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e TEXTO E EXERCíCIO PARA O GRUPO 01

"(...) Muitas dessas entidades, porém, se debruçam sobre o nosso ombro e lê-
em conosco, interessadas, naquilo que estudamos, o que testemunha ser a vida espiritual
simples como a nossa própria vida, a continuação desta, tão somente. Temos observado
que algumas de tais entidades colocam os óculos a que estavam habituadas, quando en-
carnadas, para lerem melhor, conosco... Geralmente são, como ficou dito, leituras
escolhidas as que fazemos, ou do Evangelho, que projetem com vigor a personalidade e
os efeitos do Cristo, ou de obras espíritas que melhor toquem o coração. Assim sendo,
esses pequeninos e sofredores se afeiçoam ao médium que os ajudou nos dias difíceis e
se tornam amigos fervorosos para todo o sempre, estabelecendo-se, então, indissolúveis
elos de fraternidade.

Há cerca de um ano, pela madrugada, estando nós ainda desperta, apresentou-
se à nossa visão um Espírito cujo decesso carnal se teria dado entre os .seus trinta e oito
ou quarenta anos de idade. Trajava-se pobremente, com terno azul-marinho, já usado,
camisa branca também bastante usada, gravata preta, atada com certo desleixo. Esquáli-
do e abatido, infinitamente triste, mas já resignado à própria condição, colocou a mão
sobre a nossa, num gesto fraterno, e disse: -.

- Venho agradecer-lhe os votos feitos,em minha intenção, à bondade de
Deus ... Suas preces me auxiliaram tanto que até minha família, que deixei na Terra, foi
beneficiada ... Chamo-me Joaquim ... e meu nome está no registro .do seu caderno de
apontamentos ...

Constatamos, então, que esse visitante fora suicida ... e, materializado, pudemos
observar que havia terra em sua indumentária, isto é, impressões da porção de terra em
que fora sepultado, assim como sua mente permanecia afeita ao vestuário que habitual-
mente usava quando vivo, e com o qual fora também para a sepultura. Corno,
efetivamente, possuímos um caderno onde registramos nomes de suicidas e pessoas fa-
lecidas em geral, conhecidos ou colhidos dos noticiários dos jornais, procuramos verificar
se realmente existia 'nos ditos apontamentos aquele singelo nome. E encontramos, de
fato, entre os suicidas, um Joaquim Pires; tratava-se, portanto, de um dos destacados dos
noticiários dos jornais, recomendado para as preces e as leituras diárias. Estamos certa
de que será um bom amigo, cuja afeição nos acompanhará pelo futuro afora ...

Até o momento presente, os Espíritos mais bem trajados e mais belos que
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tivemos ocasião de observar através de materializações, durante a vigília f3 também no
mundo invisível, por ocasião do desdobramento do corpo astral, foram os que passamos
a citar. A entidade que se denomina Charles, martirizado por amor ao Evangelho, no sé-
culo XVI, na França, durante a célebre matança de São Bartolomeu, comumente se
deixa ver em trajes de iniciado hindu, tendo-se mostrado, uma única vez, em trajes de
príncipe indiano, visto que no século XVII foi soberano na india. Frederico Chopin, que já
variou a indumentária quatro vezes em suas aparições, deixando-se perceber, em duas
delas, apuradamente trajado à moda da sua época (reinado de Luís Filipe, na França),
mas todo envolto num como luar azul translúcido, como neblina. Vítor Hugo, a quem só
pudemos distinguir o busto, também envolto em neblinas lucilantes, argênteas, com re-
flexos azuis pronunciados, sem que pudéssemos destacar o feitio dos trajes. A falange
de iniciados hindus, de que somos pupila espiritual, com todos os seus integrantes esfor-
çando-se por serem contemplados em seu uniforme característico, as gemas do anel e
do turbante inclusive, envoltos em neblinas lucilantes, com reflexos azuis. Lázaro Zarne-
nhof, o criador do Esperanto, vaporoso mas muito humanizado em seu terno do século
XX, circundado de um halo como que formado de ondas concêntricas, que indicaria o
elevado trabalho intelectual (detalhe também observado em Vítor Hugo), e esbatida a
sua configuração perispiritual por um jacto de luz radiosa, verde-claro, igualmente de
forma concêntrica. E, finalmente, um vulto muito nobre, observado no ano de 1930, cuja
identidade ignoramos, mas a quem denominamos Anjo Guerreiro, pelas particularidades
do quadro em que se deixou contemplar. Acreditamos, porém, tratar-se de algum inte-
grante da legião protetora do Brasil, ou do movimento espírita no Brasil. O certo era que
trajava uma túnica grega, curta, atada por um cinto dourado; um diadema discreto, um
simples friso de ouro, à cabeça, e guiando uma biga romana como que construída de
alabastro. Com a destra, empunhava as rédeas, sem que, todavia, aparecessem os ca-
valos, e, com a sinistra, uma flâmula de grandes dimensões, alvinitente, onde se lia -
Salve, Brasil imortal!

Estampava-se visivelmente, nessa entidade, assim materializada, o tipo oriental,
o árabe, evocando também o tipo brasileiro muito conhecido no Estado de Goiás. Era jo-
vem, belo e sorridente, e um luzeiro cor-de-rosa envolvia-o, espraiando-se em torno e se
estendendo longamente sobre uma multidão que cantava hosanas e empunhava peque-
nas flâmulas, multidão que seguia em cortejo atrás da biga. Não nos estenderemos em
particularidades quanto a essa visão, por não julgá-Ia interessante para estas páginas.
No entanto, jamais fomos informada da identidade de tão formoso Espírito. Acrescenta-
remos, apenas, que sua aparição assinalou etapa definitiva em nossa vida e em nossos
labores espíritas.

Comumente, os Espíritos se nos apresentam trajados conforme o fizeram durante
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a existência carnal: os homens, com o terno que habitualmente usavam, acentuando este
ou aquele detalhe que melhor os identifique; as mulheres, com os vestidos que, igualmen-
te, de preferência usavam. Mais raramente, alguns se deixam ver com a indumentária
com que foram sepultados, e ainda outros' com os trajes que desejariam possuir, mas que
não chegaram a usar. Dois meses após o falecimento de nossa mãe, nós e mais três
pessoas da família vimo-Ia, assistindo uma reunião de preces em sua intenção, trajando
um costume de gabardine azul-marinho, com um cachecol de seda quadriculada branca
e preta, vestes por ela preferidas para as viagens que fazia em visita aos filhos, nos últi-
mos meses que viveu. Uma tia nossa, a Sra. C. A. S., falecida no interior do Estado de
São Paulo, em 1950, cerca de vinte dias após o trespasse apresenta-se à nossa visão, no
Rio de Janeiro, dizendo ter vindo visitar-nos, pois se sentia saudosa. Vestia um costume
preto, e um véu de rendas negras cobria-lhe inteiramente o corpo, partindo da cabeça e
atingindo os pés. Sua configuração perispiritual, como vemos, era chocante. O véu inco-
modava-a horrivelmente e ela se debatia, aflita e irritada, tentando em vao retirá-Io de si.
Agradecemos-lhe a visita e o interesse pela solidão em que vivíamos, pois, na ocasião,
asseverou-nos encontrar-se penalizada ante as provações com que nos debatíamos, e
convidamo-Ia a orar, a fim de se poder libertar daquele incomodativo manto, sem que, no
entanto, nos fosse possível compreender o que poderia causar semelhante fenômeno.
Cerca de um mês mais tarde, porém, soubemos, por pessoa da família presente ao seu
funeral, que nossa tia fora sepultada com um costume azul-marinho escuro e um véu de
rendas negras cobrindo-lhe o rosto e o corpo, exatamente a mantilha, tipo espanhol, que
usava ao assistir a missas e tomar a comunhão, como boa católica que fora.

Uma filha do espiritista Sr. Antônio Augusto dos Santos, residente em Belo Hori-
zonte, três dias após a morte de sua irmã Elizabeth, menina de catorze anos de idade,
viu-a, pela madrugada, no seu próprio quarto de dormir, pairando no ar e trajando um
suntuoso vestido de baile, tipo Imperatriz Eugênia. Tão feérica a luz que a circundava
que, clareando todo o aposento, permitiu à vidente observar detalhes, tais como o dese-
nho das rendas que ornavam o vestido, babados, fitas, flores, etc. Assevera a jovem
vidente que o vestido era salpicado de pequenas pérolas, como gotas de orvalho, detalhe
por nós também observado em duas das quatro indumentárias perispirituais apresentadas
pela entidade Frederico Chopin. Porque seja inspirada e futurosa pintora, a filha do Sr.
Antônio dos Santos, no dia seguinte, desenhou, com minúcias, a visão que tivera pela
madugrada, dando a ver os detalhes do vestido que a menina morta absolutamente não
possuíra quando viva.

Semelhante materializaçáo, espontânea e inesperada, teve o dom de reanimar e
consolar os desolados pais da jovem falecida, que se mantinham sucumbidos ante a
acerba provação. Referir-nos-emos ainda ao mesmo fato, em capítulo posterior.

De outro modo, Espíritos plenamente espiritualizados, como Adolfo Bezerra de
Menezes e Bittencourt Sampaio, foram por nós distinguidos envergando longa túnica vapo



•

rosa, nívea, cintilante, levemente esbatida de azul. O primeiro costuma deixar-se ver,
também, trajando avental de médico, com barrete, ao passo que o segundo, isto é, Bitten-
court, a quem uma única vez vimos, em dia de grande provação, há muitos anos, talvez
pela sua qualidade de poeta do Evangelho, trazia uma coroa de louros, ou de mirto ou
carvalho, como os antigos intelectuais gregos e latinos.
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Após a lcilura do Icxld, responda às segulnlcs quesl5es:

01. CDmD ;uslilica, a PD'fãD de lena sDh,e a indu-
menlá,ia dD EspírilD ~Daquim Pi,es ciladD n»
ledD?

02. llelala, D .lipDiLe veslimenla dDS EspírilDS cila-
dDs nD lexlD.

03. CerlDs Esp"ilDS ap,esenlam-se vesUdDs de 'Dupas
DU aceufi,iDS que DS incDmDdam sem que deles
pDssam se despD;a'-r-iusUlique....a causa desse le-
nêmen«.

0'1. PelD que IDi DuvidD na expDsiçãD inl'Ddulfi,ia e
pelD que 'Di lidD, respDnda: DSI,a;es dDs EspírilDs
sãD c,iafies cDnscienles DUincDnscienles deles?

05. Explique a respDsla anleriD'.

~~------------~------------~~

(*) PEREIRA, Yvouue <\. In:_. Devassan{[o o Invisível. 7.ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 1987. Págs. 51 a 56


