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“LIBERTAÇÃO” foi o tema do 9º livro da série “A Vida no Mundo
Espiritual”, enviado através da psicografia de Francisco Cândido Xavier,
cujos ensinamentos são abordados nesta palestra.
Nesse livro, André Luiz é designado para colaborar e assistir uma
missão de auxílio, sob a orientação de seu novo instrutor, Gúbio.


O caso Margarida – reencarnada, é um caso de obsessão grave
onde o objetivo das entidades voltadas ao mal é o seu
desencarne. Esses espíritos obscuros agem sob a chefia de uma
entidade coletiva chamada “Dragões do Mal”, chefiado por
Gregório, seu antigo pai em sua prévia reencarnação.



Em seguida é relatado o caso de uma mulher que matou os filhos
e o marido. Pela sua atitude é associada a uma “loba”, sendo em
seguida, por poderosa indução hipnótica, aos poucos
transformada em “loba”’ pelo julgador, em um fenômeno de
licantropia, sendo trabalhado o seu remorso e a sua culpa.



3/4 da população da terra se ligam a esses sítios das sombras e
de baixo teor vibratório.

É mencionada a existência de uma segunda morte que pode
acontecer como resultante de grandes quedas com entidades voltadas
para o mal; essas criaturas tomam o formato de fetos ou amebas
mentais, mobilizáveis por entidades perversas ou rebeldes.
A existência de espíritos ovóides a se expressarem por intermédio de
matéria semelhante a uma gelatina fluída e amorfa. Essas entidades
gastam o perispírito sob tormentos e desesperação.
Este trabalho serviu para a libertação do próprio André Luiz, como
Emmanuel narra no prefácio do livro, sob o título “A lenda do peixinho
vermelho”.
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O livro trata das culpas provenientes de todos aqueles — encarnados
e desencarnados — que trilharam pelos descaminhos morais,
prejudicando a si mesmos e ao próximo.
Como a evolução espiritual é uma Lei Divina, chega o tempo da
prestação de contas, a partir do tribunal da nossa própria consciência.
Enquanto o arrependimento não brota no culpado, por sintonia, o
culpado será situado em tormentoso clima astral (Umbral) onde
encontrará milhares de Espíritos semelhantes.
Obsessores poderosos e cruéis tornaram-se juízes implacáveis que,
em razão da culpa dos mais fracos, disso se valem para escravizá-los. A
forma como isso acontece é narrada de forma esclarecedora e
chocante.
As descrições dos ambientes das trevas, onde estão tais espíritos
caídos no mal, causam fortíssima impressão, mas constituem preciosa
lição de como até ali o Amor de Deus e a Caridade de Jesus e seus
auxiliares se faz presente a todos que manifestem a mínima vontade de
mudar de rota, abandonando o mau proceder.
Os distúrbios físico-psíquicos-espirituais são analisados nos Planos
Espiritual e Material, com detalhamento de alto impacto aos leitores,
funcionando esta obra como enérgico alerta a todos nós, criaturas ainda
nas duras lutas do auto aperfeiçoamento moral.
André Luiz relata todo o trabalho em que participou junto de equipes
espirituais e materiais para resgatar, salvar e comprovar a evolução
permanente do espírito. Ele nos traz o testemunho da senda evolutiva
que todos vamos atingir. Através do estudo, do trabalho e da prática do
bem.
São inúmeros casos relatados onde as equipes espirituais trabalham
para libertar esses espíritos que estão arraigados no mal e não
enxergam a ajuda do Plano Superior, mas, encontram nos encarnados
espaço para prosseguir com suas atitudes maléficas.
Dependendo da nossa sintonia vibratória servimos de receptores
para as atitudes obsessivas desses irmãos menos esclarecidos.
Se não nos dedicamos às boas obras como vamos alcançar a nossa
evolução?

Devemos nos preparar, elevar o nosso padrão vibratório, estudar,
praticar o bem indistintamente; auxiliar a todos que nos solicitam mesmo
nos sentindo impossibilitados; uma palavra, um ombro amigo, qualquer
auxilio. Quando participamos de reuniões espirituais vamos participar
intensamente, pois nossas vibrações valem mais que mil palavras.
O Evangelho no Lar cerca-nos, envolve-nos e irradia benefício por
todo espaço onde moramos.
Orar com fervor, pois nossos mentores e toda a legião de irmãos
superiores aguardam aos nossos pedidos.
Servir é a palavra.
Jesus quando esteve entre nós, falou e exemplificou todos os seus
ensinamentos, mas não estávamos preparados para colocá-los em
prática. Ele sacrificou-se por nós, mas disse que nos enviaria um
consolador.
Eis que o Espiritismo veio abrir as nossas mentes ao entendimento
e dar oportunidade para colocarmos em prática os ensinamentos de
Jesus, direcionando-nos, novamente, no caminho de nossa elevação e
aprimoramento moral e espiritual.
Jesus trouxe-nos a Verdade, ensinamento que cabe a cada um
dinamizar, fazer a sua parte, entrar na posse dessa verdade, dessa luz
que ilumina a mente, que consolida o caráter e aperfeiçoa os nossos
sentimentos. Cada um tem que agir, lutar, realizar, auxiliar e servir, pois
só assim nos libertamos.
Emmanuel nos esclarece que libertar não significa arrebatar os
filhos de Deus da lama da Terra para que brilhe, de imediato, entre os
anjos do Céu. Cada um deve resgatar suas infrações perante as leis
Divinas através do conhecimento da verdade, da iluminação íntima e
vivenciar os ensinamentos evangélicos, através da reforma íntima.
Libertar é educar-se, é conhecer-se, é fazer o bem e reformar-se.
O trabalho de autoeducação, de autoconhecimento e de reforma
íntima é longo e persistente, tanto nas vidas físicas, quanto fora delas.
André Luiz fala, informa, trabalha, prepara, esclarece...
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Devemos trabalhar para o bem, pois ninguém encontrará um
paraíso deslumbrante e ocioso após a morte do corpo.
A opção de fazer o bem ou o mal depende do nosso livre arbítrio,
mas não nos esqueçamos de que somos herdeiros do Criador, temos a
Centelha Divina dentro de nós, que é o Amor, e somos responsáveis
pela evolução do nosso planeta.
Nunca nos esqueçamos de que o amor vence o ódio e o bem
vence o mal.
Disse Jesus:
"A cada um será dado de acordo com as suas obras”.
Então mãos a obra!
Que Jesus ilumine a nossa mente.
Maria de Lourdes Rigon
Palestra proferida em 13 de abril de 2015,
na Instituição Beneficente “A Luz Divina”,
no 29º Simpósio Espírita.
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