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Introdução

Ao analisarmos a consciência da humanidade terre‑
na no seu lento desabrochar e relacioná-la à grandeza
espiritual espalhada por entre a diversidade infinita dos
globos aninhados em enormes galáxias que reluzem
neste Universo, é que entenderemos a infinita grandeza
da sabedoria e amor do Pai Celestial em relação a seus
filhos menores.
A estes espíritos, imbuídos da necessidade suprema
e constante de progredirem para que estejam aptos a al‑
cançar a magnitude de planetas felizes, a lei de ação e
reação conduz de maneira silenciosa, misericordiosa e
imprescindível. Este trabalho divino de cocriação junto
ao Eterno guarda como objetivo sublime a lapidação de
consciências temporariamente estagnadas no comodis‑
mo, no egoísmo, na intolerância, na vaidade e no orgu‑
lho, para que futuramente possam se desvencilhar des‑
sas mazelas inferiores e então refletir a Centelha Divina.
Assim é que, de renascimento em renascimento, o
viajor do planeta Terra libera-se na morte do corpo físico
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transitório para, mais tarde, ser novamente conduzido
ao berço. Serão necessárias múltiplas existências, faces
diferentes, diferentes experiências e paisagens para ofe‑
recerem as oportunidades necessárias à aquisição das
qualidades indispensáveis à jornada perene em busca
da perfeição. De longa duração para a maioria, esta tra‑
vessia pelos desertos áridos em busca de renovação e
da conquista de valores reais é o único caminho para
alcançar a paz e a felicidade, que neste momento ainda
são relativas.
Sustentando essas consciências nessa jornada difícil
e necessária, ofertando ao viajor sedento a água do ver‑
dadeiro conhecimento, Jesus aponta a trajetória menos
longa e menos dolorosa. Seguir seus ensinamentos com
humildade, perseverança e fé verdadeiras propiciará
certamente o ditoso reencontro com Deus.
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] Rodolfo

Parte I
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Renascimento, uma
oportunidade sublime

I

O sol se recolhia lentamente e, com ele, os derradeiros
raios dourados que se espalhavam no azul do céu. Em
poucos instantes, a pequena cidade seria agasalhada
pela noite que chegava de mansinho. Rodolfo observou
a primeira estrela despontar no horizonte ainda mescla‑
do de centelhas alaranjadas. Uma brisa suave acariciou
seu rosto e lágrimas solitárias escorreram de seus olhos.
Abandonou, então, o jardim, onde cachos mimosos de
flores se aconchegavam uns aos outros, formando perfu‑
mados e encantadores buquês. Entrou e buscou o abrigo
de seu quarto. Sentou-se na beirada do leito, refletindo
cismativo e preocupado, pois em não mais que algumas
horas, ele seria conduzido ao setor responsável pelo re‑
torno dos espíritos que ali viviam para uma nova jorna‑
da terrena.
Em departamento especializado, localizado do lado
oposto da cidade, em sítios um tanto isolados da urba‑
nização comunitária e coordenado pelos irmãos maiores
da cidade, ele se entregaria aos cuidados de mãos com‑
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petentes e generosas. Sua consciência entraria pouco a
pouco em estado de letargia e o seu perispírito em res‑
tringimento, para despertar posteriormente nos braços
daqueles que o receberiam como filho. Ele se lembraria
de nada, de absolutamente nada. As experiências vivi‑
das na última romagem pela Terra, o aprendizado va‑
lioso e benéfico que colhera nessa estância de paz e de
amor, tudo seria guardado cuidadosamente nas profun‑
dezas do seu inconsciente.
Recordou emocionado que teria, por misericórdia di‑
vina, um bondoso amigo espiritual a acompanhar seus
passos. Conhecera-o assim que ali chegara. Esse amigo,
que lhe estendera o coração e o entendimento de forma
fraternal, havia acompanhado de perto suas queixas,
suas aflições e remorsos e quando Rodolfo se sentira
desfalecer sob o peso dos equívocos do passado, havia‑
-lhe sustentado a alma cansada e sofrida, fortalecendo-o
com desdobrada paciência e afeto. Por meio de sua pa‑
lavra amiga, conhecera o Evangelho de Jesus de Nazaré,
recobrando o ânimo para recomeçar a caminhada difícil
mas necessária para a mudança interior. Sim, ele estaria
a seu lado, não tinha dúvidas, desde o berço abençoado
a embalar o seu corpinho recém-nato, até o túmulo que
em silêncio abrigaria seu corpo físico no derradeiro ins‑
tante da sua jornada na Terra.
Mas, refletia inquieto, será que ele, Rodolfo, o ouvi‑
ria? Escutaria com os ouvidos da alma a sua doce voz a
adverti-lo quando seu pensamento se conduzisse pela
negligência e pelo desamor? Em meio a um turbilhão de
ilusões, pressentiria sua presença amiga e solidária? As
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questões se sucediam ininterruptas e aflitivas dentro de
si. E seus pais, saberiam guiar-lhe os passos incertos no
despertar de sua adolescência? Teriam força e sabedo‑
ria para negarem os pedidos e desejos inadequados tão
frequentes nesse período de despertamento? Saberiam
dosar o imenso amor, o carinho que naturalmente toma‑
ria de assalto seus corações com a sua chegada, a fim de
que esse sentimento tão grandioso não viesse a sufocar
as suas oportunidades de melhora interior? Abrigariam
em suas almas, durante sua infância, a essência subli‑
me do evangelho do Cristo, ofertando-lhe o material ne‑
cessário à construção do caminho correto que seus pés
adultos posteriormente percorreriam? E as humilhações
que certamente iria sofrer por causa dos preconceitos
do mundo, elas o revoltariam? Manteria a dignidade,
amealhando lições preciosas à continuidade da jornada
ou despencaria no abismo do vício e da luxúria?
Sufocado pelas impressões que o fustigavam inces‑
santemente, colocou o rosto entre as mãos e deixou que
os soluços explodissem do peito oprimido. Pouco depois,
um tanto aliviado pelas lágrimas que abundantes des‑
ciam pela face, ergueu-se abruptamente, dizendo para si
mesmo: “Poderia desistir! Sim. Ninguém me obrigaria a
mergulhar nessa prova que tanto me assusta. A decisão
de aceitá-la foi minha, somente minha, mesmo que os
argumentos dos irmãos superiores tenham me orienta‑
do. Além do mais”, prosseguia Rodolfo em sua reflexão
cômoda e temerosa, “poderia conviver por quanto me
fosse propício neste pedacinho de céu, onde os senti‑
mentos que unem todos os espíritos são a harmonia, a
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esperança, a fé e o trabalho renovador. Não! Mil vezes
não!”, repetiu em voz alta sacudindo a cabeça, tentando
com este gesto afastar os pensamentos de desesperança
e medo que envolviam o seu coração inquieto.
Saiu do quarto, atravessou a pequena sala e cami‑
nhou novamente até o jardim em frente à casa em que se
abrigara durante tantos anos. Sentou-se no banco de ma‑
deira entre as folhagens esverdeadas e respirou profun‑
damente, erguendo os olhos para o alto. A lua era como
enorme lâmpada no céu a iluminar de prata as pequenas
ruas onde se viam árvores frondosas e espíritos, todos
moradores da cidade, caminhando num ir e vir ininter‑
rupto. Nos canteiros, as florzinhas já se agasalhavam
umas às outras, dormitando, à espera de que o calor dos
primeiros raios de sol, no renascer da manhã seguinte,
as despertassem de novo para a vida.
Acabrunhado, pensou: “Não estarei aqui para pre‑
senciar este pequeno e contínuo milagre. Adormecida
esta noite, minha consciência só despertará em futuro
incerto, no renascimento na carne.”
Enxugou as lágrimas que novamente teimavam em
escorrer por seu rosto e, no silêncio daquele recanto co‑
lorido e suavemente perfumado, acariciado sempre pela
brisa amena, colocou-se humildemente de joelhos. Em
prece, suplicou ao Pai Celestial a força e o equilíbrio, a fé
e a esperança naquele momento em que se sentia envol‑
vido pelos temores e pela aflição de um novo recomeço.
Sabia, porém, que a oportunidade abençoada e sublime
de mais uma vez retornar à carne é, para o espírito que
reconhece os desvios do passado e deseja de todo o co‑
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ração a reconciliação com aqueles a quem magoou no
passado, uma irrecusável dádiva ofertada pela miseri‑
córdia divina.
Aos poucos, a serenidade o envolveu e as forças ge‑
radas pela rogatória que partira do fundo de seu coração
afastaram o medo que lhe sufocava os anseios de reno‑
vação. Sim, Rodolfo agora se sentia envolvido pela emo‑
ção e pela certeza. Ele seria arrojado a essa reencarnação,
concluiu com os olhos úmidos pela emoção, com toda a
sua vontade de recuperação e transformação de pensa‑
mentos. Já não receava as dificuldades que haveria de
enfrentar. A fé e os ensinamentos do Cristo seriam o seu
refúgio. Se a fascinação lhe ofertasse o abraço do desva‑
rio e das paixões, ameaçando seus anseios de progres‑
so espiritual por meio dos tormentos do desequilíbrio
sexual, ainda assim, os ensinamentos do Divino Mestre
lhe dariam as forças necessárias para fugir às tentações.
Através da doutrina de consolo e de ensinamento que
abraçará com a orientação amiga do mentor que acom‑
panhará seus passos na jornada terrena, terá ânimo e
confiança para superar todas as dificuldades que pode‑
rão surgir ao longo do caminho. Lutará incansavelmente
pela realização de seus anseios e ideais. E, quando se
sentir solitário nessa batalha, irá abrigar-se nos braços
de Jesus, obtendo assim as energias que lhe faltem para
a continuidade do trabalho de reeducação e de recons‑
trução do próprio caráter.
Rodolfo então abriu o pequenino portão de madeira
que separava o jardim das ruas arborizadas e por elas
caminhou com passos firmes e pensamento sereno, sob
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a luz do luar. Fazia seu derradeiro passeio por aque‑
le pedacinho de céu que agasalhara sua alma sofrida
e curvada pelo remorso dos erros semeados na última
romagem pela Terra, e que lhe havia ofertado ajuda e
orientação e também muito amor, até que ele se recupe‑
rasse das dores e desequilíbrio que estavam atrelados ao
seu perispírito. Subitamente, lembranças emergiram do
passado sombrio. Rodolfo não as repeliu. Aproveitaria
o tempo que lhe restava ainda, antes de mergulhar em
um novo corpo físico, para rever, com sincera vontade
de mudança, as atitudes arbitrárias do pretérito e que
lhe ofertariam, neste momento de suprema importância
para o seu progresso espiritual, a força, a fé, a coragem
e a esperança que o sustentariam em novo e divino con‑
texto de vida – a reencarnação.

