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“Procurai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e Sua Justiça,
que tudo o mais vos será dado por acréscimo.”
(Jesus)
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INTRODUÇÃO
A maioria das pessoas, inclusive as espiritualistas,
formula ideias vagas sobre o Governo da Terra, sendo que as
que mais se aproximam da realidade são aquelas que
reconhecem Jesus como o Sublime Governador do planeta,
mas colocam uma imensa interrogação na sua mente quanto
àqueles Espíritos que O assessoram nesse trabalho.
Muitos vêm em Ismael um desses trabalhadores, como
Guia Espiritual do Brasil, mas fica tudo muito vago.
A verdade é que há um Órgão, cujo nome é Conselho
Cármico, que auxilia o Divino Governador da tarefa de
administrar as coisas da Terra.
Essa administração, todavia, não se restringe à evolução
dos seres humanos deste planeta, mas engloba todos os
demais, pertencentes atualmente aos Reinos inferiores da
Natureza.
Temos de incluir nesse esforço de orientação milhões de
sub humanos, representados por aqueles que ainda
apresentam rudimentos de inteligência, não sendo mais
animais, mas ainda não se enquadram entre os humanos
propriamente ditos.
André Luiz, no seu livro “Libertação”, fala nessas
criaturas de forma vaga, pois, se estendesse os comentários
sobre elas, iria desviar o foco da sua narrativa, que visava,
acima de tudo, tratar da questão da obsessão.
Inácio Ferreira é um dos poucos autores espirituais de
fala nessa categoria de Espíritos, que se classificam como
elementais.
Todavia, retornando ao objeto do nosso presente estudo,
temos a dizer que o Conselho Cármico, presidido por Jesus,
tem várias figuras conhecidas da maioria dos Espíritos
humanos ligados à Terra, como Maria de Nazaré, o Guardião
Miguel, Sathya Sai Baba, Amma, Babaji, Allan Kardec,
“caboclo” Arranca Toco (Paulo de Tarso), Amélie Boudet,
Teresa de Ávila, Litelantes, Madre Teresa de Calcutá, Chico
Xavier, Mohandas Gandhi e Buda.
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Esses Espíritos reúnem-se quatro vezes por ano, no
último dia de março, junho, setembro e dezembro, a fim de
realizarem um balanço do que se conseguiu realizar e do que
se deve colocar em prática para o próximo trimestre.
No presente momento, cuida-se de questões graves, como
o degredo de Espíritos voltados para o Mal, os quais, a fim de
tentar retardar o progresso da Terra, com seu ingresso na
categoria de mundo de regeneração, idealizaram uma fórmula
aparentemente vantajosa para eles, que é induzir o maior
número possível de jovens ao uso de drogas, com o que,
acreditam esses retardatários, ganhariam mais tempo aqui na
Terra, pois sabem que chegará a hora de serem degredados
para mundos inferiores, onde vivem criaturas sub humanas
ferozes, que eles custarão muito a subjugar.
Em resumo, a questão das drogas é uma das mais sérias
a ser resolvida pelo Divino Governador e Seus Assessores, que
não violentam o livre arbítrio de ninguém, mas aplicam a Lei
Divina de acordo com o merecimento de cada criatura.
Neste estudo procuraremos, de forma sucinta, abordar
alguma coisa sobre o Conselho Cármico da Terra, com a
permissão de Deus e de Jesus.
O que cada pessoa de boa vontade pode fazer nesses dias
é elevar o pensamento a Deus ou a Jesus engrossando o
cordão da fé na vitória do Bem, que acontece sempre, mas que
conta com a participação das próprias criaturas humanas e
angelicais, pois Deus não gosta de operar sozinho, mas sim
oportunizando às Suas criaturas as iniciativas progressistas.
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OS MEMBROS DO CONSELHO CÁRMICO
Em primeiro lugar, temos a dizer que os Espíritos
Superiores não são católicos, espíritas, xamanistas, hinduístas
etc. etc., mas sim conhecedores e aplicadores da Lei Divina,
que é única para todo o Universo, todas as dimensões e não
tem compromisso com nenhuma ideologia particular,
partidarista, das que pululam na Terra, que é um mero
mundo de provas e expiações.
Dessa maneira, a Equipe que compõe o Conselho
Cármico é formada por Espíritos que, quando encarnaram na
Terra, optaram por alguma das correntes religiosas ou
filosóficas conhecidas ou até por nenhuma delas.
Alguns nomes são desconhecidos dos espiritualistas e das
pessoas em geral, pois esses personagens viveram em locais
afastados da civilização, desempenhando tarefas no
Mentalismo avançado, que visa a equilibrar a trevosidade da
maioria dos habitantes da Terra.
Sem o trabalho desses Espíritos o planeta já teria sido
aniquilado pela carga mental negativa que vai se acumulando
e que tem de ser neutralizada pelos meios adequados.
Relacionamos, a seguir, alguns nomes, apenas como
referência para os prezados leitores.
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PRIMEIRA PARTE
ALGUNS MEMBROS DO
CONSELHO CÁRMICO
DA TERRA
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SATHYA SAI BABA
“Śri Sathya Sai Baba (em telugu: సత్య సాయిబాబా), nome
de nascimento Sathyanarayana Raju (23 de novembro de
1926 – 24 de abril de 2011), nasceu em uma pequena
aldeia localizada no Sul da Índia, aproximadamente
170 km ao norte de Bangalore.
Era um guru líder espiritual, místico, filantropo e
educador, considerado por muitos como um Avatar
(encarnação na forma humana de um ser divino). Ele
próprio dizia ser a reencarnação de Shirdi Sai Baba, um
religioso eclético indiano do século XIX venerado por
hindus e muçulmanos, e futuramente seria Prema Sai
Baba quando o planeta Terra viveria em um mundo de
paz.
Na metade final do último século XX, alcançou tremenda
popularidade ao redor do mundo e se transformou num
ícone cultural. Sua compaixão, sabedoria e generosidade
produziam profundas mudanças de caráter e conduta
naqueles que o seguiam. A materialização de vibhuti
(cinza sagrada para os hindus) e outros pequenos objetos
como anéis, colares e relógios por Sathya Sai Baba era
fonte tanto de fé e fama como também de críticas e
controvérsias: devotos consideravam-nas como sinais de
divindade, enquanto céticos viam como simples truques
de mágica. Sua fotografia é exibida em milhares de casas,
amuletos e nos painéis dos carros, pois sua imagem é
considerada por muitos como sinal de boa sorte.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Sathya_Sai_Baba)
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AMMA
“Mātā Amritanandamayī Devi, mais conhecida como
Amma (que significa mãe), nasceu o 27 de setembro de
1953 na pequena vila de Parayakadavu (agora
parcialmente conhecida como Amritapuri), próxima a
Kollam, Kerala (ao sul da Índia). É muito respeitada
como uma humanitarista e reverenciada por muitos como
uma Mahatma (Grande Alma) e uma santa viva.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Amritanandamayi)
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BABAJI
“Mahavatar Babaji foi revelado ao mundo pela primeira
vez em 1946, na Autobiografia de um Iogue, por
Paramahansa Yogananda. Segundo relatado nesse livro e
em obras de outros autores que estiveram com Bábaji
entre 1861 e 1935, ele é um mestre espiritual e avatar.
Sua idade e o local de nascimento são desconhecidos.
Mahavatar Bábaji transcendeu os limites temporais do
corpo há séculos (talvez milênios), mantém-se no
anonimato, acessível apenas a um seleto grupo de
discípulos, e vive nas recônditas montanhas dos
Himalaias, entre o Nepal e a Índia.
A sua missão tem sido a de dar assistência aos profetas
na execução de tarefas específicas. Ele afirmou na
presença de vários discípulos, ter dado a iniciação yogue
a Shânkara, reorganizador da Ordem dos Swâmís, e a
Kabir, famoso mestre medieval.
Seu principal discípulo no século XIX foi Lahiri
Mahasaya,(1828-1895), a quem Bábaji legou a
responsabilidade de ressuscitar uma antiga e perdida
técnica de elevação espiritual, a Kriya Yoga.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Mahavatar_Babaji)
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ALLAN KARDEC
“Hippolyte Léon Denizard Rivail (Lyon, 3 de outubro de
1804 — Paris, 31 de março de 1869) foi educador, autor e
tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec,
notabilizou-se como o codificador do Espiritismo
(neologismo por ele criado), também denominado de
Doutrina Espírita.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec)
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AMÉLIE BOUDET
“Amélie-Gabrielle Boudet (Thiais, Departamento do
Sena, 23 de novembro de 1795 – Paris, 21 de janeiro de
1883) foi uma professora e artista plástica francesa,
esposa de Allan Kardec, codificador da Doutrina
Espírita.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9lie_Gabrielle_Bou
det)
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MOHANDAS GANDHI
“Mohandas Karamchand Gandhi (em hindi: मोहनदास
करमचन्द गान्धी; em guzerate:

;

Porbandar, 2 de outubro de 1869 — Nova Déli, 30 de
janeiro de 1948), mais conhecido popularmente por
Mahatma Gandhi (do sânscrito “Mahatma”, “A Grande
Alma”) foi o idealizador e fundador do moderno Estado
indiano e o maior defensor do Satyagraha (princípio da
não-agressão, forma não-violenta de protesto) como um
meio de revolução.
O princípio do satyagraha, frequentemente traduzido
como “o caminho da verdade” ou “a busca da verdade”,
também inspirou gerações de ativistas democráticos e
antirracismo, incluindo Martin Luther King Jr. e Nelson
Mandela. Frequentemente Gandhi afirmava a
simplicidade de seus valores, derivados da crença
tradicional hindu: verdade (satya) e não-violência
(ahimsa).”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi)
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“CABOCLO” ARRANCA TOCO (PAULO DE TARSO)
“Paulo de Tarso, também chamado de Apóstolo Paulo,
Saulo de Tarso e São Paulo, foi um dos mais influentes
escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem
parte significativa do Novo Testamento. A influência que
exerceu no pensamento cristão, chamada de
“paulinismo”, foi fundamental por causa do seu papel
como proeminente apóstolo do Cristianismo durante a
propagação inicial do Evangelho pelo Império Romano.
Conhecido como Saulo antes de sua conversão, ele se
dedicava à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus
na região de Jerusalém. De acordo com o relato na
Bíblia, durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco,
numa missão para que, encontrando fiéis por lá, “os
levasse presos a Jerusalém”, Saulo teve uma visão de
Jesus envolto numa grande luz. Ficou cego, mas
recuperou a visão após três dias e começou então a
pregar o Cristianismo.
Juntamente com Simão Pedro e Tiago, o Justo, ele foi um
dos mais proeminentes líderes do nascente cristianismo.
Era também cidadão romano, o que lhe conferia uma
situação legal privilegiada.
Treze epístolas no Novo Testamento são atribuídas a
Paulo, mas a sua autoria em sete delas é contestada por
estudiosos modernos. Agostinho desenvolveu a ideia de
Paulo que a salvação é baseada na fé e não nas “obras da
Lei”. A interpretação de Martinho Lutero das obras de
Paulo influenciou fortemente sua doutrina de “sola fide”.
A conversão de Paulo mudou radicalmente o curso de sua
vida. Com suas atividades missionárias e obras, Paulo
acabou transformando as crenças religiosas e a filosofia
de toda a região da bacia do Mediterrâneo. Sua liderança,
influência e legado levaram à formação de comunidades
dominadas por grupos gentios que adoravam o Deus de
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Israel, aderiam ao código moral judaico, mas que
abandonaram o ritual e as obrigações alimentares da Lei
Mosaica por causa dos ensinamentos de Paulo sobre a
vida e obra de Jesus e seu “Novo Testamento”,
fundamentados na morte de Jesus e na sua ressurreição.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso)
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MADRE TERESA DE CALCUTÁ
“Anjezë Gonxhe Bojaxhiu M.C. (Skopje, 26 de agosto de
1910 — Calcutá, 5 de setembro de 1997), conhecida
mundialmente como Madre Teresa de Calcutá ou Beata
Teresa de Calcutá, foi uma missionária católica de etnia
albanesa, nascida no Império Otomano, na capital da
atual República da Macedônia e naturalizada indiana,
beatificada pela Igreja Católica em 2003. Considerada,
por alguns, a missionária do século XX, fundou a
congregação “Missionárias da Caridade”, tornando-se
conhecida ainda em vida pelo cognome de “Santa das
sarjetas”.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Madre_Teresa_de_Calcut%C3
%A1)
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TERESA DE ÁVILA
“Santa Teresa de Ávila ou Teresa de Jesus
(Gotarrendura, 28 de março de 1515 — Alba de Tormes,
4 de outubro de 1582) foi uma religiosa e escritora
espanhola, famosa pela reforma que realizou na Ordem
dos Carmelitas e pelas suas obras místicas. Foi
proclamada Doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_%C3%81vila)
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MESTRE IRINEU
“Raimundo Irineu Serra, (São Vicente Ferrer, 15 de
dezembro de 1892 — 6 de julho de 1971), mais conhecido
como Mestre Irineu1 , foi o fundador da doutrina
religiosa do Santo Daime que usa como sacramento a
bebida chamada ayahuasca, batizada por ele de Daime,
associada a orações e cânticos (hinos) a diversas
divindades, caracterizando um culto resultante da
mistura de diversas religiões e crenças indígenas,
africanas e europeias, predominam, no entanto, o Deus
Pai, Jesus Cristo e Nossa Senhora, e os adeptos da
doutrina a consideram uma doutrina cristã. Tem também
grande influência do espiritismo.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Irineu_Serra)

18

CHICO XAVIER
“Francisco de Paula Cândido Xavier, mais conhecido
como Chico Xavier (Pedro Leopoldo, 2 de abril de 1910
— Uberaba, 30 de junho de 2002), foi um médium,
filantropo e um dos mais importantes divulgadores do
Espiritismo. Seu nome de batismo, Francisco de Paula
Cândido, em homenagem ao santo do dia de seu
nascimento, foi substituído pelo nome paterno de
Francisco Cândido Xavier logo que psicografou os
primeiros livros, mudança oficializada em abril de 1966,
quando chegou da sua segunda viagem aos Estados
Unidos. Através de sua mediunidade, psicografou 468
livros, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares e
sendo o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da
história, mas sempre cedeu todos os direitos autorais dos
livros, em cartório, para instituições de caridade.
Também psicografou cerca de dez mil cartas, nunca
tendo cobrado algo ao destinatário. Seus empregos foram
vendedor, operário fabril e datilógrafo.
Chico Xavier vem recebendo grandes homenagens no
Brasil e em outros países, por exemplo: Em 1981 e 1982
foi indicado ao prêmio Prêmio Nobel da Paz, tendo seu
nome conseguido cerca de 2 milhões de assinaturas no
pedido de candidatura; em 2000, foi eleito o “Mineiro do
Século XX”, em um concurso realizado pela Rede Globo
Minas, tendo vencido com 704.030 votos e em 2012 foi
eleito O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, em
concurso homônimo realizado pelo SBT e pela BBC, cujo
objetivo foi “eleger aquele que fez mais pela nação, que
se destacou pelo seu legado à sociedade”.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Xavier)
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LITELANTES
“Esta Dama-Adepto goza de Consciência Contínua e
através de inumeráveis reencarnações logrou aperfeiçoar
e fortalecer certas faculdades ocultas que, entre outras
coisas, lhe permitiram recordar suas vidas passadas e a
História do Planeta e de suas Raças.
Tem sido a colaboradora esotérica do Venerável Mestre
Aun Weor. Descobriu os Estados Jinas mencionados por
Dom Mario Roso de Luna e Arnoldo Krumm-Heller.
Colaborou com o Mestre Aun Weor na investigação
científica dos Elementais vegetais que figuram no
Tratado de Medicina Oculta.
Esta Dama-Adepto é um dos 42 Juízes do Karma. É
absolutamente silenciosa e como jamais faz apologia de
seus poderes nem de seus conhecimentos, os pedantes da
época têm esgotado sua baba difamatória contra ela.
A Guru Litelantes trabalha anônima e silenciosamente
no Palácio dos Senhores do Karma. Esta Dama-Adepto é
a Alma Gêmea do Venerável Mestre Aun Weor e através
de inumeráveis reencarnações foi sempre a fiel
companheira do Mestre.
Esta poderosa vidente tem em sua mente toda a Sabedoria
dos Séculos e com suas faculdades clarividentes, tem
colaborado com o Mestre Aun Weor estudando os
diversos Departamentos Elementais da Natureza.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio%28a%29:Alm
edson)
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BUDA
“Buda (sânscrito-devanagari:
, transliterado Buddha,
que significa "Desperto", do radical Budh-, "despertar")
é um título dado na filosofia budista àqueles que
despertaram plenamente para a verdadeira natureza dos
fenômenos e se puseram a divulgar tal descoberta aos
demais seres. "A verdadeira natureza dos fenômenos",
aqui, quer dizer o entendimento de que todos os
fenômenos são impermanentes, insatisfatórios e
impessoais. Tornando-se consciente dessas características
da realidade, seria possível viver de maneira plena, livre
dos condicionamentos mentais que causam a
insatisfação, o descontentamento, o sofrimento.
Do ponto de vista da doutrina budista clássica, a palavra
"buda" denota não apenas um mestre religioso que viveu
em uma época em particular, mas toda uma categoria de
seres iluminados que alcançaram tal realização
espiritual. Pode-se fazer uma analogia com a designação
"presidente da república" que refere-se não apenas a um
homem, mas a todos aqueles que sucessivamente
ocuparam o cargo. As escrituras budistas tradicionais
mencionam pelo menos 24 budas que surgiram no
passado, em épocas diferentes.
O budismo reconhece três tipos de Buda, dentre os quais
o termo Buda é normalmente reservado para o primeiro
tipo, o Samyaksam-buddha (em páli: SammaSambuddha). A realização do nirvana é exatamente a
mesma nos três tipos de buda, mas um Samyaksambuddha expressa mais qualidades e capacidades que os
outros dois tipos de buda.
Atualmente, as referências ao Buda referem-se em geral
a Siddhartha Gautama, mestre religioso e fundador do
budismo no século VI antes de Cristo. Ele seria, portanto,
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o último buda de uma linhagem de antecessores cuja
história perdeu-se no tempo. Conta a história que ele
atingiu a iluminação durante uma meditação sob a
árvore Bodhi, quando mudou seu nome para Buda, que
quer dizer "desperto".
Existe uma passagem nas escrituras [Anguttara Nikaya
(II, 37)] - a qual é frequentemente interpretada de
maneira superficial - na qual o Buda nega ser alguma
forma de ser sobrenatural, mas esclarece:
"Brâmane, assim como uma flor de lótus azul, vermelha
ou branca nasce nas águas, cresce e mantém-se sobre as
águas intocada por elas; eu também, que nasci no mundo
e nele cresci, transcendi o mundo e vivo intocado por este.
Lembre-se de mim como aquele que é desperto."
Com isso, ele rejeitava qualquer possibilidade de ser
tomado como um deus, mas reafirmava a característica
transcendente da sua vivência espiritual e do caminho de
libertação que oferecia para os demais seres. Nesse
sentido, o Buda exerceu um papel importante de
democratização da religião, que, até então, estava sujeita
ao arbítrio da casta dos brâmanes.
Para Sidarta Gautama, não há intermediário entre a
humanidade e o divino; deuses distantes também estão
sujeitos ao carma em seus paraísos impermanentes. O
Buda é apenas um exemplo, guia e mestre para os seres
vivos sencientes que devem trilhar o caminho por si
próprios.
Dentre as religiões mundiais (a maioria das quais
proclama a existência de um Deus criador), o budismo é
considerado incomum por ser uma religião não teísta.
Para o Buda, a chave para a libertação é a pureza mental
e a compreensão correta e, por esse motivo, ele rejeitou a
noção de que se conquista a salvação implorando para
uma deidade distante.
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De acordo com o Buda Gautama, a felicidade desperta do
nirvana que ele atingiu está ao alcance de todos os seres,
porém, na visão ortodoxa, é necessário ter nascido como
um ser humano. No Tipitaka - a escritura budista mais
antiga - fala-se dos numerosos budas do passado e de
suas vidas, bem como sobre o próximo Bodisatva, que
será chamado Maitreya.”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Buda)
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SEGUNDA PARTE
MARIA DE NAZARÉ E O
GUARDIÃO MIGUEL
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Há quem parou na visão do Universo nas descrições
alegóricas de Moisés e outros grandes missionários da
Verdade para a Terra, enquanto que os chamados cristãos
apegam-se à literalidade das palavras atribuídas a Jesus para
imaginar um Céu e um Inferno à moda do Catolicismo,
esquecendo-se de que o próprio Divino Governador da Terra
disse: “O Reino dos Céus está dentro de vós” e “Na Casa de
Meu Pai há muitas moradas.”
Com o primeiro Ensinamento quis dizer que aonde quer
que um Espírito da fase humana esteja leva consigo todas as
suas aquisições, representadas pelas expressões Céu e Inferno
e com o segundo quis significar que há inúmeras dimensões no
Universo, onde vivem as criaturas, não somente as da fase
humana, mas as que se localizam abaixo e as que se localizam
acima na escalada da evolução.
É preciso ampliarmos nossos horizontes mentais e
sairmos dos textos antigos ou modernos que limitam a
concepção do Universo.
Deus criou o Universo através do Seu Poder Mental e
sustenta-o, nunca parando de criar e ampliar essa massa de
criaturas, que, porém, nunca superpovoarão o Infinito,
porque cada grupo de seres habita uma dimensão diferente,
que não se chocam tal como não se chocam as ondas de rádio,
que transitam pelo espaço em frequências diferentes.
A organização, digamos administrativa, da Terra é
perfeita, tal como se pode imaginar para um mega sistema
administrativo das empresas terráqueas, apenas que
ocupando os cargos de comando aqueles cuja frequência
mental é mais pura, ou seja, aqueles que realizaram em alto
nível o Amor a Deus, o Amor ao próximo e a auto reforma
moral profunda.
Abaixo de Jesus há dois Espíritos, que O assessoram
diretamente, cada um numa área diferente: Maria de Nazaré
como encarregada da Misericórdia Divina e Miguel como
responsável pela realização da Justiça Divina.
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Uma entidade é masculina e outra feminina, daí a
especialização de cada uma, sem predominância de uma sobre
a outra, pois são complementares no sentido mais perfeito e
amplo da palavra.
O que seria da Justiça sem Misericórdia e da
Misericórdia sem a Justiça?
Jesus é o Solucionador das situações mais complexas, em
última instância, mas ele mesmo já tinha dito: “Eu, de Mim
mesmo, nada posso” e “Eu e o Pai somos Um.”
Com a primeira Lição quis dizer que é apenas um
Representante de Deus para os seres da Terra, não podendo
decidir arbitrariamente e com a segunda que obedece
estritamente ao Pai.
Maria de Nazaré ficou conhecida na Terra como a Mãe
de Jesus quando este esteve Encarnado no planeta.
Sua biografia se resume a poucos dados, mas iremos
transcrever a seguir um pequeno texto, que procura reunir as
poucas informações que ela permitiu que se acolchetassem a
seu respeito.
Quanto a Miguel é conhecido como o anjo da Justiça e
iremos transcrever uma mensagem assinada por Michel e que
se encontra no livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.
Observe-se que a mensagem fala, não na Justiça, mas na
Misericórdia, através do seu sinônimo piedade.
Depois, iremos tecer alguns comentários sobre o
trabalho de ambos no mundo espiritual.
Pedimos a Jesus que abençoe os seres da Terra nesta era
de transição, a fim de que o máximo de humanos se engajem
como trabalhadores da Vinha de Deus.
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MÃE SANTÍSSIMA
a mãe simbólica da humanidade da Terra

Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a
vós mesmos.
(Jesus Cristo)
Isso também passa.
(Mãe Santíssima)
INTRODUÇÃO
Atentando apenas para o caminho evolutivo que viemos
percorrendo a partir do ingresso na fase humana, verificamos
que, apesar dos Espíritos não terem sexo, como afirmam os
Espíritos Superiores que orientaram Allan Kardec, pelo
menos na fase atual da Terra, há Espíritos acentuadamente
masculinos e outros acentuadamente femininos, segundo
determinadas características psicológicas, independente de
encarnarem em corpos masculinos ou femininos.
As inversões, todavia, ocorrem como forma de
aprendizado, mas revelam o perfil de cada Espírito.
A humanidade terrena, que conta apenas cerca de seis
milênios e meio de civilização, ainda mostra a prevalência dos
homens, devido ao primitivismo que nos caracteriza, pois as
peculiaridades masculinas de maior força física e ousadia
foram necessárias para as realizações materiais, por exemplo,
a constituição das nações, sua organização jurídico-política e
outras tantas atividades materiais, normalmente permeadas
de guerras, uso da violência e tudo que é necessário para
conter as pessoas dentro de determinados limites na sua vida
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de relação, todavia, privilegiando alguns poucos, que se
impõem pela força ou pela astúcia, em detrimento da maioria,
menos dotada dessas armas do primitivismo.
Assim, as mulheres tendencialmente femininas têm-se
restringido às tarefas de esposa e mãe, somente aos poucos
conquistando espaço no mercado de trabalho, algumas
masculinizando-se para tanto e outras fazendo valer, com
grandes sacrifícios, seus atributos naturais de suavidade,
beleza e delicadeza.
Este modesto estudo não pretende ser uma biografia do
Espírito Maria de Nazaré, tarefa, aliás, impossível, não só
pela insuficiência de informações históricas, como também, e,
principalmente, porque o nosso objetivo é outro, qual seja, o
de simplesmente chamar a atenção sobre a sua importância
decisiva na vida dos seres que habitam nosso Planeta, muito
mais pela sua atuação invisível aos olhos materiais do que por
alguma realização estritamente terrena, que, aliás, parece
sempre ter estado fora de sua área de atuação.
Para começar a entender esse Espírito Puro é necessário
aprender a valorizar uma flor qualquer, modesta ou de rara
beleza, que exala seu perfume silenciosamente e suaviza a
feiura e os maus odores dos pântanos e monturos, também
enfeitando os abismos e os recantos aparentemente
abandonados ou inacessíveis.
A força não a preocupa; a violência não a intimida; a
desonestidade não a contamina e ela tudo transforma para
melhor e para o Bem com sua beleza, suavidade e delicadeza.
Nada de mau lhe resiste à influência sutil mas
incontestável, porque, por trás dela, está a Vontade de Deus,
que encarregou a feminilidade de aperfeiçoar a rudeza e o
empreendedorismo masculinos.
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Somente numa fase mais avançada da evolução intelectomoral é que a suavidade tem condições de exercer todo o seu
poder, fase essa em que estamos ingressando, passando a
Terra a mundo de regeneração.
Todavia, mesmo durante os séculos transatos, muitas
flores humanas tiveram de se sacrificar, exalando seu
perfume no seio dos pauis e do esterco das brutalidades e
imperfeições humanas, destacando-se aquela que foi
escolhida, desde a criação do Planeta, para ser a Mãe
Santíssima da humanidade terrena.
Não fazemos ideia da dimensão espiritual dessa Gloriosa
Entidade tanto quanto não conseguiremos avaliar as insígnias
espirituais de Jesus, o Divino Governador da Terra.
Agradeço ao Pai Celestial a oportunidade de escrever
estas palavras singelas sobre ela, como tributo às suas
incansáveis iniciativas de socorro a todos que necessitam do
seu colo de Mãe e da sua bênção para continuar na trajetória
evolutiva.
1 – A INFÂNCIA
O Espírito André Luiz, através da mediunidade de
Francisco Cândido Xavier, informa os pais ou responsáveis
sobre a impressionabilidade quase total da maioria das
crianças, constituída de Espíritos de evolução intelecto-moral
mediana, que tendem a assimilar as tendências boas ou más
daqueles adultos, devido à exposição continuada ao seu estilo
de pensar, sentir e agir como verdadeira hipnose de longa
duração, perdurando, muitas vezes, essas tendências pelo
resto da encarnação.
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Quem quer que procure autoconhecer-se deve analisar o
material intelecto-moral que recebeu na infância daqueles
adultos, “separando o joio do trigo”, em seu próprio benefício.
Em caso contrário, poderá carregar pela vida afora um
acervo negativo, sofrendo e provocando o sofrimento alheio.
A Psicologia tem razão quando procura aprofundar a
sonda nas vivências da primeira infância, que cobre o período
dos primeiros sete anos de vida.
Apesar de não termos elementos históricos para traçar a
biografia da pequena Maria, podemos ter certeza de que sua
personalidade superior chamava a atenção de todos desde as
primeiras manifestações infantis, tendo, inclusive, seus pais se
preocupado muito mais com a transmissão de bons exemplos
de obediência às Leis Divinas do que com quaisquer outros
valores ou interesses da época, onde, aliás, as mulheres
recebiam apenas algum rudimento de instrução e eram
preparadas para o casamento e a maternidade.
Na atualidade da Terra, infelizmente, veem-se pais e
mães despreparados principalmente no que diz respeito ao
aspecto moral, que, sem o saberem, passam para os filhos um
estilo de pensar, sentir e agir contrário às Leis Divinas,
causando-lhes sérios prejuízos. Preocupados muito mais com
os interesses materiais, induzem-nos a tudo que lhes propicie
a satisfação desses interesses em detrimento da verdadeira
evolução intelecto-moral, a qual depende do estudo das Leis
Divinas e sua prática na vida diária.
Maria de Nazaré representa o mais importante exemplo
para o gênero feminino.
Quando alguém tiver dúvida sobre como pensar, sentir
ou agir, imagine como ela procederia, mesmo em nos
reportando ao seu período infantil.
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2 – A ADOLESCÊNCIA
Pelo que podemos calcular, seu casamento ocorreu,
como, aliás, era costume na época, ainda na adolescência.
Todavia, a jovenzita já estava preparada para o cumprimento
dos seus deveres para com Deus e sua futura família.
Nos dias de hoje vemos muitas adolescentes avessas à
religiosidade, ocupadas apenas com uma série de futilidades,
além da própria instrução escolar visando a futura escolha de
uma profissão, de preferência rentável, mesmo que sem
vocação autêntica.
A globalização faz parte do planejamento de Jesus na
qualidade de Divino Governador da Terra, significando a
aproximação dos encarnados de todos os recantos do globo, a
fim de que uns aprendam com os outros e evoluam intelectomoralmente.
Todavia, as ferramentas tecnológicas que propiciam essa
proximidade muitas vezes têm sido utilizadas para a
divulgação do materialismo e de um estilo de pensar, sentir e
agir vazio e até nocivo, com a supervalorização da sexualidade
e a irresponsabilidade.
É importante que os pais e mães, além dos encarregados
da formação dos adolescentes se preocupem com essas
distorções, não adotando punições castradoras, mas
ensinando a liberdade com responsabilidade, aliás, conforme
preconizava Paulo de Tarso: “Tudo me é permitido, mas nem
tudo me convém.”
Proibir e castigar significam ferramentas rudes e
antipedagógicas, enquanto que o esclarecimento e os bons
exemplos são os verdadeiros caminhos da educação, pois, “se
as palavras convencem os exemplos arrastam”.
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Para ensinar primeiro é necessário que saibamos e
pratiquemos, o que se traduz em credibilidade.
O Espírito André Luiz, mediante a pena de Francisco
Cândido Xavier, dizia que: “Quando o ser humano entender
que vale a pena ser bom, será bom até por interesse.”
Os pais, mães e educadores devem tornar-se, na sua
própria vida privada e pública, verdadeiros exemplos de
obediência às Leis Divinas e, assim, estarão aptos a orientar as
gerações.
Dessa mesma forma devem proceder os adultos em geral,
contribuindo para o aperfeiçoamento da sociedade.
3 – A ESPOSA
Pode-se imaginar a correção da vida daquela que é o
modelo feminino da humanidade terrena na sua conduta
como esposa.
Quando, como se disse linhas atrás, à mulher cabia os
papéis de esposa e mãe, Maria, além dos afazeres domésticos,
deveria ser extremamente dedicada à sustentação psicológica
do marido, a quem competia trazer para casa o pão de cada
dia, adquirido através do trabalho honesto.
O relacionamento conjugal deve basear-se no respeito e
apoio mútuos, por isso fazendo-se necessário que a escolha do
parceiro ou parceira se faça em obediência exclusivamente à
afinidade espiritual.
Aristóteles, na Grécia antiga, afirmava que a amizade,
para se fazer possível, exige que os amigos sejam
assemelhados pelos níveis intelectual, moral e social, mas
equivocou-se nesse ponto, uma vez que apenas a afinidade
espiritual é que faz possível essa felicidade, que é a amizade
verdadeira.
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A propósito, quando o Espírito Emmanuel se apresentou
pela primeira vez ao jovem Francisco Cândido Xavier,
afirmou-lhe, em outras palavras, que, apesar de serem
Espíritos ligados por profundos e antigos laços afetivos, sua
convivência só seria possível se o médium assumisse o
compromisso que tinha prometido cumprir na encarnação,
sob a supervisão do seu Guia. Em caso contrário, cada qual
seguiria seu rumo, pois o Guia tinha suas responsabilidades,
sérias, na Causa do Cristo e não tinha tempo a perder com
simples trocas de ideias sem utilidade para aquele trabalho
missionário.
Vê-se, portanto, que, mesmo quando os cônjuges já
trazem, de outras épocas, a afinidade espiritual necessária à
boa convivência, é imprescindível que seus projetos de vida
sejam voltados para o Bem e trabalhem neles como parceiros,
se possível, caso coincidam, ou, pelo menos, se localizados em
áreas diferentes, um apoie o outro.
Um exemplo de casal perfeito, ou quase isso, foi, além de
Maria e José, Allan Kardec e sua excepcional Amélie Boudet.
4 – A MÃE
Debatem os eruditos, até hoje, se Maria concebeu Jesus
com contato conjugal com seu marido, o que somente o
futuro, trazendo novas informações à Ciência, poderá
esclarecer. De qualquer forma, esse dado em nada prejudica
ou auxilia o reconhecimento da sua superioridade como
Espírito Puro.
Pode-se concluir que Jesus foi o primogênito de uma
série de outros filhos, estes últimos que não estavam à altura
intelecto-moral de compreender a missão do Divino Mestre,
aliás, fazendo-lhe oposição declarada.
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Tal situação, na certa, foi programada pelo próprio
Divino Pastor, não só como oportunidade que estaria sendo
dada àqueles Espíritos para evoluírem ao contato direto com
Ele e Suas Lições, como também para que Seus seguidores
aprendessem a grande lição da Solidariedade, que é um dos
itens das Leis Divinas, através da qual todos devemos nos
reconhecer e agir como irmãos e irmãs, exercitando o Amor
Universal, mola mestra da evolução intelecto-moral, rumo à
perfeição relativa.
Maria, na certa, esforçou-se para orientar os filhos
rebeldes e primitivos no respeito às Leis Divinas, mas, na sua
vida surgiu uma outra situação exemplar, que foi a adoção do
jovem João como filho adotivo do seu coração magnânimo.
Essa ligação entre mãe e filho abriu caminho na mata
fechada dos preconceitos humanos, fazendo com que, hoje,
passados dois milênios, a adoção tenha se tornado tão comum
que se contam aos milhões os casos em que homens e
mulheres desejosos de doar de si acolhem crianças filhas e
filhos de outros pais como se frutos fossem da sua própria
carne e os amam intensamente, por eles também sendo
amados, ensinando aos retardatários do coração o Amor
Universal, que, um dia unirá toda a humanidade.
5 – UMA HOMENAGEM A JOSÉ
Como se sabe, os Espíritos Superiores, a não ser quando
haja utilidade real para a humanidade, não fazem questão
nenhuma de serem destacados nos panteões da fama e da
História. Um desses heróis da Espiritualidade Superior é José,
a quem se refere em poucos registros evangélicos, parecendo
ter desencarnado durante a adolescência de Jesus.
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Todavia, seus exemplos de obediência às orientações
espirituais que recebeu mostra o perfil sublimado que o
caracterizava.
Trabalhando no seu ofício de brunir a madeira e
confeccionar móveis e apetrechos úteis à vida das famílias,
estava não ensinando ao seu Filho Divinal, que tudo já sabia,
mas servindo de modelo aos que conviveram com aquela
Família Especial e tiveram o privilégio de assimilar a
dignidade do trabalho, em uma época em que o primitivismo
intelecto-moral era regra quase geral.
Neste escrito modesto, fica, portanto, registrada nossa
sincera homenagem a esse Espírito de Escol, que fez questão,
certamente, de querer guardados apenas os registros
nobilitantes de honradez, humildade, fé absoluta em Deus e
Amor.
6 – TRIBUTO À MÃE SANTÍSSIMA
Vivendo em ambiente de trabalho e no cumprimento dos
deveres familiares em consonância com as Leis Divinas,
acolheu com serenidade a Ordem Indireta, que as
circunstâncias aparentemente casuais lhe impunham, de dar à
luz seu Filho Divino num ambiente de extrema indigência
material, junto aos animais humildes que fizeram companhia
à Família de Espíritos Luminosos.
Concebendo não só Jesus quanto outros filhos que não
estavam à altura de compreendê-la nem ao Primogênito,
estaria ensinando o Amor Universal, tentando sensibilizá-los
para a vivência conforme as Leis Divinas, que teria produzido
resultado na vida deles apenas a longo prazo. Todavia, aquela
Mãe Superior sabia que toda semente de Deus se transforma
em frondosa árvore no tempo certo.
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Convivendo com Jesus no dia a dia da época anterior ao
início da Sua Vida Pública, quantas horas de diálogo sublime
devem ter mantido, condoendo-se dos sofrimentos do povo
simples dos pequenos ou mais populosos burgos onde
habitavam ou por onde passaram! Infelizmente, nenhum
registro dessas Lições chegou até nós, o que somente
venhamos a conhecer daqui a muitos séculos ou milênios,
quando nossa evolução intelecto-moral vier a permitir sua
compreensão.
Depois de Jesus passar a ser reconhecido pelos homens e
mulheres de boa vontade e boa fé como o Messias, graças à
confirmação veiculada pelo Batista, Sua Mãe deve ter atuado
como âncora poderosa, porto seguro, pela força do
pensamento e das suas orações, que, de forma invisível,
ajudavam a abrir caminho para a conversão de muitos.
Nem sempre quem fala ao público convence, nem todos
os que aparentemente dirigem são os mais importantes e
muitos dos que se apresentam como porta-vozes são meros
mandatários dos que estão no comando dos trabalhos mais
importantes.
Mãe Santíssima, no silêncio de suas preces, era a
sustentação da trajetória do Filho, muito mais que aqueles e
aquelas que Ele constituiu Seus discípulos e apóstolos, a
maioria dos quais que, na verdade, iria se decidir pela
Verdade apenas depois de Sua partida para o mundo
espiritual.
Aquela Mãe esteve cumprindo seu papel desde o
primeiro minuto até o último da trajetória do Filho e também
durante os seguintes anos em que Ela viveu no mundo
terreno.
Quando do Supremo Testemunho da cruz, esteve junto
com o Filho, sustendo-Lhe a Fé Absoluta no Pai, em Quem ela
também cria sem nenhuma sombra de dúvida.
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Partindo, depois, para viver com o filho adotivo, assumiu
sua Missão Pública, não registrada no Evangelho de João, na
certa, por humildade consciente dela, que nunca deve ter
autorizado que lhe engrandecessem o Trabalho Missionário.
Ali era visitada por sofredores a quem consolava, pensadores
a quem esclarecia, empreendedores a quem incentivava às
iniciativas nobilitantes e tantos outros, durante muitos anos,
até que Jesus veio um dia buscá-la, quando a saudade não
mais lhe permitiu suportar a vida em planos diferentes: Ele lá
e ela aqui.
A partir daí, aos poucos sendo reconhecida pelos devotos
de Jesus pela sua grandeza pessoal, como verdadeira Estrela
que tem brilho próprio, passou a ser evocada nas orações de
milhares e depois milhões, como Intercessora no Socorro
Divino, tendo um inspirado grafado nos Registros Espirituais
e na Literatura da Terra a Ave Maria, que, muitos séculos
depois, inspirou mestres da Arte da Música a comporem
obras sublimes em sua homenagem e evocação.
Mãe Santíssima, abençoe a toda a humanidade e
interceda ao Pai por todos os que lhe são devotos, mas,
sobretudo, pelos que em nada creem, porque esses são os Seus
atuais filhos mais necessitados, como o foram aqueles outros,
irmãos carnais de Jesus, que estavam longe de entender seu
Amor de Mãe.
7 – A “AVE MARIA”
A versão da “Ave Maria” mais conhecida no Brasil é a
católico-romana pós-tridentina:
Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
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rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Amém.
Inclusive muitos dos espíritas, temos o hábito de rezá-la,
apenas substituindo a expressão “Mãe de Deus” por “Mãe de
Jesus”.
Trata-se, como se sabe, de uma invocação normalmente
feita com grande unção, talvez devido ao atavismo de dirigirse a u’a Mãe, com a confiança no seu atendimento, conforme
se tem quando nos dirigimos às nossas mães terrenas, prontas
a dizerem sim aos seus filhos, sendo que muitos rezam a “Ave
Maria” com mais naturalidade do que quando oram o “Pai
Nosso”, uma vez que, ainda sem compreender o Pai Celestial,
talvez guardem dentro de si uma certa dúvida sobre se serão
atendidos ou não.
Infelizmente, a maioria das pessoas ora para pedir uma
série de benefícios, inclusive materiais, ao invés de se
dirigirem mentalmente ao Pai Celestial, a Jesus, Maria de
Nazaré e outros Espíritos Superiores em atitude de gratidão e
satisfação por estar em contato com eles.
A oração é uma comunicação mental que devemos
exercitar diariamente, distanciando-nos momentaneamente
das atividades e interesses materiais e sublimando nosso
psiquismo, que, nesses instantes, passa a sintonizar com as
correntes mentais elevadas, proporcionando grandes
benefícios a nós mesmos e àqueles em favor de quem oramos.
Como se sabe no meio espírita, a prece deve ser
preferencialmente espontânea, sem necessidade de palavras
sacramentais e deve partir do “fundo do coração”, sem a
preocupação de tornar-se uma peça literária cheia de
imponência e beleza.
Muitos, quando oram, utilizam a segunda pessoa do
plural (vós) ou a segunda pessoa do singular (tu), que,
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todavia, pode ser, sem nenhum problema, substituídas pela
terceira pessoa do singular (você), porque o que importa não
são as palavras, mas sim a sinceridade dos sentimentos.
Dirigir-se a esses Entes Superiores tratando-os com a
expressão você não representará “falta de respeito”, como
alguns acreditam, tanto quanto nossos filhos atualmente se
dirigem a nós com essa expressão. Ainda mais, é de se
considerar que no Brasil não são usuais as expressões tu e vós.
8 – “ISSO TAMBÉM PASSA”
Conta-se que, certa feita, Francisco Cândido Xavier
pediu ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes que solicitasse à
Mãe Santíssima uma mensagem ou frase de incentivo e
consolo, tendo, daí a algum tempo, o paternal “médico dos
pobres” trazido a frase acima, que o médium colocou em local
de destaque no seu modesto quarto e sempre se voltava para
ela e se sentia fortificado para continuar nas suas tarefas.
“Isso também passa” é diferente da conhecida “tudo
passa”, podendo-se calcular que, através daquelas poucas
palavras, a Remetente quisesse realmente tranquilizar o
missionário encarnado, infundindo-lhe confiança no futuro,
com a vitória do Bem.
O vocabulário terreno não tem o condão de traduzir,
com perfeição, as ideias superiores, mas aquelas três palavras,
que, unidas, encerram uma filosofia eterna, vieram do Alto
carregadas do magnetismo sublimado da Mãe da
humanidade.
O fato do próprio pedido de consolação ter sido dirigido
àquela Mãe Espiritual demonstra, aos que não lhe
reconheceram ainda a superioridade, uma pálida ideia do seu
gabarito espiritual, encoberto pela própria humildade, que,
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na certa, deve ter desautorizado qualquer atitude de
“endeusamento”, como, aliás, fazem os Espíritos Superiores,
pois, quanto mais elevado é um Espírito, menos admite que
lhe prestem culto, que, aliás, deve ser direcionar ao Pai
Celestial.
É por isso que Jesus aceitou apenas o qualificativo de
professor (mestre), mas disse que Bom é apenas Deus.
“Isso também passa” deve ser objeto de nossas reflexões:
nessas três palavras encontraremos, ao mesmo tempo, alento
nos momentos difíceis; desapego quanto aos interesses
materiais e pessoas; enfim, a certeza da nossa própria
evolução intelecto-moral, rumo à perfeição relativa.
9 – A PROMOÇÃO DE BEZERRA DE MENEZES
É muito conhecida no meio espírita a autorização que a
Mãe Santíssima encaminhou, grafada em pergaminho
luminoso, através do Espírito Celina, a Bezerra de Menezes,
por ocasião de uma solenidade no mundo espiritual, em que se
homenageava o “médico dos pobres”. Concedia-lhe o direito
de habitar qualquer dos planetas do sistema solar.
O fato de ser ela quem assinava a autorização revela sua
autoridade, cuja dimensão não temos condições de avaliar.
Infelizmente, deve-se dizer, há em nosso meio, uma certa
desinformação sobre quem é realmente esse Espírito, talvez
como reação inconsciente ao tratamento que, no maio
católico, lhe dão de “Nossa Senhora” e “Mãe de Deus”...
Não pretendemos aqui polemizar nem incentivar o culto
à Mãe Santíssima, mas sim reafirmar que quanto mais
elevado é um Espírito mais a humildade lhe caracteriza a
personalidade, ao contrário do que acontece entre os
encarnados em geral, que, de várias formas, procuram ser
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objeto de homenagens, na maioria, imerecidas, para
satisfação da própria vaidade.
O fato desse Espírito procurado passar quase anônimo
durante sua encarnação e se terem poucas notícias a seu
respeito entre os encarnados, por si só, já revelam sua
superioridade.
Apenas para esclarecer melhor a noção da humildade
como atributo dos Espíritos Superiores, refiramo-nos à recusa
da ministra Veneranda, da cidade espiritual de “Nosso Lar”, à
homenagem que pretendiam prestar-lhe...
Os arquivos do mundo espiritual registram nomes e
fatos de forma quase oposta aos dados da nossa História
terrena, uma vez que lá as personalidades e os fatos realmente
importantes costumam ser, muitas vezes, desconhecidos nos
registros terrenos, enquanto que nossos heróis costumam
chegar lá qualificados como Espíritos falidos, muitos que
procuram reencarnar logo, se possível, para tentar a própria
redenção.
Comecemos a nossa autorreforma moral e entenderemos
melhor os valores reais, que nada têm a ver com a Cultura
sem Deus e as realizações geralmente horizontais do mundo
material.
Analisemos este outro exemplo: na relação dos Espíritos
mencionados ao final dos Prolegômenos de “O Livro dos
Espíritos” os englobados no “etc. etc.” devem ser muito mais
evoluídos que vários daqueles cujo nome aparece
explicitamente naquela listagem.
Maria de Nazaré, na sua superioridade, terá
determinado a Lucas, Paulo de Tarso e João, aos quais
relatou pessoalmente passagens da vida de Jesus, que não
dessem destaque a ela própria.

41

10 – O TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE SUICIDAS
O livro “Memórias de um Suicida”, do Espírito Camilo
Castelo Branco, psicografado por Yvonne do Amaral Pereira,
fala na missão de Maria de Nazaré junto aos suicidas.
Tratam-se de Espíritos altamente sofredores, cuja
vibração desarmonizada é altamente nociva, somente
suportável sem abalo pelos Espíritos Superiores.
A propósito, essa tarefa não terá sido assumida
recentemente, sendo conhecida sua interferência direta para a
recuperação de Judas Iscariote.
CONCLUSÕES
1) Maria de Nazaré é, na certa, um dos Espíritos mais
elevados que habitou a Terra, podendo-se arriscar a opinião
de que esteja ligada ao nosso planeta desde sua criação por
Jesus, Seu Divino Governador;
2) Sua participação na implantação da Boa Nova foi decisiva,
todavia, desconhecida em grande parte pelos encarnados, que
contam com poucas referências a seu respeito;
3) É impossível imaginar o quanto de suas narrativas
representaram a base dos Evangelhos de João e Lucas, além
das Epístolas de Paulo de Tarso;
4) Convivendo com João a partir de certa época, na qualidade
de sua Mãe adotiva, sua presença deve ter-lhe propiciado
condições para a recepção espiritual do Apocalipse;
5) A casa onde passou seus últimos anos, em companhia de
João, era visitada por centenas de necessitados do corpo e da
alma, que lhe iam pedir conselhos e consolo, e ficou logo
conhecida como a “Casa da Santíssima”;
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6) Também não podemos aquilatar sua importância durante o
tempo em que Jesus esteve encarnado, mas não terá sido por
acaso que foi escolhida para ser a Genitora do Divino Mestre.

A PIEDADE
(Michel)
“A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos
anjos. É a irmã de caridade que vos conduz para Deus.
Ah!, deixai vosso coração enternecer-se, diante das
misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas
lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas.
E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis
restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura
experimentais! É verdade que essa ventura tem um certo
amargor, porque surge ao lado da desgraça; mas se não
apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não
traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes;
pelo contrário, tem uma penetrante suavidade, que
encanta a alma.
A piedade, quando profundamente sentida, é amor: o
amor é devotamento é o olvido de si mesmo; e esse olvido,
essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência,
aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a
sua vida, e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime.
Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza
primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela
tornará a Terra feliz, fazendo reinar na sua face à
concórdia, a paz e o amor.
O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir,
domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que
dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor

43

do próximo, é a piedade, essa piedade que vos comove até
as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos
irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos
arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis,
portanto, em vossos corações, essa emoção celeste, nem
façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos
aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes
perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar
indiferente, quando puderdes ser úteis! A tranquilidade
conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a
tranquilidade do Mar Morto, que oculta na profundeza de
suas águas a lama fétida e a corrupção.
Quanto a piedade está longe, entretanto, de produzir
a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o
egoísta! Não há dúvida que a alma experimenta, ao
contato da desgraça alheia, confrangendo-se, um
estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o
vosso ser e vos afeta penosamente. Mas compensação é
grande, quando conseguis devolver a coragem e a
esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da
mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de
emoção e recolhimento, se volta com doçura para vós,
antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver
enviado um consolador, um amparo. A piedade é a
melancólica, mas celeste precursora da caridade, esta
primeira entre as virtudes, de que ela é irmã, e cujos
benefícios prepara e enobrece.”
A FALANGE DE MARIA DE NAZARÉ
No livro “Memórias de um Suicida”, referido acima, há
menção à falange dirigida pelo Espírito Maria de Nazaré.
A promoção de Bezerra de Menezes, também
mencionada linhas atrás, ocorreu por deliberação de Maria
de Nazaré.
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Tudo isso são esclarecimentos importantes para os
humanos habitantes da Terra.
Infelizmente, há muitos que não levam em conta o
destaque que esse Espírito iluminado tem no Governo deste
planeta e, na verdade, muitos consideram a figura humana da
Mãe de Jesus como secundária e indigna de maior apreço.
Todavia, há pessoas que a reconhecem com outros
nomes, inclusive Iemanjá, na Umbanda.
Ela pode ser identificadas com várias deusas de várias
correntes religiosas, sendo que não importam nomes, mas sim
seu papel no Governo do planeta.
A quem tem fé nesse Espírito Puro cabe sempre o dever
de agradecer-lhe as inúmeras graças recebidas, porque é ela
quem intercede junto a Deus e a Jesus em favor das criaturas
necessitadas de socorro.
Não é da sua característica analisar merecimentos, como
se fosse magistrada, mas sim impulsionar as criaturas rumo
ao progresso espiritual observando-lhes mais as necessidades
do que o próprio merecimento.
Seu coração maternal e perdoador sempre procura dar
uma nova chance aos equivocados e distraídos do caminho
evolutivo.
Verdadeiros milagres acontecem quando se pede a ela
novas oportunidades de recomeço.
O culto quase universal a essa Mãe da humanidade da
Terra é sinal do quanto pode realizar em favor de todos que
pedem sua intercessão.
Louvada seja a Mãe Santíssima!
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A FALANDE DO GUARDIÃO MIGUEL
Dentro da seara espírita e, aliás, em todos os setores da
atividade humana, há autores marginalizados pelos que se
arrogam o direito de selecionar as ideias e as obras que
podem chegar aos demais adeptos.
Assim tem acontecido desde sempre, sendo comandados
esses ditadores de consciências pelas Trevas, que procuram
retardar a evolução do planeta.
Um dos autores espirituais estigmatizado no momento é
Ângelo Inácio, cujo médium é Robson Pinheiro.
Uma das obras desse Espírito chama-se justamente “Os
Guardiões”, onde se fala do trabalho do Guardião Miguel, a
que nos referimos.
Essa obra merece ser lida por todos aqueles que
pretendem conhecer a Justiça Divina na realidade da Terra.
Procurar ignorar a existência de Espíritos voltados para
o Mal no mundo terráqueo é o mesmo que afirmar a
inexistência da miséria, da criminalidade, das desigualdades
nas grandes e pequenas urbes deste planeta.
Aqueles que são os criminosos declarados ou disfarçados
do mundo dos encarnados costumam continuar por milênios
na senda do Mal no mundo espiritual e, nessa qualidade,
procuram interceptar todas as iniciativas do Bem na Terra.
Tem que haver, em contrapartida, os Espíritos do Bem
dedicados a realizar a Justiça Divina com vistas à evolução
dos habitantes da Terra.
Esses Espíritos da Justiça estão subordinados a Miguel, o
qual foi encarregado por Jesus de velar pelo equilíbrio
possível, considerando-se a Terra como um mundo de provas
e expiações, ou seja, mais ou menos o que seria uma
penitenciária.
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Essa afirmativa pode chocar as pessoas que procuram
encobrir os próprios defeitos morais ou vícios, mas representa
a realidade da humanidade da Terra.
Está o planeta sendo promovido a mundo de
regeneração, mas essa promoção não ocorre em massa e sim
individualmente, Espírito por Espírito, sendo que cada um
será promovido se assim o merecer pela auto reforma moral
profunda.
Não basta “conhecer a Verdade” para ser liberto do Mal,
mas sim engajar-se no Bem, diariamente, tal como está
simbolizado na parábola dos trabalhadores da última hora.
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