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ANÁLISES E CONCEPÇÕES 
 

de ABRAME 

 

Esta obra, cuja autoria – ABRAME – é um anagrama do nome do autor, é 
constituída por uma colectânea de textos que referem os seus pensamentos e 
reflexões ao longo do seu percurso espiritual, durante vários anos. 
 

O livro está dividido essencialmente em 3 partes, intituladas – Relatos de vida 
ascensional – Tentativas para perceber – Edificando – constando cada uma 
de vários textos. 
 

Dentre os textos apresentados enumeramos, a título de exemplo: Manta de 
retalhos, Religar, Deus, O homem, As dimensões, Os corpos, As auras, A 
verdade, Estágios do homem cósmico e desiderato da humanidade e Análise 
metafísica. 
 

Do Prefácio transcrevemos, em apenas algumas linhas, o que poderíamos 
considerar um retrato do autor: 
 

- «Conheci Abrame há alguns anos e impressionou-me o vigor intelectual 
dum homem que, já entrado nos anos, perseguia incansavelmente a sua 
busca pelo saber, aventurando-se por caminhos que muitos hesitariam 
abordar não só pelo esforço físico exigido – em termos de horas de 
estudo e pesquisa – como pelo risco de ver abalados pressupostos em 
que baseou a maior parte da sua vida […] 
 

«Através da análise, da reflexão e do estudo, Abrame tudo analisa, tudo 
pondera e tudo devolve ao cadinho da razão para de lá extrair a 
essência [… com] que Abrame nos convida a reflectir, hoje e sempre, 
sobre estes e outros temas» 

 

Seguidamente apresentamos alguns excertos no sentido de permitirem a 
observação do estilo do autor e da sua escrita, ou o modo de abordar os 
temas:  
 

- «Estarrecido, encontrava-se no meio de lobos, onde era vaiado, 
espezinhado, traído, mordido e repudiado. Pior ainda, olhava para si e 
dava-se conta de que também já era quase um lobo. 
 

«Na sua aflição adoeceu. Não queria ver ninguém. Em extrema 
depressão, apenas queria morrer. O sonho tornara-se trevoso, e tornar-se-
ia decepcionante não fora, a certa altura, ter chegado a claridade 
daqueles que lhe lançaram mãos amigas […] 
 

«Encheu-se de júbilo. Experimentou, de novo, a sensação do 
envolvimento mediúnico dos seus protectores e veio-lhe à memória que, 
afinal, os lobos também são creação divina, nossos irmãos, como sentia 
Francisco de Assis em seu espírito de unidade universal […] 
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«Abriu a alma ao creador e agradeceu a vida que, com intensidade, 
brota da sua realidade, à imagem e semelhança divinas, com todas as 
vicissitudes e alegrias que comporta esta grandiosa aventura cósmica» 
 

- «As reencarnações dos seres são programadas a partir do natural 
desejo da alma que, em determinada altura, sente a necessidade de 
reencarnar para prosseguir a sua evolução em um mundo de outra 
dimensão. Nessa programação estão contempladas situações de 
vivências negativas de vidas passadas que foram causa de sofrimentos 
para outros seres e que terão de ser redimidas, em vivência do causador, 
para completa consciencialização do mal causado, possibilitando assim 
a transformação do negativo em positivo […] 
 

«Aprendemos interagindo uns com os outros […]  
 

«Toda a creação é perfeita, ou Deus não seria Deus. Tudo age, reage e 
interage no sentido de proporcionar aos seres a sua evolução. Todo o 
cosmo está solidário no seu todo e, mesmo paradoxalmente que pareça, 
ele expressa-se nessa solidariedade em termos materiais, mentais, 
emocionais e espirituais, porque tudo é vida e a vida contém isso tudo 
[…] não podemos atribuir a Deus, ou seja a quem for, os nossos 
sofrimentos, as nossas dores, os nossos desgostos ou situações de 
infortúnio […] que são as Causas» 
 

- «A transformação de tudo que foi creado acontece através de um 
processo chamado Evolução, que percorre diversas dimensões, onde a 
vida se manifesta numa constante aprendizagem e sublimação […] 
 

«Essas dimensões compõem-se, até certa culminância, de matéria em 
diversos estados de frequência energética que lhes correspondem, 
vividas através dos órgãos sensoriais que os seres possuem nesses planos 
[…] 
 

«Poderemos estabelecer a sequência dessas dimensões, partindo do 
mais denso para o mais subtil» 
 

- «O corpo mental é um veículo especial da consciência, funcionando 
interactivamente nos corpos físico e astral e veiculando manifestações 
intelectuais emanadas da inteligência em estado normal de vigília. 
 

«Também através dele se manifesta o Ego, desenvolvendo raciocínios 
através do intelecto que é utilizado pela inteligência» 
 

- «Alcançar a verdade é o objectivo primeiro do homem. 
 

«Possuir a verdade é um bem supremo. Ela encontra-se cada vez mais 
distante quanto mais o homem pensa estar perto dela, no seu conceito 
estrutural do mundo material […] 
 

«Quando o ser em evolução se encontra com a verdade, ou seja, 
quando a alma relativa é envolvida pela alma absoluta (parábola das 
noivas), conhece a Deus imanente, atinge a fé pura, que não é crença, 
mas sim vivência com o creador, mas que ainda não representa a 
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verdade absoluta, pois vivemos em infinito, em caminhos de 
transcendência divina» 
 

- «Todo homem que, dentro de si, se encontra ligado ao seu Cristo interno 
como expoente máximo da sua vida, expressa-se em nome de Deus. Por 
isso o que ele determinar no mundo, será determinado nos céus, porque 
aquilo que ele fizer, não é ele que faz, mas o Pai que nele está […] 
 

«O ser verdadeiramente realizado possui uma alma, uma mente e um 
corpo, completamente sãos, conforme Jesus possuía […] 
 

«O advento do reino de Deus sobre a face da terra é a creação do 
homem integral, cósmico, crístico, a que se chama também a criança, 
que é o filho do homem» 
 

- «Sempre pensámos que a creação é dualista nos mundos da forma 
para que os seres, em sua evolução, possam perceber e distinguir a 
diversidade dos próprios seres e também, sobretudo, dos conceitos 
morais, emocionais e espirituais, quer através da matéria, quer do espírito. 
 

«Amantes devotados da doutrina espírita à qual sempre nos entregámos, 
praticámos e divulgámos ao longo dos anos da nossa vida terrena, a 
força da razão que nos assiste, a certa altura do nosso trajecto espiritual, 
levou-nos a procurar – pela vasta literatura de revelação espiritual e pela 
análise das crenças de vários povos, e não só […] 
 

«Não podemos deixar de ter em conta que uma questão de palavras ou 
jogo de palavras serve todas as partes, quando se trata de se expressar 
uma ideia em que a razão a tem como certa, pois o que é válido para 
uns poderá, na racionalidade e lógica de outros, ser errada sem que isso 
contenha qualquer intuito de destruir, bem pelo contrário, podendo 
haver nela o espírito construtivo» 

 

E finalizamos com o seguinte excerto: 
  

- «Tudo que tem corpo está limitado. As religiões estão limitadas pelas 
teologias que lhe são inerentes, as linhas espiritualistas e esotéricas pelos 
esquemas que as suportam, as doutrinas do espiritual pelas codificações, 
e nós estamos limitados pelo veículo corporal. 
 

«O segredo está em saber que só temos fronteiras a ultrapassar, e viver no 
ilimitado» 

 
 

 
 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 
 

O Livro em Destaque a partir do dia 15 será: 
 

ENERGIA E ESPÍRITO  / de José L. de Azevedo 


