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Prece no limiar
Pai de inﬁnita bondade!
Este é um livro em que permitiste ao nosso André Luiz traçar,
em lances palpitantes da existência, alguns conceitos da Espiritualidade superior a respeito de sexo e destino — fotograﬁa verbal de
nossas realidades amargas que entremeaste de esperanças eternas.
Entregando-o aos companheiros reencarnados no mundo,
queremos recordar Jesus — o Enviado de tua ilimitada misericórdia
— naquele dia de sol em Jerusalém...
Na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus apresentaram-lhe sofredora mulher que diziam haver apanhado em transgressão, ao
mesmo tempo que o inquiriam, experimentando-lhe a conduta:
— Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério... A lei
manda apedrejar. Tu, porém, que dizes?
O Mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés,
e, porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado
de preconceitos, disse-lhes, alongando a palavra a todos os moralistas
dos séculos porvindouros:
— Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra!...
Jerusalém, agora, é o mundo!
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Na praça extensa das convenções humanas, empenha-se o materialismo na dissolução dos valores morais, com escárnio manifesto
à dignidade humana, enquanto religiões veneráveis digladiam com
a Natureza, tentando, em vão, bloquear a vida, qual se quisessem
ilaquear a si próprias. Ao tremendo conﬂito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da Terra, enviaste a Doutrina
Espírita, em nome do Evangelho do Cristo, para asserenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do Universo; que
as criaturas te nasceram do hálito divino para se amarem umas às
outras; que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santiﬁcante,
esclarecendo, porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades
naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos
tesouros afetivos, sem dolorosas reparações.
Este volume pretende aﬁrmar, ainda, que, se não podes subtrair os culpados às consequências do erro em que se tornaram incursos, não permites que os vencidos sejam desamparados, desde que
te aceitem a luz retiﬁcadora para o caminho. Mostra que, em tua
bênção, os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transﬁguram
em teus mensageiros de redenção para aqueles mesmos que lhes caíram, outrora, nas ciladas sombrias.
Abençoa, pois, o presente relato estuante de verdade e esperança, e, ao conﬁá-lo aos nossos irmãos do mundo, deixa possamos
lembrar-lhes que a existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre dom inefável que nos
cabe honoriﬁcar e que, mesmo detendo um corpo carnal rastejante
ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua
sabedoria incomensurável:
— Obrigado, meu Deus!
Emmanuel
Uberaba (MG), 4 de julho de 1963.
(Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier.)
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Sexo e destino
Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas
deste livro, nascido na forja da realidade cotidiana.
Entretanto, leitor amigo, após a oração do benfeitor, que
se pronunciou no limiar, nada mais nos compete que não seja
entregar-te a narrativa que a divina Providência nos permitiu alinhavar, não pelo exclusivo propósito de desnudar a verdade, mas
sim no objetivo de aprender com a biblioteca da experiência.
Cremos seja desnecessário esclarecer que os nomes dos
protagonistas desta história real foram substituídos por óbvias
razões e que a presente biograﬁa de grupo não pertence a outras
criaturas senão a eles mesmos que no-la permitiram redigir, para
a nossa ediﬁcação, depois de naturalmente consultados.
Solicitamos, ainda, permissão para dizer-te que não foi retirado um só til das verdades que a entretecem — verdades da
verdade, que, fremindo de capítulo a capítulo, carreia consigo, em
passagens numerosas, a luz de nossas esperanças e o amargo sabor
de nossas lágrimas.
André Luiz
Uberaba (MG), 4 de julho de 1963.
(Página recebida pelo médium Waldo Vieira.)
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Primeira parte
Médium: WALDO VIEIRA

1
Qual acontece entre os homens, no mundo espiritual que
os rodeia, sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo...
Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravado para lá da morte. Sonhamos o
apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que
anestesie toda lembrança convertida em chaga mental. No entanto,
atravessada a fronteira de cinza, eis-nos erguidos à responsabilidade
inevitável, ante o reencontro da própria consciência.
Uma vida humana, a continuar-se naturalmente no Além,
assume, assim, a forma de partida, em dois tempos distintos. Diferem campos e vestimentas; entretanto, a luta da personalidade,
de um renascimento a outro na Terra, aﬁgura-se laborioso prélio
em duas fases. Anverso e reverso da experiência. O berço inicia.
O túmulo desdobra. Com raríssimas exceções na regra, somente
a reencarnação consegue transﬁgurar-nos de modo fundamental.
Deixamos no esquife o casulo mirrado e transportamos
conosco, na mesma ﬁcha de identiﬁcação pessoal, para outras
esferas, os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos.
Inteligências em evolução na eternidade do espaço e do tempo, os Espíritos domiciliados na moradia terrestre, abandonando o
13

Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira | André Luiz

invólucro de matéria mais densa, assemelham-se, ﬁguradamente,
aos insetos. Larvas existem que se retiram do ovo e revelam-se na
condição de parasitos, enquanto outras se transformam, de imediato, em falenas de prodigiosa beleza, ganhando altura.
Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal,
entrando em largos processos obsessivos, nos quais se movimentam à custa de forças alheias, ao lado de outras que, de pronto,
se elevam, aprimoradas e belas, a planos superiores da evolução.
E entre as que se agarram profundamente às sensações da natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios
ediﬁcantes, no grande Além, surge a gama inﬁnita das posições
em que se graduam.
Emergindo na Espiritualidade, após a desencarnação, sofremos, a princípio, o desencanto de todos os que esperavam
pelo céu teológico, fácil de granjear.
A verdade aparece por alavanca renovadora.
Padecendo ainda espessa amnésia relativamente ao passado remoto, que descansa nos porões da memória, somos então
defrontados por velhos preconceitos que se nos entrechocam no
íntimo, tombando despedaçados. Suspiramos pela inércia que
não existe. Exigimos resposta aﬁrmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática que reclama a integração com Deus
para si só, excluindo, pretensiosamente, da paternidade divina,
os que não lhe comunguem a visão acanhada.
De semelhantes conﬂitos, por vezes terríveis e extenuantes, nos
recessos da mente, muitos de nós saímos abatidos ou revoltados para
extensas incursões no vampirismo ou no desespero; a maior parte dos
desencarnados, porém, pouco a pouco se acomoda às circunstâncias,
aceitando a continuidade do trabalho na reeducação própria, com os
resultados da existência aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço...
......................................................................................................................
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Sexo e destino

Essas ponderações afogueavam-me o pensamento, reparando a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves, devotado servidor do Ministério do Auxílio.1
Partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividade
benemérita, ainda não lhe víramos hesitações quaisquer. Veterano de empreendimentos socorristas, jamais entremostrara desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso
de compromissos e obrigações.
Advogado que fora, na existência última, caracterizava-se
por extrema lucidez, no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentassem.
Sempre denodado e humilde; agora, porém, enunciava
sensíveis alterações de comportamento.
Soubera-o com breves encargos, na esfera física, para atender, de modo mais direto, a necessidades de ordem familiar, cuja
extensão e natureza não me houvera sido possível perceber.
Desde então, mostrava-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados da Terra. Isolava-se em funda reﬂexão. Fugia à conversação fraterna. Queixava-se
disso ou daquilo. E vez por outra, em serviço, denotava lágrimas
que não chegavam a cair.
Ninguém ousava sondar-lhe o sofrimento, tal a ﬁbra moral
em que se lhe exprimiam as atitudes.
Provocando, porém, algumas horas de desafogo, num
banco de jardim, busquei habilmente lançá-lo à extroversão,
alegando dificuldades que me preocupavam. Referi-me aos
descendentes que deixara no mundo e às inquietações que
me causavam.
Pressentia-lhe na tristeza a presença de lutas domésticas a lhe
torturarem a alma, quais ulcerações em recidiva, e não me enganei.
O amigo absorveu a isca afetiva e desenovelou os sentimentos.
1

Nota do autor espiritual: organização de Nosso Lar.
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