
colaboração inestimável, porque contribuindo para a difusão destes 
conselhos ao maior número de irmãos encarnados, e, por 
conseguinte, um serviço apostolar a Nosso Senhor. Aqueles que isto 
fizerem de inteiro coração estarão em verdade ajudando a Grande 
Cruzada de Esclarecimento, e por seu trabalho espontâneo farão jus 
ao galardão espiritual que hão de receber um dia, das próprias mãos 
do Divino Mestre. 

Outra recomendação necessária que não quero esquecer, meus 
queridos, é que muitos esclarecimentos existem nas entrelinhas deste 
pequeno volume. Tantas vezes seja ele relido, vosso Espírito 
receberá, em forma de inspiração, idéias e quadros visíveis acerca de 
realidades espirituais aqui apenas debuxadas. É que, a cada nova 
leitura, vossos Protetores espirituais aproveitarão o interesse do vosso 
Espírito para vos transmitir ensinamentos, idéias, e luzes que não 
puderam ser projetadas antes. Fazei pois isto, amigos meus; 
terminada a primeira leitura, descansai uma semana, por exemplo, e 
recomeçai outra, calmamente, com o pensamento de poderdes 
alcançar aquilo que não tiver sido possível alcançar ou compreender 
na leitura anterior. E se alguma dúvida tiverdes, não façais a menor 
cerimônia: chamai-me em pensamento, sempre de preferência na 
parte da noite, porque imediatamente estarei convosco, por mais 
numeroso que seja o grupo de irmãos leitores que me chamem. Um 
dia vós próprios experimentareis esta possibilidade de atender a 
grande número de chamados ao mesmo tempo, mormente quando a 
fonte desses chamados possui uma parte de nós mesmos, como sói 
ser o presente livro em relação a mim. 

Ora bem, irmãos e amigos meus; antes de encerrar o presente 
capítulo desejo alertar-vos acerca do que poderá surgir em relação a 
este modesto livro, podendo vir o mesmo a ser tachado 
provavelmente de apócrifo. As forças do mal possuem fortes raízes na 
Terra, cujo progresso combatem de toda maneira. Provavelmente não 
faltará quem contra este livro se insurja, acusando-me e ao meu 
intermediário de mancomunados com as trevas. Isto pode acontecer, 
porém apenas servirá para provocar discussão, e, como da discussão 
a luz resulta, o nosso livro prevalecerá, pela elevação e oportunidade 
dos conselhos que divulga. E, se os conselhos são realmente bons, 
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úteis e elevados, claro está que sua fonte também o é. 
Encerrando assim o presente capítulo, aqui vos deixa uma vez 

mais as bênçãos do Senhor e a sua dedicação constante, este vosso 
amigo — Irmão Tomé. 

 



 

 
PODEIS TORNAR-VOS APÓSTOLOS : 181 

42 
 
 

PODEIS TORNAR-VOS APÓSTOLOS 
 
Se permitido me fosse materializar-me por espaço de uma, 

duas ou mais semanas, e percorrer em forma audível e visível o solo 
terreno, eu o faria de bom-grado, para poder dizer individualmente a 
quantos dos meus irmãos encarnados encontrasse em meu caminho, 
mas dizer-lhe clara e francamente, frases como estas: 

— Irmão meu, acorda do torpor imposto pela carne e eleva teu 
pensamento a Nosso Senhor, que procura salvar-te enquanto é 
tempo! 

— Desperta, irmão, do sono em que vives mergulhado, e ora, 
ora diariamente e sempre, se pretendes sobreviver ao naufrágio que 
não tarda a virar o barco no qual te encontras! 

Eu gritaria frases como estas ao maior número de irmãos que 
me fosse possível, durante as semanas em que perdurasse a minha 
materialização, tal o meu empenho, a minha ânsia de salvar o maior 
número no pouco tempo que antecede o que dizer não posso. Vou 
apresentar-vos uma imagem que pode traduzir para todos vós, 
leitores e irmãos queridos, este meu imenso desejo de despertar cada 
homem e mulher da hora que passa. Imaginai uma linha férrea sobre 
a qual brincam despreocupadas algumas crianças, somente entretidas 
com seu brinquedo. E imaginai a seguir que um de vós, leitores meus, 
apercebido do grave perigo, tenta despertar as crianças a distância, 
gritando-lhes a plenos pulmões que se afastem, que corram, porque o 
trem se aproxima a toda velocidade. 

E fácil imaginar também a vossa ânsia, a vossa aflição, ante a 
preocupação das crianças no seu brinquedo, sem escutarem o vosso 
grito de alarma. Vosso coração e todo o vosso ser se haveriam de 
sentir profundamente abalados com a antevisão da enorme tragédia, 
se uma das crianças ao menos, por mercê divina, não vos escutasse e 
não tivesse tempo de afastar do perigo todas as demais. 

Muito semelhante é a situação deste mensageiro do Senhor, 
em relação a todos vós que vos encontrais na Terra neste fim de 
século, ou melhor dizendo, neste fim de ciclo. Meu coração assim 
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como o coração de Nosso Senhor afligem-se verdadeiramente em 
face da vossa calma, da vossa tranqüilidade aparente, tal como as 
crianças sobre o leito da via férrea. E para tentar despertar-vos da 
preocupação em que vos encontrais mergulhados, cuidando única e 
exclusivamente dos vossos interesses materiais, transitórios, é que 
Nosso Senhor me determinou oferecer-vos estes conselhos, como um 
grito de alarma para vos afastardes duma outra espécie de via férrea 
antes que sejais alcançados, esmagados, triturados até, não pelo 
monstro de ferro e aço da imagem precedente, mas por 
acontecimentos terríveis que também se aproximam em grande 
velocidade. 

Amigos meus, irmãos meus; o que aí fica representa um 
esforço a mais de minha parte, dirigido particularmente ao Espírito de 
cada um de vós, com o objetivo de fixar em vossa mente física a 
noção do perigo que pode correr todo aquele que subestimar a 
palavra deste mensageiro de Jesus, após devidamente esclarecido 
com quanto ficou dito até aqui. 

Se eu vos disser, queridos irmãos, que estão sendo 
prolongados os dias de vida terrena de muitos homens e mulheres, na 
esperança de que até eles cheguem os conselhos enfeixados no 
presente volume, estarei dizendo uma verdade, porque assim é 
realmente. A misericórdia de Nosso Senhor deseja que este livro seja 
lido pelo maior número de viventes deste fim de ciclo, e por isso 
transmitiu instruções aos seus mensageiros no serviço divino, para 
que assistam, ajudem, amparem os homens e mulheres nas suas 
enfermidades, para que possam curar-se e prolongar ao máximo os 
seus dias da presente encarnação. O objetivo maior é, conforme 
declarei, obter que esses filhos encontrem oportunidade de preparar 
sua partida tranqüila e feliz, com a prática da oração e da meditação 
diária. 

A desencarnação de quem se encontre em perfeita harmonia 
com as Forças do Bem, à parte a saudade natural daquele que deixou 
parentes e amigos na Terra, é uma ocorrência feliz, com a cessação 
de todos os sofrimentos humanos. A chegada aos planos do Além de 
um Espírito que teve o cuidado de se preparar convenientemente, 
constitui motivo de alegria para quantos o aguardam, e ele próprio já 
devidamente esclarecido, depressa se reconhece e recorda toda a sua 
longa existência espiritual 

A todo Espírito esclarecido é facultada a visita e até assistência, 
àqueles que deixou na Terra, se eles o recordarem com amor e 
saudade, podendo ajudá-los inclusive a solucionar problemas que na 
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carne não conseguiria fazê-lo. Isto, note-se, quando na Terra o 
recordam com amor os que ficaram, porque casos existem em grande 
número, em que os desencarnados são muito pouco lembrados. 
Nestes casos, um Espírito esclarecido sente-se inteiramente livre das 
ligações mentais que o prenderiam à Terra, e então sua felicidade 
maior se torna, pela liberdade que desfruta de viver onde melhor lhe 
convenha, sempre no desenvolvimento de suas faculdades intelectuais 
e morais, o que vale dizer, na ampliação de sua luminosidade. 

Eis, irmãos queridos, mais alguns esclarecimentos acerca da 
vida infinita de todos os Espíritos de Deus, de cuja categoria deveis 
fazer parte. Por eles compreendereis uma vez mais que a vida terrena 
tem a única finalidade de promover a evolução dos Espíritos nela 
encarnados. Fazei o que puderdes para alcançar esse objetivo, e 
tereis realizado o máximo que vos foi possível: aumentar a vossa luz 
espiritual. 

Por minha parte, tudo hei de fazer para jamais perder contato 
com todos os meus leitores, milhões que eles venham a ser, porque 
Nosso Senhor me há de permitir acorrer sempre que um pensamento 
vosso me chame, seja onde for, a qualquer hora do dia ou da noite. A 
minha alegria será imensa, acrescida daquela que sentirei um dia, 
quando tiver oportunidade de receber cada um a seu tempo nas 
fronteiras do Além, e recordarei convosco todo o esforço que ora faço 
pela vossa boa direção enquanto estiverdes encarnados. O Senhor, 
que aprovou previamente quanto aqui vos deixo escrito, autorizou-me 
a dizer-vos que um lugar de Apóstolo está reservado a cada um dos 
meus leitores que decidirem comunicar-se com Ele, pela maneira que 
já conheceis. E quando o Senhor assim se manifesta, meus queridos, 
sinal é de que já enxergou nos Espíritos que este volume 
compulsarem, todas as qualidades e aptidões necessárias ao 
desempenho do seu apostolado. 

Amigos e irmãos meus; uma recomendação final ainda vos 
faço: uma vez assimilado quanto neste pequeno volume vos deixo, 
transmiti-o ao maior número de amigos vossos, dizendo-lhes em 
síntese o que devem eles fazer, iniciando desta maneira os vossos 
primeiros passos no serviço apostolar do Divino Mestre. 

É o que muito vos pede, de todo o coração, este vosso 
dedicado — Irmão Tomé. 
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Encerrando o presente volume, no qual enfeixados se 

encontram os conselhos, esclarecimentos e ensinamentos que Nosso 
Senhor e Mestre me determinou trazer aos meus queridos irmãos 
encarnados, creio ter dado o mais fiel cumprimento à minha tarefa, 
da qual recolho uma grande alegria: ter sido o mensageiro designado 
por Nosso Senhor, para entrar em contato com tantos milhares de 
Espíritos bons, presentemente encarnados na Terra. 

Acabo, por conseguinte, de concluir a minha sementeira de 
luzes espirituais, no campo fertilíssimo de todos os afortunados 
leitores deste volume, cabendo-me agora o direito de esperar que da 
mesma resultem frutos magníficos para todos vós, irmãos e amigos 
muito queridos. Quanto a mim, dotado pela Natureza de uma grande 
sensibilidade, bendigo as semanas e meses em que da Terra me 
aproximei para grafar os meus conselhos, regressando agora ao plano 
que me é próprio, junto do Senhor, de onde continuarei a vibrar pela 
vossa paz, saúde e felicidade, como Espíritos encarnados que sois 
presentemente. Conforme declarei em capítulos anteriores, esforçar-
me-ei em estar presente à chegada de cada um a seu tempo aos 
planos espirituais, para ter o prazer imenso de abraçar meus queridos 
leitores ao desembarcarem ali. E se constatar eu puder que meus 
conselhos foram aceitos e praticados, então minha alegria não terá 
limites, como espero. 

Nosso Senhor está satisfeito com o trabalho realizado por este 
mensageiro e seu intermediário terreno, em quem encontrei, repito, o 
instrumento adequado ao desempenho de minha tarefa. Graças eu 
rendo aqui a Nosso Senhor, que tudo dispôs na mais perfeita ordem. 
Partindo, embora, de regresso às minhas tarefas na espiritualidade, 
quero reafirmar aos meus queridos irmãos leitores, que estarei à sua 
disposição para responder qualquer questão relacionada com os meus 
conselhos, ou para ampliar algum ponto considerado importante para 
qualquer de vós. Para isso, e com a necessária permissão do Senhor, 
usarei igualmente este meu intermediário, o qual fica por mim 
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autorizado a providenciar local, dia e hora para atender aos leitores 
que desejarem falar-me, e eu atenderei com o coração em festa a 
esse pedido. Como, entretanto, todos temos nossas ocupações no 
Alto, sugiro que se estabeleça dia e hora certos cada semana, se 
assim convier, e eu estarei presente com a graça de Nosso Senhor. 
Tratando-se de programa a combinar, creio melhor ficar acertado que 
os leitores interessados procurarão informar-se com a Editora deste 
livro, sobre os detalhes combinados. 

Irmãos queridos; várias imagens eu apresentei no decorrer de 
meus conselhos, com o objetivo de fixar em vossos Espíritos a 
necessidade imperiosa para todos vós, de vos preparardes desde já, 
desde hoje, sem mais perda de um dia, para entrardes no caminho 
que realmente vos convém. Recordo aqui aquela imagem do trem em 
grande velocidade, prestes a esmagar as crianças que brincam sobre 
o leito da via férrea como a mais expressiva de todas, por ser a que 
melhor traduz a iminência do perigo que ameaça cair sobre a face da 
Terra. Agarrai-vos, pois, àquela imagem, e considerai-vos fazendo 
parte do grupo de crianças despreocupadas, que é o que realmente 
pareceis aos Espíritos do Senhor que se preocupam com a vossa 
felicidade espiritual. 

O mundo terreno necessita de ser todo revolvido, tal como 
sucede aos campos de cultura da Terra, para o lançamento de nova 
semente. O lavrador de tradição já executa essa tarefa intuitivamente, 
a fim de soterrar as ervas daninhas da superfície, e dar maior vigor à 
nova cultura. Assim o Grande Semeador tem de proceder em relação 
ao mundo terreno, destinado ao lançamento de nova semente, 
havendo necessidade de proceder a uma limpeza prévia do campo 
com o afastamento de outra espécie de erva daninha, que durante 
séculos e séculos tem impedido a sua progressão. 

Isto posto, quero fazer-vos uma nova revelação, queridos 
irmãos leitores, revelação que sei excepcionalmente grata aos vossos 
corações. Nosso Senhor Jesus Cristo prepara-se para descer 
novamente à Terra, desta vez em Espírito, visível a quantos tiverem 
entrado em contato diário com Ele, pela maneira de todos conhecida. 
É que, desse contato diário, regular, permanente, uma nova faculdade 
será concedida aos Espíritos que assim procederem, faculdade que 
lhes permitirá ver e ouvir o Senhor em determinadas condições. Esta 
faculdade terá para os encarnados a finalidade de acelerar o 
progresso evolutivo de seus Espíritos, de maneira a eliminar 
dificuldades que ainda marcam a chegada de numerosos deles no seu 
regresso aos planos espirituais. Tal faculdade deve ser entendida 
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como a concessão de uma graça do Senhor aos seus guiados da 
Terra, através da qual poderão pedir e receber aquilo de que possam 
necessitar. Mas não ficará apenas nisto, a graça do Senhor. 
Paralelamente se concederá poderes outros, como seja o de aliviar 
sofrimento e curar certas enfermidades, mediante a transmissão de 
forças magnéticas, que fluirão através do organismo físico dos 
dedicados servidores do Senhor na Terra, que poderão ser, se o 
desejarem, todos os leitores deste pequeno volume. 

A Terra agita-se desde algum tempo em sua estrutura 
magnética, iniciando a formação de um processo evolutivo que deve 
acentuar-se nestes próximos decênios. Toda a superfície terrena 
tende a se amoldar inclusive a nova forma geológica, não sendo de 
surpreender que certas montanhas, em várias regiões, venham a 
fender-se com estrondo, dando curso ao volume gigantesco dos 
elementos concentrados no seu interior. Para abreviar direi apenas 
que a própria corografia terá de reajustar-se às realidades muito 
próximas. 

Irmãos queridos: permitido me não é, por demasiado cedo, 
fornecer-vos maiores detalhes das próximas modificações na face da 
Terra. Para vós, entretanto, seja como Espíritos encarnados, seja 
como Espíritos livres no Espaço, tudo isso deve ser relegado a plano 
secundário, porque todo o vosso empenho, toda a vossa felicidade, 
devem consistir precipuamente na aquisição de maior luz espiritual, 
para que possais apreciar esses e outros fenômenos com a 
tranqüilidade com que nós outros, Espíritos de Deus, os 
contemplamos das nossas moradas no Além. E para isso, para que 
logreis aproximar-vos dessas nossas moradas em que a paz, a 
felicidade, o amor e a bondade são a nossa constante, bem pouco vos 
cumpre fazer: seguir apenas, de coração puro e elevado, os conselhos 
que aqui vos trouxe por determinação do Senhor, e tudo o mais ser-
vos-á concedido por acréscimo. 

Este vosso irmão mais velho, que passa a vosso servo no Alto, 
deseja reafirmar-vos o seu empenho em contribuir para que vos 
sintais absolutamente tranqüilos a respeito do que está para vir, uma 
vez que afiveleis ao vosso corpo espiritual este portentoso salva-vidas, 
que é o significado mais simplório que posso dar ao volume que hoje 
termino, com saudade imensa dos meses em que entre vós baixei 
para o grafar. 

Nosso Senhor segreda-me neste momento uma última 
recomendação que em seu nome vos faço: sede mansos e pacientes 
com vossos filhos, com vossos parentes, amigos e conhecidos. Refreai 
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qualquer princípio de cólera que porventura intente dominar-vos, 
mantendo vossa serenidade em quaisquer circunstâncias, para que 
possais receber toda a ajuda necessária. Jesus me diz que todos vós 
podereis ser provados em vossa calma e resignação, com o objetivo 
de maior elevação para vós. Dominai-vos, pois. Em hipótese alguma 
deveis usar a violência contra vossos semelhantes. Nessa emergência, 
pensai rapidamente em Jesus, e a nuvem passará com a graça de seu 
socorro imediato. Mantende, pois, a vossa calma, confiando na ajuda 
do Senhor. Ajudai aos vossos irmãos necessitados no que puderdes, 
como se ao próprio Senhor estivésseis ajudando. Sede prudentes. 
Orai no início de qualquer atividade importante, pedindo para ela as 
bênçãos do Senhor, e seu êxito estará assegurado. 

Finalmente, meus queridos, a minha despedida. Ficai na paz do 
Senhor, e que vossos Espíritos recebam através dos conselhos que 
vim trazer-vos, um poderoso jato de luz; que possa elevar-vos, em 
vosso regresso, à luminosa categoria dos mensageiros do Senhor. 

Aqui se despede e ainda uma vez vos abençoa, em nome do 
Senhor Jesus, este vosso amigo e dedicado servo — o Irmão Tomé. 
Adeus. 
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NOVA ORDEM DE JESUS 
 

A Nova Ordem de Jesus, é uma Instituição Espiritualista, Beneficiente 
e Cultural, foi fundada na Terra no dia 22/02/1970, por determinação 
do Nosso Senhor Jesus de Nazareth e administra os livros da Grande 
Cruzada de Esclarecimento: Vida de Jesus Ditada por Ele Mesmo, 
Nova Ordem de Jesus (Vol. 1 e 2), Corolarium, Forças do Bem, 
Derradeira Chamada, Vida Nova e Elucidário . Tem como objetivo a 
espiritualização das almas encarnadas , mediante o desenvolvimento 
das seguintes atividades: 

 

a) difundir a excelsa verdade de que todos os homens e 
mulheres são irmãos perante a Divindade, devendo cada qual 
amar ao seu próximo como a si mesmo e praticar a 
fraternidade; 

 

b) propagar a verdade de que todas as almas encarnadas são 
criaturas em busca de mais luz e progresso espiritual na 
Terra; 

 

c) preconizar a necessidade de cada ser humano tratar de 
corrigir possíveis faltas ou desvios morais, com o fim de 
melhorar desde logo suas condições de vida e, 
conseqüentemente adquirir as luzes que veio buscar na Terra; 

 

d) propagar a existência do mundo espiritual, donde vieram 
para a Terra as almas que aqui vivem, ao qual regressarão ao 
findarem a sua presente encarnação; 

 

e) esclarecer a conveniência do intercâmbio espiritual das 
almas encarnadas com seus entes queridos que partiram; 

 

f) difundir entre todas almas encarnadas a necessidade da 
oração fervorosa; 
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g) difundir a necessidade de cada ser humano passar a ver 
um verdadeiro irmão no seu semelhante, e ajudá-lo no que 
puder, tal como faria com um irmão consangüíneo; 

 

h) esclarecer a importância e a ação da prece, e dedicá-la aos 
irmãos necessitados, tanto aos da Terra como aos do Espaço, 
aos cegos, enfermos e criminosos, ajudando com essas 
orações, inclusive, a melhorar o nível vibratório do mundo 
terreno; 

 

i) esclarecer que a NOVA ORDEM DE JESUS se propõe a 
colaborar com as religiões na espiritualização de todos, para a 
felicidade geral da humanidade. 

 

 

 

NOVA ORDEM DE JESUS 

www.novaordemdejesus.com.br 

novaordemdejesus@novaordemdejesus.com.br 
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LIVROS DA GRANDE CRUZADA 

DE ESCLARECIMENTO 
 

COROLARIUM 

Um tesouro de luzes e bênçãos, trazidos à 
Terra pelo Espírito de Maria de Nazareth, 
a Excelsa Mãe de Jesus, empenhada ela 
própria em falar ao coração de suas filhas 
e filhos terrenos. Livro considerado no 
mundo espiritual, onde foi elaborado, o 
trabalho de maior importância enviada à 
Terra no decorrer deste século. Seus 
capítulos não foram redigidos por acaso, 
de improviso, como diz a Autora, mas 
estudados, meditados de longa data, de 
maneira a divulgarem na Terra o que de 
melhor e mais útil pudesse ser dito às 
almas encarnadas. Destina-se, por isto, 
este COROLARIUM a servir de roteiro e 
farol às gerações atuais e porvindouras, 
em sua marcha constante para a luz que 
vieram buscar na Terra. 

 

ELUCIDÁRIO 

Ditada pelo Espírito de Paulo de Tarso, no 
desempenho de mais uma tarefa do 
serviço divino; um volume no qual o 
Apóstolo dos Gentios nos relata vários 
episódios de sua antiga pregação ainda 
desconhecidos. Além disso, traz conselhos 
e ensinamentos para despertar os 
espíritos encarnados na Terra, para que 
se encontrem devidamente preparados 
para viver dias singularmente históricos 
em sua presente vida terrena. Dias 
históricos, ou final dos tempos, são na 
realidade acontecimentos de grande 
magnitude, destinados a modificar 
substancialmente a estrutura terrena e 
tudo que nela viver. Saiba mais, lendo 
essa obra destinada esclarecer e 
conscientizar a todos os irmãos 
encarnados.  
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VIDA NOVA 
 

Ditada por cerca de cinquenta Entidades 
de grande elevação espiritual, formando 
parte do conjunto das Forças do Bem, 
todas elas empenhadas em secundar e 
ampliar os ensinamentos orientados 
amorosamente pelo Nosso Senhor Jesus e 
trazidos à Terra pelo Apóstolo Thomé. 
Prefácio do Senhor Krishna, em 
prosseguimento da Grande Cruzada de 
Esclarecimento em pleno desenvolvimento 
em nosso mundo terreno. Esse livro nos 
traz os ensinamentos de luz dos mais 
ilustres Espíritos que viveram na Terra. 
Somente para dar uma idéia de quem 
ditou as mensagens, citamos alguns, 
quais são: Pe Antônio Vieira, Babagi, 
Benjamim Constant, Copérnico, São 
Francisco Xavier, Galileu, Ignácio de 
Loyola, José de Arimatéia, Júlio Verne, 
Lavosier, Maomé, Moisés, Maria de 
Nazareth, Pedro Álvares Cabral, Ramatís, 
Teresa de Jesus, etc 

 

DERRADEIRA CHAMADA  

Ditada igualmente pelo Apóstolo Thomé, 
obra pela qual mais uma vez é lembrado 
da importância de nos religarmos a Deus 
Pai. São conselhos e ensinamentos 
espirituais com a finalidade precípua de 
despertar os corações dos seus leitores 
para o que pode vir a suceder aos que se 
conservarem à margem do divino 
chamamento, e para o que, de bom e 
encantador, encontrarão quando tiverem 
a ventura de tomar conhecimento da 
mensagem transmitida por Jesus Nosso 
Senhor, através do seu mensageiro. 
Todos nós deveremos enfrentar as provas 
finais previstas no Novo Testamento, 
irmão leitor, prepare-se, habilite-se, lendo 
e estudando essa magnífica obra. 
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NOVA ORDEM DE JESUS (VOL. 1 E 2) 

Novas orientações de Jesus, ou ainda, os 
novos esclarecimentos espirituais de 
Jesus. A obra, contém, em seus dois 
volumes, 150 mensagens de 
ensinamentos espirituais elaborados no 
Alto, pelo Nosso Senhor Jesus, e ditados 
na Terra pelo Apóstolo Thomé, destinados 
à maior repercussão em todos os países, 
visto como a palavra do Senhor se dirige 
a todos os homens e mulheres 
responsáveis em todo o mundo terreno 
neste fim de século. Lendo e estudando 
estas 150 mensagens, terão todos os 
homens e mulheres em suas mãos a 
chave que o Senhor lhes oferece neste 
fim de século e de civilização, com a qual 
podem agora abrir todas as portas do 
mundo espiritual e nele ingressarem 
alegres e felizes ao término de suas vidas 
presentes. Diz o Apóstolo Thomé: “A 
palavra que o Senhor Jesus está 
difundindo na Terra através destas 
mensagens, deve ser ouvida e meditada 
por quantos tiverem a ventura de 
conhecê-la em sua presente vida terrena. 
Jamais alguém veio dizer na Terra para 
conhecimento dos seres humanos, uma 
palavra tão precisa e necessária quanto 
esta palavra do Senhor Jesus para ajudar 
o progresso de todas as almas presentes 
na Terra. É, portanto, a palavra do 
senhor, a palavra mais autorizada e 
oportuna que os homens e mulheres 
podem conhecer neste fim de século. Esta 
palavra do Senhor tem o mérito de 
elucidar todas as almas encarnadas de 
maneira a que fiquem conhecendo 
minuciosamente o que devem e precisam 
de conhecer para que possam viver uma 
encarnação cem por cento vitoriosa.” 
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VIDA DE JESUS DITADA POR ELE 
MESMO 

Ditada pelo Espírito do Nosso Senhor 
Jesus, no ano de 1835, na cidade de 
Avinhão, antiga cidade do sul da França, 
onde outrora residiam os papas franceses. 
Quando, no Gólgota se ergueu a cruz 
supliciadora do divino enviado, 
completava-se a segunda revelação: 
estava fundado o Cristianismo. Em 1835, 
Por Jesus, o mesmo celeste embaixador, 
recebíamos a luz da terceira revelação: 
estava, pois, fundado o Espiritismo. 

A presente obra, encerra a História e a 
Doutrina da maior figura humana de 
todos os tempos, constituindo um tão 
grande tesouro de luzes espirituais, que 
todos quantos tiveram a felicidade de 
estudá-la no recolhimento de seus lares, 
atestam o excepcional progresso espiritual 
que sua leitura lhes trouxe. Este livro é no 
dizer de Sebastião Caramuru, o tradutor 
da edição brasileira, “a mais bela 
manifestação do gênio através da 
perfumada flor da mediunidade. Nenhuma 
outra se lhe aproxima. É ao mesmo tempo 
um livro de história e um compêndio 
didático de espiritismo, ensina com 
segurança os caminhos da espiritualidade 
e esclarece as páginas, até aqui 
nebulosas, da passagem de Jesus homem 
pela face da Terra, onde viveu, amou e 
sofreu. Tudo o que andava oculto pelo 
interesse dos homens ou por estes vinha 
sendo mal explicado, recebe do insigne 
autor um poderoso jato de luz”.  
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