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CONHECEREIS A VERDADE

Conta-se que um dia, Deus resolveu enviar a Verdade

ao mundo. A Verdade era um espelho imenso, muito
além do que possa supor a mais fértil imaginação. En‑
tretanto, esse espelho despencou das alturas do infini‑
to e fez-se em inúmeros pedaços que nunca puderam
ser contabilizados.
De vez em quando, encontramos um desses frag‑
mentos e a vaidade humana supõe ter encontrado o es‑
pelho como um todo. Encontrado toda a Verdade. Pura
ilusão a que se entrega o homem orgulhoso. Trata-se,
em realidade, apenas de um microscópico fragmen‑
to originado pelo descomunal espelho que se partiu
na queda.
Quando Pilatos interrogou Jesus sobre o que era a
Verdade, ele calou-se. Como explicar se o representante
de Roma só estava preparado, se tanto, para conhecer
uma ínfima parte do todo?
E como estaremos nós após 2.000 anos de cristianis‑
mo? Mais preparados do que Pilatos para conhecer a
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Verdade plena? Conhecermos o espelho imenso que se
partiu ao ser direcionado ao mundo dos homens? Afoi‑
tamente alguns responderão que sim.
Pilatos lavou as mãos perante o Justo!
E nós também não lavamos as nossas diante de Jesus
até hoje? Não? Meditemos em algumas interrogações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se não lavássemos as mãos até hoje, não existi‑
riam tantos corruptos e corruptores.
Se não lavássemos as mãos até hoje, não existi‑
riam tantos suicídios.
Se não lavássemos as mãos até hoje, o aborto não
estaria legalizado em várias partes do mundo.
Se não lavássemos as mãos até hoje, crianças não
esmolariam em sinaleiros exploradas pelos pró‑
prios pais.
Se não lavássemos as mãos até hoje, o pai não
violentaria a filha dentro do recinto sagrado de
um lar.
Se não lavássemos as mãos até hoje, os asilos e os
orfanatos não testemunhariam contra o próprio
ser humano.
Se não lavássemos as mãos até hoje, a fome não
faria tantas vítimas que maculam a lei do amor
ao semelhante.
Se não lavássemos as mãos até hoje, crianças
recém-nascidas não seriam abandonadas como
material descartável.
Se não lavássemos as mãos até hoje, ninguém
procuraria o filho alheio para aniquilá-lo através
das drogas chamadas de ilícitas.

Se não pararmos por aqui, você, com certeza, se can‑
saria de nos ler. Por isso, interrompemos essas linhas
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para que a sua consciência e inteligência prossigam nas
indagações devidas.
A proposta deste livro singelo é exatamente pinçar
alguns fragmentos desse espelho que representa a Ver‑
dade. Fragmentos esses que, muitas vezes, passam des‑
percebidos na correria do dia a dia, envolvidos que esta‑
mos pelos valores apresentados pelo mundo.
Conheceremos a Verdade e ela nos libertará, confor‑
me ensinou Jesus. Se as páginas que se seguem servirem
para romper apenas um elo da corrente do desconheci‑
mento em que transitamos em nossa jornada evolutiva,
o livro terá atingido o seu objetivo.
Conhecermos a Verdade para que não continuemos
a lavar as mãos como Pilatos diante dele, nosso Mestre e
Senhor, Modelo e Guia para toda a Humanidade.
Vamos procurar o nosso fragmento dessa Verdade?
O autor.
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DIÁLOGO SOBRE CHICO XAVIER

– Ah! Como gostaria de ser como Chico Xavier!

– Você tem certeza disso?
– Claro! Já pensou ver Emmanuel vestido como um
senador romano; receber livros ditados por André Luiz;
servir de veículo para Scheilla destilar perfumes pelo
ambiente; receber as poesias de Maria Dolores; os con‑
selhos do doutor Bezerra de Menezes? Que maravilha!
– E você acha que o Chico só via e convivia com esses
espíritos superiores?
– Como assim?!
– Chico disse uma certa ocasião para uma jovem que
gostaria de ter a mediunidade de vidência, que quem vê
o lírio, vê também o sapo!
– Não entendi.
– O que ele queria dizer é que a vidência permite
também visualizar os obsessores carregados de ódio e
de sentimento de vingança, o que não deve ser uma vi‑
são muito agradável.
– Mesmo assim eu gostaria de ser como o Chico!
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– Tem certeza?
– Como não?
– Vamos fazer um teste?
– Claro!
– Chico ficou órfão aos cinco anos de idade e foi cria‑
do por uma senhora que o submetia a um regime educa‑
cional severo, aplicando-lhe surras que ele não merecia
para dizer o mínimo. Você teve pai e mãe dedicados?
Foi amado por eles?
– Tive.
– Pois então! Chico ficou doente dos pulmões aos
doze e aos quarenta anos. Como vão os seus pulmões?
– Bem.
– Chico ficou gravemente doente de um olho desde
1931. Essa doença o acompanhou por toda a existência,
impondo-lhe muita resignação perante dores violen‑
tas que sentia no órgão comprometido. Como vão as
suas vistas?
– Ótimas.
– Chico submeteu-se a cinco cirurgias com todos os
riscos de um procedimento cirúrgico. Você já foi opera‑
do alguma vez?
– Não. Tenho boa saúde.
– Chico sofreu dois infartos e teve que cuidar rigoro‑
samente do seu coração por toda a vida, inclusive res‑
tringindo as suas atividades de socorro no centro onde
atendia as pessoas. Como vai o seu coração?
– Tudo normal.
– Chico trabalhou por mais de meio século dedi‑
cando-se aos encarnados e desencarnados madrugada
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adentro. Quantas horas você dorme e quantas pessoas
você atende com extrema paciência?
– Durmo oito horas por dia.
– Não respondeu à segunda pergunta. Quantas pes‑
soas você atende com carinho e sem se cansar por dia?
– Para falar a verdade, atendo alguma ocasionalmen‑
te sem compromisso fixo.
– Chico psicografou mais de 420 livros nos mo‑
mentos em que poderia estar descansando sem nunca
ganhar um único centavo pelos direitos autorais que
sempre doou para as editoras. Você já psicografou um
único livro?
– Nunca.
– Chico foi perseguido, caluniado, ironizado, traído,
e nada fez com que desistisse da tarefa. Você já viveu
uma única situação dessas por apenas uma vez?
– Também não.
– Então, você não acha que querer ser igual ao Chico
é desejar ser a locomotiva enquanto não somos sequer
um simples rebite de vagão?
– Por quê? É errado desejar ser como o Chico?
– Absolutamente não. Aliás, é elogiável que ele seja
a nossa meta a ser atingida daqui a alguns milênios.
Depois podemos pensar em um Francisco de Assis até
chegar em Jesus, já que o progresso intelectual e moral é
uma lei de Deus. Podemos continuar?
– Sim.
– Você já visitou um companheiro que há dias se en‑
contra acamado? Chico fazia visitas a favelas, a presí‑
dios, a hospitais da lepra, do fogo selvagem, além das
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pessoas que atendia pessoalmente no centro enquanto
teve condições físicas para isso. Você, por exemplo, teve
disposição de ficar ouvindo pacientemente uma pessoa
a se queixar e ter para ela palavras de bom ânimo e fé em
Deus? Chico fazia isso. Chico amava os animais também
e os chamava de nossos irmãos mais novos. Você, por
acaso, tem um animal de estimação em sua casa e o ama
verdadeiramente como a um irmão mais novo criado
por Deus?
“Se você ganhasse um carro ou uma fazenda com os
documentos passados em seu nome, passaria adiante es‑
ses bens? Chico demonstrou esse desprendimento.
“Você renunciaria à enorme fortuna em dinheiro que
os mais de quatrocentos livros psicografados por ele tra‑
riam a sua pessoa? Chico fez isso.
“Você se manteria casto por toda a vida? Castidade
física e moral! Chico se manteve.
“Você suportaria as agruras da vida sem um ombro
amigo para desabafar porque tivesse sempre que ouvir
e nunca ninguém para ouvi-lo? Chico fez isso.
“Você suportaria a prova da velhice sem nunca re‑
clamar das limitações progressivas que a idade impõe
sempre com um sorriso nos lábios? Chico era assim.
“Você conseguiria sentir-se sempre um cisco servi‑
dor dos espíritos superiores sem que em nenhum mo‑
mento a vaidade ou o orgulho tisnassem a sua pessoa?
Chico conseguiu.
“Chico era capaz de sorrir por fora, mesmo estando cho‑
rando por dentro. Ou no primeiro probleminha que surge
você bota a boca no trombone, como se costuma dizer?
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“E aí? Ainda se sente em condições de ser um ‘Chico
Xavier’?”
– Tem razão. Não tenho nenhuma condição porque
não sou nem o rebite do vagão, quanto mais ser uma
locomotiva como ele foi!
– Muito bem! Começou corretamente reconhecendo
os seus limites. Basta agora que coloque as mãos nos pe‑
quenos trabalhos do dia a dia para que um dia você seja
um fiel servidor dos espíritos como o Chico foi. Se ainda
não consegue ver os bons espíritos como ele, procure en‑
xergar a sua própria consciência para que ela te oriente
no rumo do Apóstolo do Amor.

