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Quem foi André Luiz?
André Luiz teria sido um médico, em sua última encarnação, e muitas das
obras psicografadas atribuídas a ele possuem diversas informações
biológicas complexas.
Acerca da verdadeira identidade em vida, da entidade espiritual, e
considerando que vários pormenores nas obras de André Luiz foram
preventivamente alterados a pedido do próprio espírito, segundo consta
em sua biografia existem várias teorias no movimento espírita brasileiro.
A teoria Oswaldo Cruz
Uma teoria sustenta que André Luiz teria sido um médico brasileiro,
residente no Rio de Janeiro e poderia ser Oswaldo Cruz. Comparando-se
relatos do livro “Nosso Lar” com a biografia de Oswaldo Cruz, nos leva a
descartar essa hipótese. André Luiz era filho de um comerciante.
Oswaldo Cruz era filho do médico Bento Gonçalves Cruz. Oswaldo Cruz
desencarnou em 1917, de insuficiência renal, e André Luiz informa que foi
de oclusão intestinal, provavelmente entre 1929 e 1930.
A teoria Faustino Esposel
Faustino Monteiro Esposel nasceu no Rio de Janeiro, então capital
federal, no dia 10 de agosto de 1888. Era professor substituto da seção
de neurologia e psiquiatria da Faculdade de Medicina e reputado clínico,
catedrático de neurologia na Faculdade Fluminense de Medicina. Era
também sanitarista, portador por concurso do título de docente de higiene
da Escola Normal do Rio de Janeiro. Entusiasta dos esportes e da
educação física pertenceu a muitas associações esportivas. Foi
presidente do Clube de Regatas Flamengo. Segundo Luciano dos Anjos,
muitas são as coincidências entre Faustino Esposel e André Luiz.
Faustino desencarnou em 16 de setembro de 1931, na cidade do Rio de
Janeiro.

A teoria Carlos Chagas
Carlos Justiniano Ribeiro Chagas foi sanitarista, cientista e bacteriologista
brasileiro, que trabalhou como clínico e pesquisador. Atuante na saúde
pública do Brasil, iniciou sua carreira no combate à malária. A versão
mais aceita é que André Luiz teria sido o médico Carlos Chagas, que
faleceu em 1934. Tal versão é confirmada pelo médium e médico Waldo
Vieira, que também possui obras psicografadas atribuídas a André Luiz,
três delas psicografadas em parceria com Chico Xavier. Carlos Chagas
nasceu em 9 de julho de 1879, na cidade de Oliveiras, em Minas Gerais,
e desencarnou de infarto, no Rio de Janeiro, em 8 de novembro de 1934.
Que importa quem foi André Luiz? - A obra é muito mais importante
que a polêmica.
Hercio M. C. Arantes, pesquisador da Obra de André Luiz, em visita a
Chico Xavier, contou que o médium lhe disse, com naturalidade, que ao
terminar a psicografia do livro “Nosso Lar”, esperava que o autor espiritual
usasse o seu próprio nome da última encarnação. Mas, para sua
surpresa, certa noite, estando em desdobramento espiritual, mantendo
um diálogo com Dr. Carlos Chagas, foi informado que, para não criar
problemas ao médium, ele usaria um pseudônimo. E, dentro de um ano,
Chico entenderia melhor essa decisão. Ele se referia ao caso Humberto
de Campos, em que a família exigia direitos autorais das obras
publicadas como sendo do Espírito Humberto de Campos, que, a partir de
então, denominou-se “Irmão X”. A seguir, Chico perguntou-lhe qual
pseudônimo ele usaria. Então o autor olhou para o irmão do médium,
chamado André Luiz, que dormia na cama ao lado, e disse-lhe que usaria
o nome dele. E assim foi feito.
O resgate do Espírito André Luiz
Após oito anos de sofrimento e loucura no Umbral, André Luiz relatou ter
sido conduzido a uma cidade espiritual, denominada Nosso Lar.
A organização e aspectos de “Nosso Lar”
A referida cidade tinha sua organização política efetivada através de um
Governador e de seus Ministros. Era de uma beleza impressionante, com
vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de
profunda tranquilidade espiritual.

A cidade estava dividida em “Ministérios”: da Regeneração, da União
Divina, da Comunicação, da Elevação, Governadoria, do Auxílio. Havia o
Hospital, parques com música, animais no Mundo Espiritual, o Bosque
das Águas e o Rio Azul.
O Aerobus
O aerobus era um grande veículo com vários passageiros, suspenso no
ar a uns 5m do chão. Descendo até onde estavam como se fosse um
elevador terreno, André percebeu que não era algo conhecido na Terra.
Feito de material muito flexível, era muito comprido, parecendo ligado a
fios invisíveis, considerando a grande quantidade de antenas que havia
no teto. Mais tarde, André confirmou as suas suposições, visitando as
grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. A velocidade era
tanta que não era possível ver bem os detalhes das construções que se
seguiam no caminho. A distância não era pequena, porque levou 40
minutos, com paradas a cada 3 km.
Heigorina Cunha e a cidade “Nosso Lar”
Desenhos minuciosos do mapa da cidade "Nosso Lar" assim como a
arquitetura das edificações, ministérios e casas, foram criados pela
médium Heigorina Cunha, através de suas observações, realizadas
durante supostos desdobramentos (saídas do corpo) em março de
1979. .
Esses desenhos serviram de inspiração para criar o visual arquitetônico
da cidade que se vê na adaptação cinematográfica da obra, o filme Nosso
Lar. Seus desenhos foram esclarecidos e confirmados por Chico Xavier
de que se tratava realmente da cidade "Nosso Lar”.
Lançamento da obra de André Luiz
O ano de 1944 marca a estréia de André Luiz no mercado editorial
espírita brasileiro, revolucionando, de certo modo, a concepção geral
acerca da vida pós-túmulo. "Nosso Lar" descreve as atividades de uma
cidade espiritual próxima da Terra, e transforma-se em objeto de estudo,
discussão e deslumbramento nos círculos espíritas do país. Portas até
então cerradas se abrem de par em par, revelando vida e trabalho,
continuidade e justiça…
São as seguintes, as obras de André Luiz:

NOSSO LAR
O autor narra sua experiência após a desencarnação, descrevendo
minuciosamente o sofrido estágio no Umbral, detalhando-o. A seguir,
conta a emoção de ter sido socorrido e ser levado para uma cidade
espiritual denominada "NOSSO LAR”… A partir daí, o livro abre um leque
de informações absolutamente inéditas sobre o Plano Espiritual.
OS MENSAGEIROS
Testemunhos de médiuns (desencarnados) que, tendo partido do "Nosso
Lar", com tarefas específicas, não conseguiram cumpri-las. Atendimentos
prestados a encarnados e a desencarnados, pela equipe de mensageiros
do "Nosso Lar”.
MISSIONÁRIOS DA LUZ
Vários processos mediúnicos e as providências do plano espiritual, antes,
durante e após as reuniões mediúnicas. Descrição da sublimidade da
reencarnação de um espírito. Ensinamentos sobre a programação da
existência terrena.
NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE
Obra inteiramente dedicada à mediunidade, na visão “do Céu para a
Terra”. A Ciência não tardará a identificar o intercâmbio com o Plano
Espiritual. A vivência dos fenômenos mediúnicos repousa na vivência dos
ensinos de Jesus.
NO MUNDO MAIOR
Este livro trata da questão psíquica, abordando os encontros e
desencontros da Medicina terrena ante as lições da Doutrina dos
Espíritos. O Espiritismo descerra o véu que encobre os mistérios dos
distúrbios psíquicos, a saber: esquizofrenia - epilepsia - neuroses várias
fobias - idéias fixas - sentimentos de culpa - mongolismo (estudo de
curioso caso).
OBREIROS DA VIDA ETERNA
Esclarece o processo da desencarnação de um colaborador. Lições
sobre a loucura: origens, efeitos, tratamento e cura pelas noções
reencarnacionistas. Descrição do "abismo" — região trevosa onde

Espíritos infelizes se apresentam como feras. Cita "moratória terrena"
concedida a uma pessoa prestes a desencarnar.
AÇÃO E REAÇÃO
As várias nuanças da Lei de Causa e Efeito (Justiça Divina), estudadas
nas regiões umbralinas. O sofrimento dos Espíritos desencarnados, que
quando na romagem terrena obscureceram a consciência, com poderoso
alerta para todos nós.
ENTRE A TERRA E O CÉU
A narrativa é toda ela embasada na família, no que ela representa de
dramas cotidianos, de conflitos multiplicados, de processos obsessivos
instalados, tudo isso no lar. A “prece refratada” desviada do endereço
original, subindo a Planos Espirituais superiores. O aguilhão da culpa é
aqui descrito com cores fortes, num alerta de fantástico valor pedagógico.
Ensino espírita referente aos chacras (centros de força).
LIBERTAÇÃO
Trata das culpas advindas a todos aqueles que trilharam pelos
descaminhos morais. Por sintonia, o culpado será situado em tormentoso
clima astral onde encontrará milhares de Espíritos similares. Analisa
casos de segunda morte e ovóides. Obsessores poderosos e cruéis
arvoram-se em juízes implacáveis que, em razão da culpa dos mais
fracos, disso se valem para escravizá-los.
SEXO E DESTINO
Consequências das experiências sexuais e conduta do espírito quando
encarnado. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e
compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, homossexualismo,
poligamia, divórcio, inibições físicas, crimes sexuais constituem os temas
deste livro.
E A VIDA CONTINUA
Este livro apresenta o retrato espiritual da criatura ao desencarnar e
demonstra que a vivência dos habitantes no Além está relacionada com
sua condição mental. Personagens reais são incentivados à renovação
pelo estudo e trabalho. Ensina-nos a prática do auto-exame na certeza

de que a vida continua plena de esperança e trabalho, progresso e
realização.
MECANISMOS DA MEDIUNIDADE
O livro foi psicografado pelos médiuns Chico Xavier e Waldo Vieira.









A mediunidade, enquadrada em alguns conceitos da Física, do
magnetismo e principalmente da eletricidade.
O homem vive num reino de ondas transfiguradas em luz,
eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que
se exprimam.
Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade,
do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas de evolução
humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher
informações pelas vias do espírito.
Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos
Espíritos pelos meios mecânicos que lhes estão à disposição e a
expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das
vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios.
A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode
tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos
Espíritos; faltando estes, já não há mediunidade.
Imagens de Waldo Vieira e Chico Xavier

EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS
O livro foi psicografado pelos médiuns Chico Xavier e Waldo Vieira.



Características da evolução do Espírito desde sua criação, quer no
Plano Espiritual, quer no da matéria.
O Espírito tem acesso ao plano diferente daquele no qual se
encontra:
- Encarnado
: Plano Espiritual
- Desencarnado: Plano da Matéria
Aliando Ciência à Doutrina dos Espíritos o autor espiritual oferta-nos
material de estudo e aprendizado que engloba, praticamente, todas
as áreas do conhecimento humano.
Fala-nos de Deus, da Criação e de todas as criaturas; do Tempo e
das imensidões siderais.

A marcha dos Espíritos é progressiva, jamais retrógrada.
2. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros
problemas até hoje insolúveis.
3. A vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico
conjunto da Obra do Criador.
4. No intervalo das existências humanas o Espírito torna a entrar no
mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado segundo o bem ou o mal
que fez.
5. O Espiritismo e a Ciência se completam reciprocamente.
1.

OUTRAS OBRAS
Desobsessão
Agenda Cristã
Conduta Espírita
Respostas da Vida
Sol nas Almas
Sinal Verde
Estude e Viva
Endereços da Paz
Cidade no Além
Busca e Acharás
Apostilas da Vida
Ação e Caminho
A Verdade Responde
Tempo e Nós
Meditações Diárias
Resumo de cada obra:
DESOBSESSÃO e
AGENDA CRISTÃ
Chico Xavier em parceria com Waldo Vieira.
Aborda temas que orientam os trabalhadores nas reunioes de
desobsessao, desde o despertar no dia da reuniao, superaçao de
impedimentos, conversaçao anterior à reuniao, pontualidade, equipe,
educaçao mediunica, passes, até o seu encerramento.

CONDUTA ESPÍRITA
Ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. E se o
bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre
como deve fazer.
RESPOSTAS DA VIDA
Muitos companheiros, endereçando inquiriçoes ao nosso amigo André
Luiz, inspiraram a ele a formaçao deste livro que lhe reune as respostas,
especialmente no que se refere à iluminaçao intima e relacionamento
comum, relativamente à nossa melhoria espiritual.
SINAL VERDE
Sao 50 orientaçoes sobre nossas atitudes do dia-a-dia, para auxiliar-nos
na nossa convivencia em familia, no trabalho e na sociedade em geral.
Sao pequenos detalhes de conduta que às vezes nos passam
despercebidos, mas que sao de grande importancia para a nossa paz
interior, além de servirem de exemplo de respeito e solidariedade aos
nossos semelhantes.
ESTUDE E VIVA
Forçoso é observar que o conhecimento é um tipo de aquisiçao que exige
de nos caridade para conosco, porque se é possivel sanar as deficiencias
do corpo pelas doaçoes da beneficencia, como sejam o alimento ao
faminto e o remédio ao doente, a luz do espirito nao se transmite nem por
imposiçao, nem por osmose. Quem aspira entesourar os valores da
propria emancipaçao intima à frente do Universo e da Vida, deve e
precisa estudar.
ENDEREÇOS DA PAZ e
CIDADE NO ALÉM
Coragem e paciencia.
Sejam quais forem os obstaculos que te desafiem, aciona essas duas
alavancas da paz, porque a coragem te mantera o coraçao ligado à fé no
Divino Poder que nos rege os dias e a paciencia é a luz da esperança
que nasce de nos, assegurando-nos a vitoria sobre nos mesmos nas
lutas edificantes do dia-a-dia.

BUSCA E ACHARÁS
Mensagens de Espíritos diversos, inclusive de André Luiz.
As paginas que reunimos sao parcelas de conversaçoes intimas com os
irmaos que desejam valorizar a vida e aproveitar as vantagens do tempo.
Procuremos os recursos e as bençaos de que nos sintamos
necessitados, aprendendo a prestigia-los e assimila-los, sem abuso,
quando o Senhor no-los coloque nas maos.
APOSTILAS DA VIDA
Cercado de aprendizes, falando ao ar livre dos parques ou dos campos,
André Luis sempre nos fez lembrar os professores, quando se rodeiam
de alunos avidos de luz para a vida interior. Dessas aulas por ele
ministradas, taquigrafamos muitas das quais retiramos algumas para
oferecer-te este livro pleno de atualidade para o nosso proprio caminho.
AÇÃO E CAMINHO
Açao é movimento, criatividade e trabalho.
Caminho é diretriz, segurança e realizaçao.
Este volume despretensioso formado por avisos, lembretes, sugestoes e
planos é açao recordando os melhores caminhos para a concretizaçao de
nossos desejos e idéias.
A VERDADE RESPONDE
E, em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, a
Doutrina Espirita ensinara e levantara, construindo e consolando, com a
verdade a nortear-lhe a marcha redentora. Conduzamos o coraçao às
bençaos da Doutrina Salvadora que abraçamos com o Cristo e, desse
modo, a ressurreiçao da Terra, começando por dentro de nos, constituirnos-a, no abençoado amanha, o Paraiso conquistado para a nossa
Alegria Perpétua em Perpétuo Esplendor.
TEMPO E NÓS
Mensagens de Emmanuel e André Luiz.
Estejamos convencidos de que, muitas vezes, na vida, um minuto é a
oportunidade para a melhor decisao.

MEDITAÇÕES DIÁRIAS
Mensagens selecionadas dos livros:
Apostilas da Vida, Brilhe vossa luz, Caminho Espírita, Caridade,
Comandos do amor, Encontro de Paz, Passos da Vida, Paz e Renovação,
Servidores no Além, Tempo de Luz e Visão Nova.
ANDRÉ LUIZ ESCLARECE EM “SINAL VERDE”
★

Agradeça a Deus a bençao da vida, pela manha. Se voce nao tem o
habito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo, por
alguns momentos, antes de retomar as proprias atividades.

★

Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras
de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os outros.

★

Fale em tonalidade nao tao alta que assuste e nem tao baixa que
crie dificuldade a quem ouça.

★

Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho
daqueles que lhe compartilham a existencia.

★

Nao sacrifique a paz do lar com discussoes e conflitos, a pretexto
de honorificar essa ou aquela causa da Humanidade, porque a
dignidade de qualquer causa da Humanidade começa no reduto
doméstico.

★
Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe
compartilhem a experiencia.
Cleide Morsoleto Tagliaferri
Palestra proferida em 01 de abril de 2015, na Instituição Beneficente
“A Luz Divina”, no 29º Simpósio Espírita.

