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O panorama da Natureza é o poema de louvor ao Criador, a mais insofismável prova de Sua existência e do Seu
amor para com o Homem.
Não se compreende como possam existir ateus e descrentes, quando tudo nos fala de Deus e testemunha Sua
paternidade na Criação.
Vivemos completamente em atmosfera divina, gozando
as vibrações expandidas pelo Amor Divino, participando
de dons da própria Divindade, pois que criados por Ela,
somos essência Sua e, portanto, somos divinos também!
Leon Tostói

Allan Kardec a 18 de abril de 1857 com a publicação
de O Livro dos Espíritos revelou ao mundo material a
existência do mundo espiritual, mundo normal primitivo
que preexiste e sobrevive a tudo. Revelou, também, que
é incessante a correlação entre estes dois mundos, porquanto atuam um sobre o outro permanentemente.
E, ao levantar o véu que encobria o mundo dos espíritos livres da couraça carnal, revelou ainda a eternidade
da Vida, a sublimidade do Universo e a verdadeira face de
um Criador soberanamente bondoso e justo.
A Allan Kardec, por ter libertado o Espírito do Homem
dos grilhões da ignorância, humildemente dedico este livro.
O autor
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A VIDA
ESPIRITUAL

do espiritismo, aumentou consi‑
deravelmente o número de livros que descrevem
a vida espiritual, desde as regiões trevosas até as
colônias mais elevadas; mas, principalmente, com
as obras de André Luiz é que ficamos sabendo a res‑
peito das atividades dos espíritos, na outra dimen‑
são da vida.
Através desses livros, tomamos conhecimento
do dia a dia dos espíritos, do cotidiano, pois fica‑
mos sabendo como eles trabalham, como estudam,
como se divertem, enfim, como utilizam o tempo.

COM O ADVENTO
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E é, baseando-se em André Luiz e outros auto‑
res, que o nosso caríssimo confrade, João Duarte de
Castro, escreveu o presente livro.
Esta obra é dividida em duas partes: a primeira
trata do que mencionamos acima; a segunda relata
algumas experiências de regressão, onde o hipno‑
tizado fala sobre os acontecimentos de uma vida
anterior. São provas irrefutáveis da realidade de
outras reencarnações, alertando-nos a respeito dos
resultados daquilo que fizemos anteriormente. É
natural que hoje somos aquilo que fizemos ontem.
Somos herdeiros de nossas ações. A Lei é inflexível:
se semearmos o bem, seremos felizes; se plantar‑
mos o mal, colheremos sofrimentos. Não devemos
esquecer também, que o tempo não nos perdoa; se o
malbaratarmos, estacionaremos na ignorância; se o
valorizarmos, avançaremos na senda evolutiva.
A segunda parte é acrescida de interessantes
textos evangélicos e um estudo sucinto sobre Je‑
sus, André Luiz, Emmanuel, Camille Flammarion
e Leon Tolstói, estudos esses valorizados com exce‑
lentes excertos que muito nos elucidam a respeito
da obra desses grandes benfeitores.
Finalizando apresenta-nos alguns dados biográ‑
ficos do codificador e citações de Deolindo Amorim,
sobre espiritismo e comportamento espírita.
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Temos aí uma breve e pálida apresentação do li‑
vro, que vem enriquecer a Biblioteca Espírita.
É mais uma apreciável contribuição para que
possamos conhecer o mundo que nos aguarda,
quando deixarmos as vestes carnais.
Antônio F. Rodrigues
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PARTE
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UMA TAREFA
MUITO DIFÍCIL!

“Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim, não fosse, eu vô-lo teria dito”.
Jesus

ALGUÉM JÁ IMAGINOU as dificuldades que

encontraria
para tentar explicar a existência e o funcionamento
de aparelhos como a televisão a cores ou o compu‑
tador, do raio laser, das naves espaciais, ou mesmo
o uso da eletricidade, da iluminação artificial, e de
tantas outras conquistas do homem moderno, a
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pessoas que jamais houvessem sequer sonhado com
coisas assim?!
Tornar isso inteligível a habitantes das mais re‑
motas localidades, a naturais lá do sertão bruto, de
vilarejos perdidos, sem qualquer contato com a ci‑
vilizacão?!
Contar ao esquimó, por exemplo, que lugares
há em que as pessoas precisam usar trajes sumá‑
rios por causa do grande calor, que banhistas vão à
praia praticamente despidos, e que entram no mar
podendo permanecer dentro da água pelo tempo
que lhes aprouver?!
Ou então dizer aos naturais das regiões desérti‑
cas, tórridas, que existem locais totalmente cober‑
tos por gelo?!
A reação de gente assim, diante de tais exposi‑
ções, seria evidentemente de incredulidade, de es‑
panto, de estupor mesmo!
Não é preciso ir muito longe: tente você expli‑
car a uma criança que está diante de um aparelho
de televisão como é que as imagens dos fatos que
naquele preciso momento estão acontecendo do
outro lado do mundo, chegam ao televisor com
tal nitidez, ao vivo e a cores! Ou como é que pelo
simples premir de um botão, lâmpadas se acen‑
dem e a claridade se faz como que por encanto!
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Ou como é que naquela fita de videogame podem
estar encerrados os jogos e as imagens que apare‑
cem na tela!
Ou ainda, procure explicar ao seu filhinho como
faz o avião para cortar os ares com tamanha velo‑
cidade levando em seu interior pessoas e equipa‑
mentos, ou como é que o submarino pode viajar pe‑
las profundezas do mar! E aquele robô que executa
praticamente tudo o que faz uma pessoa!
Ou mais: faça você próprio, leigo no assunto, es‑
tas indagações e procure entender o funcionamento
de tudo aquilo que o rodeia e que torna sua vida tão
mais fácil, mais cômoda e mais agradável!
E como é que de uma pequena semente pode re‑
sultar a árvore frondosa, e como é que do lodo ou
do esterco pode surgir a flor tão bela!
Uma tarefa muito difícil, não é mesmo?
E se tamanha dificuldade há para se explicar a
existência e o mecanismo destas coisas daqui mes‑
mo, que estão aí ao alcance das mãos e dos olhos,
imagine-se então, falar a respeito da vida em uma
colônia espiritual!
Mas não é por isso que se deve deixar de abordar
a realidade da vida em outros planetas, ou deve-se
deixar de considerar a existência de comunidades
no Além.
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Admiração, espanto, zombaria, incredulidade?
Nada disso importa, tudo não passa de reação na‑
tural para quem não está ainda preparado para assi‑
milar uma bateria mais avançada de conhecimentos.
Sempre foi assim e assim continuará até que o
terreno esteja devidamente preparado para a defi‑
nitiva semeadura!
Não aconteceu o mesmo com as palavras de Je‑
sus?!
Não sucedeu isso mesmo quando se cogitou da
redondeza da Terra, dos movimentos de nosso pla‑
neta, do fato de ser o Sol o centro de nosso sistema
planetário, da possibilidade de se descobrir novas
terras além dos mares bravios, da possibilidade de
se construir um aparelho que voasse sendo embora
mais pesado que o ar?!
Logo...
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AS COLÔNIAS ESPIRITUAIS EXISTEM!

“E, no entanto, ela se move!”
Galileu Galilei

Luiz, mas também o irmão Jacob,
e tantos outros espíritos nos têm falado da vida
em outros planos. Muitos são os livros de autores
desencarnados que nos descrevem pormenoriza‑
damente a existência lá no plano espiritual. Vida
maravilhosa e organizada nas esferas de ordem su‑
perior; vida horrível e difusa nos planos de ordem
muito inferior.

NÃO SÓ ANDRÉ
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E há também os depoimentos das pessoas que
passaram pela experiência da morte aparente,
que estiveram em estado de coma, que foram da‑
das como mortas e que foram ressuscitadas pelos
atuais recursos da medicina, ou sabe-se lá como ou
por que retornaram a esta vida.
Os testemunhos destes que ultrapassaram as
fronteiras da existência e que regressaram, são va‑
liosíssimos, porquanto médicos, cientistas, pesqui‑
sadores, profissionais respeitados e competentes
que, em geral, nenhuma ligação têm com o espi‑
ritismo, comprovam a veracidade de tais declara‑
ções! E atestam, após exaustivos estudos, pesquisas,
entrevistas, comparações, testes, que não há possi‑
bilidade de que tudo seja delírio, sonho ou imagi‑
nação exacerbada de pacientes submetidos a um
transe crucial.
E não são apenas alguns poucos casos isolados,
mas sim depoimentos de centenas e centenas de
pessoas com muitos pontos coincidentes entre si.
E o próprio comportamento posterior de quem
viveu esta suprema experiência vem comprovar a
sinceridade de seus relatos: passam a ter uma nova
concepção de vida, passam a viver uma experiência
mais elevada espiritualmente, têm uma outra visão
de religiosidade que, quase sempre, contraria sua
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crença de até então e evidenciam um total despren‑
dimento das coisas terrenas!
Muitos são os livros de autores e pesquisadores
não espíritas que nos apresentam as declarações e
as entrevistas destas pessoas que estiveram do ou‑
tro lado da vida que experimentaram, ainda que
por breves instantes, a existência em uma outra di‑
mensão. O Dr. Raymond A. Moody, pesquisador
norte-americano, para citar apenas um exemplo,
lançou nos Estados Unidos dois livros de muito
sucesso no gênero: Life After Life e Reflexions on Life
After Life. Livros estes já existentes no Brasil, devi‑
damente traduzidos.
Porém, apesar destas circunstâncias todas que
têm por objetivo fazer com que o homem desperte
para a realidade da vida no plano espiritual, ain‑
da longe está o tempo em que possa ele descerrar
seus olhos ou abrir seu entendimento para uma
tal evidência!
E, no entanto, as colônias espirituais existem!
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