
 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Livro em destaque, publicado em 5/12/2008, no site www.aela.pt  

 

1 

 

CATIVOS E LIBERTOS 

Psicografia de VERA LÚCIA MARINZECK de CARVALHO 

António Carlos é o nome dado ao Espírito que inspira estas páginas à escritora 
Vera Lúcia Carvalho, conforme se refere a seguir, do Prefácio: 
 

- «É este mais um romance excelente de António Carlos, que confirma todo 
o seu talento literário e sua capacidade narrativa, revelados com 
Reconciliação. 
«Esta história está ambientada no Brasil Colonial e traz todos os ingredientes 
indispensáveis a prender a atenção do leitor. É uma leitura realmente 
agradável. A trama é toda pródiga em acção, romantismo, aspectos 
históricos do período da escravidão em nosso país. 
«Tudo se inicia com o retorno de Jorge à fazenda paterna após cinco anos 
passados em Paris, França, para onde fora complementar seus estudos. 
«Retornava com o diploma de engenharia, saudoso e com mil sonhos de 
trabalhar pela libertação dos negros. Ansiava por reencontrar o pai, a mãe, 
o irmão mais novo e suas duas irmãs. Principalmente, desejava reencontrar-
se com Laurinda, jovem que lhe estava prometida para casamento desde 
quando eram ainda crianças. 
«Jorge em todo esse tempo recebera poucas notícias dos seus pais, da 
noiva e da situação da fazenda. 
«Ao desembarcar no Rio de Janeiro, planejava ficar na fazenda somente 
até seu casamento, depois voltaria à Capital onde sonhava ter muitos filhos 
e participar do movimento abolicionista. 
«Entretanto, foram muitas e desagradáveis as novidades que o esperavam 
em seu retorno» 

 
Da estrutura deste livro, com 14 capítulos, citamos os seguintes títulos: Amigos e 
inimigos, Ordem e disciplina, Meditando sobre diferenças, Os mortos do corpo, 
o Resgate e Encontros. 
 
E, seguidamente, transcrevemos os excertos que poderão dar uma ideia do 
conjunto da obra, seja pelo estilo da autora seja pelo conjunto temático: 
 

- «Olhou-me tristemente, seus olhos eram vivos e demonstravam revolta. 
«Seu rosto estava com sinais de espancamento, tinha os lábios feridos, 
inchaço nas bochechas e um corte na testa, do lado esquerdo. – Pronto, 
não se assuste – disse-lhe - , está livre agora. Quero conversar com você. 
Não precisa ter medo. Como se chama? – Leôncio. – Quantos anos tem? – 
«Dezessete anos, sinhozinho. – Bonita idade. É quase homem. Por que fugiu? 
«– Olhe para minhas costas – disse, levantando a camisa.  
«Suas costas estavam cheias de cicatrizes. – Pelo visto é rebelde e gosta de 
fugir. Não tem medo? – Tenho sim, às vezes; ser castigado não é bom. Não 
tenho é sorte, sempre me pegam. – Por que quer tanto fugir?  
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«Olhou-me e uma leve ironia brilhou nos olhos negros, como se não bastasse 
ser escravo para querer ser livre! Mas respondeu com respeito […] – Não 
gosto de ser escravo, não quero ser, nem sei porque sou. Por que nasci 
negro? «Só por isso? Não tenho culpa. Mas tenho uma ideia, uma vontade 
de encontrar minha mãe e irmãs, fujo sempre com esta esperança […] 
«Morávamos em uma fazenda, éramos uma família. Meu pai morreu com 
uma picada de cobra venenosa. Minha mãe, logo após, foi vendida com 
minhas duas irmãs. Tinha oito anos, separamo-nos e nunca mais as vi. Não 
esqueci delas, minha mãe era tão boa, tão bonita. Quero mesmo é 
encontrá-las e sermos todos livres […] – Aqui está a sua carta de alforria; 
neste papel, moleque, está a sua liberdade, guarde-a com muito cuidado, 
não vá perdê-la […] «Mas o negrinho não arredou o pé, ali ficou na minha 
frente. – Que é moleque? Que há? Não entendeu? Quer que lhe explique? 
Falta algo? Não está contente?  
«Leôncio a cada indagação movia a cabeça, retrucando. Na última 
respondeu: «- Estou contente sim, sinhô. Grato ao sinhô e ao Deus dos 
brancos. Mas não sei para onde ir. Estou com muita fome. 
«Sorri diante da ingenuidade dele. Queria tanto fugir, ser livre, agora que o 
era, não sabia para onde ir nem como conseguir alimentos. – Acho que não 
basta só ser livre, necessita o negro de ter condições dignas de sobreviver; 
marcarei isto no meu caderninho de notas, é um bom assunto a ser 
ventilado. «– Fala comigo, sinhô? Não entendi» 
 
- «O bom gesto traz paz e tranquilidade que o ouro não compra! Os 
ensinamentos desse sábio homem iriam acompanhar-me pela vida […] 
todas as religiões são caminhos e os Evangelhos são as setas. Porém, cabe a 
nós caminhar. Pouco significa encontrar o rumo, ter uma religião, saber do 
Evangelho, e não seguir, não viver os ensinos do Mestre. Quem não 
exemplifica em Jesus, pára no caminho e perde a oportunidade de evoluir. 
«Leia, continue lendo a Bíblia, estude com carinho e viva os Evangelhos; 
estão neles a sabedoria de um crente. Lá na sua cidade, não há Igreja 
Protestante, siga a Católica com os seus familiares. Tire as coisas boas que 
ela oferece. Caminhe, oriente-se pelo Evangelho, não pare, cresça em 
amor e sabedoria. Principalmente, recorde-se da parábola do semeador: 
não deixe seus sonhos, ideais, serem sufocados pelos espinhos do egoísmo e 
pelas facilidades da riqueza» 
 
- «Peguei a garrucha que trouxera para ele, comprara há tempo e sonhara 
em lhe dar. Imaginava-o com seu jeitão sério a examiná-la. Amava meu 
pai, homem justo, trabalhador, honesto, leal, bom esposo, bom pai, bom 
patrão e bom senhor-de-escravos. 
«Parecia que o via em minha frente. Lembrei-me da nossa despedida. 
«Acompanhou-me orgulhoso até o Rio de Janeiro, levou-me até o navio. 
«Abraçou-me comovido: Abençoo-o, filho. Estude, aproveite para aprender 
bastante em França. Que aprender é ser realmente, do resto não se tem 
tanta certeza. Volte formado mas estude muito. 
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«Ficou no cais, abanando um lenço branco, até que não o vi mais. Sua 
imagem altiva, seu sorriso franco, seu chapéu negro, sempre o usara. Seu 
bigode largo, deixando quase escondidos os lábios, veio-me à memória, 
fazendo a saudade doer. Quando estamos saudosos, mas esperamos ver, 
ou temos a certeza de rever, é diferente da saudade de alguém que 
sabemos que não veremos mais durante a vida física» 
 
- «Ordem para ter disciplina! – parecia-me escutar vovó Ana e lembrei do 
pastor Germano. Pareceu-me ouvi-lo: Autoridade, meus filhos, deve ser 
exercida com sabedoria e bondade. Ser bom é ser justo, não frouxo. Quem 
tem temporariamente poder sobre outros, deve proteger os fracos dos 
fortes, os bons dos maus, fazendo todos viverem bem. Se crimes e violências 
acontecerem e não se tomarem providências, pagarão eles juntos com os 
criminosos. Na Terra ainda uns têm que mandar, serem líderes da maioria, 
mas ai deles se exercerem mal essa liderança. Felizes os que mandam com 
sabedoria e agem com justiça!» 

 
E terminamos com a seguinte passagem: 
 

- «Pensava sempre no que Jesus nos recomendou, que perdoássemos 
sempre, o perdão nos dá paz; não perdoar é acarretar sofrimentos. Querer 
vingar é fazer sofrer e padecer junto. Pensava com ansiedade no coronel e 
nos filhos mortos, com aqueles espíritos por companheiros, com eles 
cobrando o que lhes achava devido. Todos cativos. Uns por terem feito 
tanto mal, ligaram-se às trevas, e os outros cativos pelo ódio, negando se 
libertarem pelo amor, pelo perdão, não esquecendo do mal que lhes 
fizeram. Deu-me vontade de ver meu sogro, naquele momento. Entrei na 
casa e, no hall de entrada, escutei Marcina lendo o Evangelho. Ela lia 
sempre para o pai, falava a ele com doçura e carinho dos ensinos de Jesus. 
Marcina parou de ler ao me ver. «Tirei o chapéu, aproximei-me devagar, 
fiquei na frente do meu sogro. «Encaramo-nos. Ele não demonstrou nenhum 
sinal de repulsa […] Não vi nenhum obsessor por ali; ou se haviam cansado 
ou afastaram-se com nossa presença, com a leitura do Evangelho. Orei 
mentalmente ao Pai para que ajudasse todos a perdoarem» 

 
 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 
 

Próximo Livro em Destaque a partir do dia 15: 
Ética Elementar / psicografia de Guida Azevedo 

 
 

 
 


