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Allan Kardec, no século XIX, nos legou a Codificação Espírita que
ensina que somos espíritos imortais.
Explica de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo
aqui.
A Codificação nos traz esclarecimentos gerais científicos, filosóficos e
morais para que possamos compreender que nossa trajetória evolutiva
deve ser embasada nos ensinamentos de Jesus.
Mas como o próprio Kardec afirmou a obra não estava completa e
muitos ensinamentos viriam.
Pois bem, no início do século XX, chega até nós Chico Xavier, para
servir de instrumento ao Plano Espiritual, e nos trazer instruções no
sentido de contribuir para o nosso crescimento espiritual.
Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, dirigiu o trabalho do médium, para
que ele fosse o intermediário de diversos espíritos, verdadeiros
missionários da luz.
No Simpósio deste ano, em sua 29ª edição, a “A Luz Divina”, entendeu
por bem, focar nossos estudos no trabalho de André Luiz.
E André Luiz diz assim:
“Quero trabalhar e conhecer a satisfação dos cooperadores anônimos
da felicidade alheia. Procurarei a prodigiosa luz da fraternidade através
do serviço às criaturas, mas olvidando o próprio nome que deixo para
trás por amor a Deus e a elas. Revisto-me, transitoriamente, de outra
personagem para melhor ensinar e amparar. Sou André Luiz.”
André Luiz quando encarnado foi médico e nos relata o início de sua
trajetória no mundo espiritual, através do livro “Nosso Lar”.

André Luiz para ter condições de utilizar a psicografia de Chico Xavier,
precisou criar uma sintonia com o médium e para isso ficou ao lado de
Chico, em silêncio, durante dois anos.
E quando começou a trabalhar nos legou treze obras que contam em
detalhes a realidade do mundo espiritual. São elas:
Nosso Lar - 1943
Os mensageiros - 1944
Missionários da Luz - 1945
Obreiros da Vida Eterna - 1946
No Mundo Maior - 1947
Libertação - 1949
Entre a Terra e o Céu - 1954
Nos Domínios da Mediunidade - 1954
Ação e Reação - 1957
Evolução em Dois Mundos - 1958
Mecanismos da Mediunidade - 1959
Sexo e Destino - 1963
E a Vida Continua – 1968
Além destas obras, André Luiz também escreveu outros livros, sendo os
mais conhecidos:
Agenda Cristã - 1947
Conduta Espírita - 1960
Desobsessão - 1964
Sinal Verde - 1972
Respostas da Vida – 1975
Todos nós que somos espíritas, seguindo o preceito do Espírito de
Verdade: “Espíritas, instruí-vos”, temos que ler as obras de André Luiz.
A nossa tarefa, nesta noite, será apresentar o conteúdo do livro
Missionários da Luz e desde já agradecemos a confiança depositada em
nós pela diretoria da “A Luz Divina”, nos dando a oportunidade de
estudar esta obra.
O livro Missionários da Luz relata a complexidade do trabalho do plano
espiritual para que cada um de nós, espíritos encarnados, possamos
desfrutar da encarnação com o atual corpo físico que possuímos e
refletirmos sobre nossas responsabilidades perante a vida.

Aquilo que Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos, nas questões
132 a 148, sob o título “Encarnação dos Espíritos”, bem como a
“Influenciação Moral”, no capítulo XX, de O Livro dos Médiuns, André
Luiz nos explica, nos mínimos detalhes, em Missionários da Luz, obra
de 347 páginas.
O livro está dividido em 20 capítulos. Por questões didáticas não vamos
apresentá-las de forma seqüencial. Dividimos o conteúdo em três partes
a saber:
- Esclarecimentos aos médiuns
- Esclarecimentos Gerais
- Reencarnações.
Não conseguiremos contar a vocês o conteúdo total do livro, por isso,
desde já fica o convite para que leiam a obra.
Pretendemos apresentar a essência de cada capítulo, nos detendo um
pouco mais na reencarnação de Segismundo, devido ao conteúdo
elucidativo da mesma.
A obra apresenta informações sobre:
 Ângulos da vida espiritual
 Trabalho da espiritualidade, realizado pelos missionários da luz
 Necessidade de esforço próprio
 Responsabilidade pessoal
 Luta edificante
 Estudo necessário
 Auto-aperfeiçoamento
 A morte não é o fim. É mudança de capítulo no livro da vida.
A trajetória de André Luiz, relatada neste livro é na condição de aluno,
sob a tutela do orientador Alexandre, que é um espírito de luz de alta
hierarquia. Porém outros instrutores participam das orientações. São
eles:








Alexandre – Geral
Josino – planejamento
Manassés – desenho
Euclides - incorporação
Herculano – reencarnação
Apuleio – aborto
Silvério – no sono



Anacleto – passes

É forçoso salientar que os esclarecimentos dados pelos instrutores são
o manancial de luz para nossa educação.
Primeira parte
O esclarecimento aos médiuns está contido nos capítulos:








Psicografia
Desenvolvimento Mediúnico
Mediunidade e Fenômeno
Materialização
Incorporação
Doutrinação
Passes

Nestes capítulos, encontramos diversas informações sobre sintonia,
vícios alimentares, vícios com drogas (álcool/fumo), desregramentos
sexuais, pensamentos, sentimentos e atitudes equivocados, tudo como
molas propulsoras ao vampirismo.
Assim temos:
Epífise
 Com a atuação da espiritualidade a epífise ilumina-se
 A
luminosidade indica elevação e enriquecimento da
personalidade (renúncia e abnegação)
 É usina que deve ser aproveitada no serviço de refinamento e
benefício para aquisição de valores da alma.
Psicografia
 Participação de encarnados e desencarnados
 De seis médiuns psicógrafos prováveis, apenas um médium em
condição
 Desencarnados têm que aguardar autorização, pode demorar
semanas, meses ou anos
 Médium: preparação espiritual incessante
 Recursos interiores: tolerância, humildade, paciência, amor cristão
 É disponibilizado amparo por parte da espiritualidade.
Desenvolvimento Mediúnico
 Doenças da alma e vibrações inferiores afetam o físico






Equilíbrio no corpo físico
Cuidado com alimentação desregrada, ingestão de carne,
alcoolismo, sexo desvirtuado e vícios diversos
Estes equívocos geram vampirismo, ou seja, teremos energias
sugadas por parasitas espirituais
Devemos nos utilizar dos animais com respeito, educação e
entendimento.

Mediunidade de Fenômeno
 Deve elevar-se moralmente
 Desencarnação não expressa santificação
 Os parentes desencarnados estão aprendendo em estágios
diferentes
 O fenômeno não é o mais importante
 O importante é a transformação íntima
 Se deseja contato com plano superior deve eliminar inferioridades
 Não é o espírito superior que deve vir até nós, nós é que devemos
nos elevar até ele.
Materialização
 Necessário caridade segundo Jesus: perdão, indulgência e
benevolência
 Proteção ao local
 Amparo ao médium
 Isolamento por parte de entidades enfermeiras ao senhor que
bebia
 Compreensão às falhas dos médiuns
 Todos poderiam colaborar para este fenômeno, mas só os
elevados conseguem.
Incorporação ou Psicofonia
 Médium: Otávia
 Esposo: Leonardo (agressivo e bêbado)
 Protetor: Euclides
 Comunicante: Dionísio
 Espírito é levado à casa da médium para aproximação e sintonia
 Após manifestação participantes e familiares duvidam. Queriam
particularismos e provas.
 Não estavam preparados para a lição.
Doutrinação
Instrutor do doutrinador: Alexandre
Médium: Otávia

Comunicante: Marinho (ex-sacerdote)
Auxiliar: Necésio (podia ser visto pelo comunicante)
Necésio busca o espírito de Marinho no local em que se encontrava
para levá-lo ao Centro Espírita.
Mãe de Marinho é vista por ele, após redução da sua luz e com material
fornecido pelo médium
Toda doutrinação representa ensinamento para os desencarnados e
também
para os médiuns encarnados que ouvem as lições.
No trabalho relatado, três espíritos são atendidos:
1) Marinho (sacerdote) que aprende que o Cristo deve estar no coração
e não nos cultos exteriores.
2) Comerciante que ignorava a própria morte e lhe é mostrado o corpo
em decomposição.
3) Espírito que queria agredir os participantes, e só foi acalmado após
dar-se conta de que seu corpo, agora era um esqueleto.
Passes
Requisitos:
 Ter domínio sobre si
 Conhecimentos da tarefa
 Sentimentos equilibrados
 Desejo de melhorar-se sempre
 Disciplina e responsabilidade
 Amor aos semelhantes
 Confiança na ajuda do plano espiritual
 Fé na vida e em Deus
Impeditivos
 Sistema nervoso esgotado
 Mágoa
 Paixão desvairada
 Inquietude obsessiva
 Excesso de alimentação
 Álcool
 Substâncias tóxicas
Objetivo das lições não é desencorajar ninguém, mas incentivar para
que as pessoas cresçam em valores positivos e eternos.


Assistido: aquele que se encontra em desequilíbrio emocional






Será ajudado qualquer que seja a religião
Se não tiver religião, mas pratica o bem, também será ajudado.
Se não tiver religião, mas praticar o mal, não será ajudado
Espíritos superiores não são coniventes com o erro.

Tipos de ajuda





Para processos de perturbação mental que afeta o físico
Alimento espiritual para suprir necessidades do feto durante a
gestação
Restauração do órgão físico comprometido por pensamentos
inferiores
O Senhor ama sempre, mas não perde a oportunidade de
aperfeiçoar, polir e educar...

A segunda parte é Tema de Interesses Gerais:








Influenciação
Obsessão
As doenças da alma
Oração
Intercessão
Socorro espiritual
No plano dos sonhos

Influenciação Espiritual
● Dentro do Centro Espírita a atmosfera é balsâmica, devido as
preces,
meditações e pensamentos edificantes.
 Fora, as vias públicas estão repletas de emanações inferiores.
 Pessoas saem na rua e sintonizam com entidades inferiores,
devido conversações inadequadas e baixo padrão vibratório.
 Usam o desculpismo, ou seja, o “mas” do discípulo.
 Emmanuel nos ensina: “Se o “mas” está antes de Jesus indica boa
vontade: Exemplo: “Sou fraco, mas Jesus me fortalece.”
“Se o “mas” está depois de Jesus indica comodismo: Exemplo:
“Assim recomenda Jesus, mas não consigo.”
 Sempre há ajuda da espiritualidades, mas os iguais se atraem e
colhem o que semeiam.
Obsessão







Obsessor e obsediado ligações de muitos séculos, necessário
correção para romper os laços.
Baixo padrão vibratório, porta aberta aos obsessores.
Necessário ajuda do próprio doente para curar-se.
Doutrinador deve conhecer o bem e praticar o bem.
Bom trabalhador é aquele que ajuda sempre, sem desequilibrarse, sem indagar dos resultados, sabendo que tudo ocorre segundo
a justiça divina.

Doenças da Alma
 A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma
 O resfriado escorre quando o corpo não chora
 A dor de garganta entope, quando não é possível comunicar as
aflições
 O estômago arde, quando a raiva não consegue sair
 O diabetes invade, quando a solidão dói
 O corpo engorda, quando a insatisfação aperta
 A dor de cabeça deprime, quando as dúvidas aumentam
 O coração desiste, quando o sentido da vida parece terminar
 A alergia aparece, quando o perfeccionismo fica intolerável.
 As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas
 O peito aperta, quando o orgulho escraviza
 A pressão sobe quando o medo aprisiona
 O câncer mata, quando não se perdoa.
 Remédio Potente: AMOR
 Toda perturbação mental é ascendente de graves processos
patológicos.
Oração
 A prece não é movimento mecânico dos lábios
 É vibração, energia e poder.
● Traça fronteiras vibratórias dentro do lar, impedindo acesso de
entidades
Inferiores.
Exemplo: Durante o sono, o espírito de Cecília presta auxilio ao espírito
do marido para que ele se eleve espiritualmente. Advertência: O
socorro dela é valioso, mas quem precisa tomar o remédio é ele.
Intercessão
 Ester pode ajuda a Etelvina, que a leva até Alexandre.
 Ester quer ajuda para falar com marido Raul, assassinado.
 Alexandre ajuda e descobre que não foi assassinato, mas sim
suicídio






Raul é encontrado em um matadouro de animais, local de reunião
de espíritos inferiores
Raul casou-se com Ester que era noiva de Noé, amigo de Raul.
Raul matou o amigo para casar-se com Ester.
Raul se suicidou, mas fez parecer assassinato.

Lições
 Espírito não é adivinho
 A morte não transforma ninguém em santo
 O mal é transitório, todos irão evoluir
 Suicídio é ato de livre arbítrio
 Nem todos estão preparados para a verdade, mas apenas para a
consolação.
Socorro Espiritual
 Durante o dia os raios solares destroem criações mentais
negativas.
 Porém durante a noite essas criações se intensificam.
 O socorro noturno do plano espiritual é intenso
 Várias equipes de desencarnados ajudam enfermos e moribundos
 Muitos fazem seus aprendizados durante o período de doenças e
até mesmo no momento da morte.
No plano dos sonhos
 Antes do início da assembléia identificou-se a falta de dois
integrantes. Silvério foi buscá-los, porém:
 Vieira que havia sido convocado, não pode comparecer, pois
estava tendo pesadelo, ou seja, estava em guerra com um
espírito.
 Marcondes também não pode comparecer, vez que viciado em
sexo, em seu sono estava acompanhado de três entidades
femininas de baixo padrão vibratório.
 Objetivo da reunião: estudo sobre a mediunidade e o psiquismo.
 Aproveitamento do tempo do sono, para realizar diversos
aprendizados.
 O lar pode ser posto de assistência e escola para reunião de
instrutores espirituais
 De uma assembléia de 300, apenas 32 assimilarão integralmente
as lições.
 Porém, lembranças dos aprendizados ficam interiorizadas.
Estudo de André Luiz

Alexandre: “... Não creio que você André, deva seguir os trabalhos sem
algum conhecimento prévio do assunto. Em toda a edificação
verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Na instituição de
planejamento das reencarnações você terá uma idéia aproximada da
nossa tarefa.”
Laboratórios Espirituais
 Existem laboratórios na Espiritualidade com técnicos para auxiliar
nos projetos de reencarnação.
 Desenhos de diversos órgãos são realizados para atender os
planos traçados pelos espíritos para suas reencarnações.
 Escolhas são por merecimento ou intercessão.
 Objetivo: Reparar faltas passadas para evoluir.
 André Luiz vai estagiar no Instituto de Planejamento de
Reencarnações e no Pavilhão dos Desenhos.
Estudo das Reencarnações
 O corpo material é o lar do espírito.
 A luta corrige, renova, restaura e aperfeiçoa.
 Existência de mapas biológicos para escolha do corpo carnal.
 Faz promessa no plano espiritual, mas depois recua.
 Temos responsabilidade perante o corpo material para realizar o
progresso espiritual.
 Somos herdeiros do mar. Somos salgados. No processo
embrionário os seres são iguais.
Casos relatados no livro
 Silvério:
Escolhe ter defeito na perna. Viverá 70 anos. Seu
objetivo é ser completista.
 O completista pode escolher forma irrepreensível, porém não
escolhe a beleza, ao contrário, escolhe: saúde, equilíbrio e
resistência.
 Anacleta: Levou 30 anos para conseguir autorização para
encarnar. Receberá os espíritos como filhos: rapazes serão
paralíticos e um débil mental; a filha irá ajudar. Escolhe a feiúra
para não prejudicar a evolução. Tem medo da queda.
 Amigo anônimo: Foi assassino, mas não será assassinado.
Escolhe a doença para reequilíbrio (úlcera). Lembremos que às
vezes as dores que passamos foram pedidas por nós para redimir
a alma.
 Volpini:
Existe desregramento sexual e alcoólico da gestante
Cesarina.






A amiga Francisca orienta e dá conselhos, que são recusados por
Cesarina.
O espírito de Volpini está em sofrimento fetal.
O orientador Apuleio faz o desligamento do espírito.
Cesarina aborta uma criança morta.



Segismundo: Ver a história detalhada nos slides 49 a 72, no
arquivos em “powerpoint”.



Casal Adelino e Raquel: Em encarnação precedente o casal viveu
uma paixão desvairada. Segismundo, por ciúmes, assassinou
Adelino e Raquel foi parar em um prostíbulo. Desencarnaram cada
um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual,
já reequilibrados Adelino e Raquel prometem receber Segismundo
como filho para o devido reajuste.
A história de Segismundo está no arquivo de slides, no
“PowerPoint”.
É necessário, com o tempo, transformar o ódio e a mágoa em
perdão e amor.




Ensinamentos para nossa reflexão
Não devemos condenar a ninguém.
Devemos é acordar a própria consciência para a responsabilidade que
nos cabe.
As nossas responsabilidades
 Ações produzem efeitos
 Sentimentos geram criações
 Pensamentos dão origem à forma
● Criamos o campo energético em que vivemos
Confiança no Amparo da Espiritualidade
 Espíritos Superiores socorrem a humanidade
 Trazem informações preciosas
 Consolação
 Impulsionam a evolução intelectual e moral do planeta.
 Médium tem a oportunidade de colaborar com a Espiritualidade
Superior.
Devemos praticar o bem
 Faça o bem sem olhar a quem
 Quem dá o bem é o primeiro a ser beneficiado.




Quem acende uma luz é o primeiro que se ilumina.
Amar o próximo como Jesus ensinou.

Gratidão a Deus
Queridos irmãos,
Que através do estudo desta obra, possamos valorizar e cuidar do
nosso corpo físico, reconhecendo a oportunidade que recebemos.
Lembremos que nós pedimos e, muitas vezes, imploramos para nascer
e que muito provavelmente traçamos os roteiros para a nossa atual
encarnação.
Problemas, obstáculos, deficiências e doenças são remédios que nós
mesmos pedimos na farmácia de Deus para sarar nossas chagas
espirituais.
Assim busquemos aproveitar todas as oportunidades boas ou ruins,
cientes de que tudo contribui para o nosso crescimento espiritual, pois
temos ao nosso lado os incansáveis Missionários de Luz, a velar por
nós.
Estejamos cientes de que Deus em sua infinita perfeição, sabedoria e
amor não erra e nos concede as melhores condições físicas e espirituais
para que possamos trilhar a estrada rumo à perfeição.
Portanto, sejamos eternamente gratos ao Pai pela dádiva da vida.
E que Jesus nos ampare e nos ilumine nessa trajetória.
Vera Cecília Antônio Borges
Palestra proferida em 08 de abril de 2015, na Instituição Beneficente
“A Luz Divina, no 29º Simpósio Espírita.

