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O MAL E O REMÉDIO

“Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias?
Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta?
Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de
dentes para os que nascessem nesse vale de dores?
Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes
lágrimas e amargo sofrer e, por mais agudas e profundas
sejam as vossas dores, volvei o olhar para o Céu e
bendizei ao Senhor por ter querido experimentar-vos...”
O Evangelho segundo o Espiritismo, 124ª ed., p.124, FEB.

“Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas,
e eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por
suporte, será colocado sob sua égide e não sofrerá
mais. Os momentos de maiores dores serão para ele
as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma
se desligará de seu corpo de tal forma que, enquanto
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este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas
regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de
reconhecimento e glória ao Senhor.”
O Evangelho segundo o Espiritismo,
1ª ed. 37ª reimp., Editora EME.
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INTRODUÇÃO

Muitas cidades, muitos lugares são descritos de diver‑
sas formas, de acordo com a visão de cada um. Podemos
estar num belíssimo vale, cercado de árvores frutíferas,
cachoeiras e flores com muitos matizes, mas, alguém
ali se situando, pode dizer que não há tanta beleza a
descrever. Tudo depende do estado de espírito de cada
um. Uma senhora foi para a cidade de Bonito, no Mato
Grosso do Sul. Viajou desacompanhada, pois recente‑
mente divorciada, queria ficar sozinha para pensar sua
vida, como disse à irmã. Durante os inúmeros passeios,
quando esteve diante de quadros inesquecíveis, cheios
de verde e rios onde nadavam peixes de cores deslum‑
brantes, não foi capaz de sentir aquela natureza. Onde
estava a tão decantada beleza daquele lugar? Voltou para
casa decepcionada.
Alguns anos depois, aquela mesma senhora retornou
a Bonito acompanhada por seu novo amor. Desceram
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do avião proveniente do Rio de Janeiro no aeroporto de
Campo Grande e embarcaram em um pequeno ônibus.
Foram cerca de quatro horas de viagem. Em Bonito di‑
rigiram-se à mesma pousada onde ela se hospedara an‑
tes. Apesar de todo o cansaço, achou tudo maravilhoso.
Repetiu a programação anterior e ficou deslumbrada
com a beleza daquele lugar cujo nome lhe faz jus. O que
aconteceu? Qual a razão da mudança? Visitou a mesma
região e sua visão foi muito diferente da anterior. O fato
é que aquela senhora na primeira vez nada viu de posi‑
tivo, nem de belo, uma vez que estava plena de dor. Sua
mente não registrou a beleza, porque ela não estava em
paz; ao contrário, estava confusa e amargurada. Na se‑
gunda viagem tudo foi diferente, porque agora a alegria
inundava aquela alma.1
Enquanto estamos encarnados, nossa mente regis‑
tra todos os atos que praticamos exercendo livremente
nossa vontade, sendo certo que esse registro, após nossa
desencarnação, será adicionado aos muitos já existentes,
oriundos de nossas vivências anteriores neste ou em ou‑
tro orbe. Assim acontece com a beleza que descortinamos
e amamos, como aquelas que fotografamos em uma via‑
gem de férias. Existem, não obstante, outros registros de
fatos ocorridos em nossa peregrinação durante toda uma
reencarnação, muitos deles resultado de nossas boas e
más ações. A ação vai gerar uma consequência, isto é, um
ato, que é movimento e dará lugar a um fato com todos
os seus efeitos. Todo exercício da vontade produz sem‑
pre uma consequência boa ou má, e, por ela, todos res‑
1

Alma é o espírito encarnado.
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ponderemos cedo ou tarde para aprender, porque Deus
é misericordioso. A consciência é nosso censor mais ri‑
goroso. Por isso, ao desencarnar, deparamos um cenário
igual ao da região de Bonito ou vemo-nos mergulhados,
por exemplo, em floresta cheia de pântanos e névoa mui‑
to escura. Tudo construído por nossa consciência.
De fato, mostra-nos a doutrina espírita que, onde es‑
tão reunidas consciências que buscaram a luz, são plas‑
madas regiões lindíssimas, onde impera o amor e a soli‑
dariedade, mas onde predominam consciências obscuras
que se recusam a refletir para perdoar e serem perdoadas,
depois de um longo percurso concluem que percorreram
os caminhos para a escuridão, retardando sua evolução
por tempo indeterminado.
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CA P Í TU LO

I

O RESGATE

AQUELA PARECE SER uma cidade como qualquer outra,

com ruas, casas e edifícios. Entretanto, não há penetra‑
ção de luz, como se estivesse envolvida por um manto
imenso a impedir a penetração do sol ou da lua. O am‑
biente é lúgubre, na melhor acepção. Parece uma cidade
fantasma, mas em pinceladas mais fortes do que as que
são cenários para filmes de faroeste americano. Não há
vento uivando, nem os famosos rolos de capim que per‑
correm aquelas cidades cinematográficas. Não, o local é
estranho, diferente de qualquer outro que conhecemos
na Terra. De repente surgem algumas pessoas de aspecto
estranho. Suas vestes são sujas, algumas também rasga‑
das. São trajes que não se igualam quanto à época em
que foram confeccionados. São oito pessoas que cami‑
nham apressadas fazendo muito barulho. Se as vesti‑
mentas fossem limpas e perfeitas, dir-se-ia que entre elas
pelo menos três representam roupas que foram moda
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em séculos diferentes. Aproximando-se daquelas pes‑
soas estranhas era possível perceber que suas feições não
tinham cor, nem o brilho natural da pele de um encar‑
nado; ao contrário, sua palidez demonstrava que eram
desencarnados. Um deles fala com autoridade:
– Depressa! Estamos atrasados para o seminário.
Nosso superior vai ministrar a primeira palestra. Irá
falar sobre as novas armas que aqueles seguidores do
Cordeiro chamados de guardiões da noite estão usando.
Após a palestra serão realizados debates. Pretende-se
que sejam apresentadas ideias para neutralizá-las.
Os oito desencarnados entraram num prédio que
tinha uma fachada escura, mas seu interior tinha uma
iluminação amarelada, semelhante àquela gerada por
lâmpadas incandescentes. O seminário estava sendo
realizado em um espaço muito amplo, repleto de desen‑
carnados, pelo que já quase não havia lugar para sentar.
Estava explicada a razão de as ruas estarem desertas.
Nos arredores da cidade há uma paisagem semelhan‑
te àquela antes descrita. Não há luz; em vez disso, pre‑
domina a escuridão. Estamos num imenso pântano no
qual há árvores secas, sem vida. Ouve-se um som agudo
e arrepiante. São aves grandes, desnutridas, nas cores
cinza e preta. Possuem um bico longo como o de uma
garça, mas em nada se assemelham a ela. Voam baixo à
procura de alimento e de quando em quando encontram.
Mergulham ferozes e atingem seu alvo. Ouve-se um gri‑
to de dor e pavor. A vítima é um desencarnado que não
consegue mover-se no lodo. Grita, desesperado, mas em
vão. A ave faz várias investidas. A cada picada, novos
gritos. O quadro desenhado é horrível. Outras aves lan‑
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çam-se em direção ao lodaçal e são ouvidos novos gritos
de dor e desespero.
Aquele desencarnado não está só. Muitos desencar‑
nados estão presos naquele pântano. Cada um por ra‑
zões distintas. Estão presos e sem esperança. Próximos
deles, postados em posição mais elevada, em andaimes
construídos sobre estacas, estão seus algozes desencar‑
nados, que vez por outra os chicoteiam fortemente. Não
há como escapar dali. Os aprisionados não conseguem
caminhar. Eles se arrastam no lodo. Alguns não conse‑
guem se firmar e afundam. Estão no inferno?2 Não, não é
o inferno. Estão no umbral, o pior local onde foram colo‑
cados por suas próprias consciências. “É a zona obscura,
de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as
portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demo‑
rando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros
numerosos. Funciona, portanto, como região destinada a
esgotamento de resíduos mentais; uma espécie de zona
purgatorial, onde se queima, a prestação, o material de‑
teriorado das ilusões que a criatura adquiriu por ataca‑
do, menosprezando o sublime ensejo de uma existência
terrena.”3
Um dos desencarnados sofredores, pede ao mestre
Jesus que o ajude. Já há algum tempo vem manifestando
seu arrependimento e implorando a ajuda dos Céus. Em
dado momento surge um veículo de forma oval, sem co‑
bertura, flutuando no ar e dele são lançados feixes de lu‑
2
3

Leitura importante é o Céu e o Inferno, de Allan Kardec.
O Espiritismo de A a Z, publicação da Federação Espírita Brasileira –
FEB, 4ª Ed. pág. 877.
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zes que ofuscam os guardas, os quais deixam seus postos
aturdidos. Do veículo são lançadas redes luminosas que
imobilizam alguns deles. Vê-se, então, os seus ocupantes.
São quatro desencarnados vestindo um deles uma túnica
branca, e os demais, túnicas verdes bem claras, mas além
deles vê-se uma mulher encarnada, que se distingue dos
desencarnados pelo cordão fluídico que ostenta.4
Cláudia trabalha como médium em uma casa espíri‑
ta. Durante o sono é efetuado seu desdobramento para
trabalhar com os benfeitores espirituais no resgate de
desencarnados no umbral. Eles não conseguem sentir a
presença dos mensageiros enviados para livrá-los e por
isso a presença de um encarnado nesses trabalhos é in‑
dispensável para doar sua energia animalizada. Para que
seja possível ao encarnado desdobrado acompanhar os
mensageiros, sem que sofra as densas influências men‑
tais que ali predominam, ele é envolvido por uma rede
que serve de invólucro protetor.
Instantes depois, o desencarnado que pedira auxílio
ao mestre Jesus estava no interior do veículo. Celso, o
dirigente do grupo, disse satisfeito:
– Foi ótimo termos conhecimento do tal seminário.
– Tem razão, pois a vigilância foi afrouxada – disse
um dos membros do grupo.
Outros desencarnados aprisionados no umbral esten‑
deram suas mãos e gritaram em busca da salvação, mas
ainda não chegara o momento deles. Saíram rapidamen‑
4

Laços fluídicos magnéticos que fazem uma ligação entre o corpo
físico e o perispírito. Esses laços fluido-magnéticos são rompidos
quando o corpo físico perece.

Jules & Francine – Um amor além da vida | 19

te do pântano, deixando os guardas atônitos e ainda ce‑
gos pela forte luz que os atingiu.
Retirado do umbral, o espírito foi depois conduzido a
um posto de socorro. O desencarnado estava muito con‑
fuso, não conseguia se situar. Depois de libertado daque‑
le torpor que o dominara nas regiões mais densas, sua
memória o levou ao tempo em que estava no corpo físico
e ele ficou desnorteado ao perceber que desencarnara.
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Espírita, Geziel visita também a vasta bibliografia de Léon Denis,
Delanne, Emmanuel/Chico Xavier, Manoel Philomeno de Miranda/
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