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ELUCIDÁRIO 

psicografia de  DIAMANTINO C. FERNANDES 

Um livro ditado por Paulo de Tarso e que Diamantino Fernandes inicia com o seguinte 

parágrafo: 

«É sempre interessante para os leitores conhecerem algo relacionado com a 
história do livro que têm em mãos. Todo livro tem a sua história, pequena ou 

grande, abordando o período de sua confecção. É o que pretendo relatar 
sucintamente, à guisa de introdução a este esplêndido trabalho ditado pelo 

Espírito de Paulo de Tarso, que o mundo cristão aprecia e venera sob a 
invocação de S. Paulo» 

E folhas adiante, no Prefácio, refere-se que o título – Elucidário - já é esclarecedor do 

seu conteúdo:  

«o seu conteúdo de elucidações absolutamente originais e valiosas para os 

leitores, que as comprovarão algum dia, quando esse dia chegar. Pela primeira 
vez em toda a História da Terra, aqui se divulga uma ideia aproximada daquele 

plano de luz que conheceis pela designação de Céu, aonde a inteligência e 
habilidade de Paulo [sabe] conduzir o Espírito dos leitores numa excursão 

imaginada, é claro, mas válida a partir de agora, para quantos se 
empenharem na leitura deste excelente trabalho de esclarecimento, oferecido 

a quantos ainda perlustram os caminhos da Terra (Irmão Tomé)» 

O livro constitui-se em 51 capítulos cujo texto vai guiando o leitor por diferentes zonas 
de espiritualidade, começando na Terra e na necessidade de autocensura e 

terminando no Palácio das Harmonias. 

Vamos transcrever, seguidamente, excertos desta obra no intuito de dar a conhecer 
melhor as suas variantes temáticas e o estilo do autor ou da sua escrita: 

- «A vida dos seres humanos onde quer que se encontrem, seja nesta pequena 
esfera terrestre, também denominada vale de lágrimas pelas lutas e 

dificuldades que oferece aos seus habitantes, seja nos demais planos de vida 
espalhados pela imensidade do espaço cósmico, consiste exclusivamente no 

desdobramento de esforços para atingirem este grandioso e belo objectivo: 
evolução. 

«Por evolução se deve entender a aquisição de conhecimentos pelo estudo 

da vida em todos os aspectos, e em seguida da experiência resultante da 
prática dos vários conhecimentos acumulados pelos seres humanos. Sucede 

muito frequentemente deixarem-se estes empolgar pelos atractivos que a vida 
lhes oferece, empenhando-se mesmo numa espécie de porfia com vistas à 
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posse do maior volume de bens materiais, na ilusão de que isso lhes trará 
felicidade e bem-estar por toda a sua vivência terrena.  

«Isto tudo, porém, não passando de mera ilusão, decorre precisamente da 

inferioridade do grau evolutivo daqueles que assim se deixaram envolver pela 
ideia de superioridade aos seus contemporâneos. 

«Está chegando para esta esfera, como de resto já chegou para muitas de 
suas co-irmãs do espaço cósmico, uma fase verdadeiramente decisiva a 

envolver e conduzir todas as almas a um destino incomparavelmente mais belo 
e mais feliz do que o habitualmente estabelecido neste pequeno mundo. «A 

fase em referência já teve início em numerosos pontos, devendo estender-se 
aos demais em todas as regiões da esfera terrestre, de maneira a levar à 

totalidade de sua população os benefícios iniciados e em pleno 
desenvolvimento em regiões previamente escolhidas. 

«O homem está sendo solicitado a meditar a sério sobre os objectivos reais da 

vida terrena, com a observação de sua temporaneidade, haja visto que 
ninguém até hoje aqui permaneceu indefinidamente, mas todos seguiram o 

caminho traçado pela lei evolutiva universal» 

- «No estado de concentração mental é que os protectores espirituais dos seres 
humanos encontram oportunidade de comunicar-se com eles, período este 

em que transmitem aos seus protegidos as ideias apropriadas à realização de 
quanto os mesmos julgam adequado ao alcance de seus objectivos. 

«Dizendo concentração mental estou usando apenas um sinónimo de 
meditação, como sabeis através de outros ensinamentos espirituais. Apenas o 

termo concentração mental define melhor para certas criaturas o estado em 
que o ser encarnado entra em contacto com o mundo invisível, ou mundo das 

causas, para muitos, enquanto o mundo terreno é designado mundo dos 
efeitos, precisamente porque, tudo quanto neste plano físico se positiva, foi 

primeiramente engendrado – mentalizado – no mundo das causas […]  

«Assim pois, em relação ao progresso e bem-estar do Espírito, o estado de 
concentração mental deve ser praticado com objectivos elevados, seja em 

favor da realização de algo que possa beneficiar a colectividade, seja na 
aquisição de poderes e luzes para o próprio engrandecimento.  

«Há necessidade de que todos os seres humanos se disponham a usar a 

concentração mental, primeiro como simples exercício, e em seguida como 
meio eficaz de modificar certas condições de vida em melhores e mais 

condizentes com as suas aspirações de seres mais prósperos e mais ditosos» 

- «Podereis ter a curiosidade de me perguntar se os homens que não oram nem 

meditam não serão capazes de realizar grandes coisas em sua vida. E podereis 
aduzir que conhecestes alguém nestas condições que, sem se entregar a esse 
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belo hábito, chegou a realizar algo extraordinário. Eu vos esclarecerei, então, 
que esses homens usaram intensamente a faculdade intuitiva para captar as 

ideias que conseguiram realizar […] De um modo geral posso assegurar-vos 
que só os homens que pensam demoradamente, isto é, que meditam, 

conseguem realizar grandes obras na sua vida» 

- «Os acontecimentos em princípio de execução na Terra devem produzir 
efeitos que se projectarão por um porvir de mais de dois a três milénios, quando 

provavelmente se apresentará a necessidade de tornar a mexer na estrutura 
física desta pequena esfera […] O organismo humano está sendo submetido 

no Alto a uma série de estudos em suas matrizes espirituais, com vistas a uma 
certa modificação dos órgãos responsáveis pelo metabolismo, de modo a 

poderem os encarnados substituir em sua alimentação alguns elementos até 
agora considerados essenciais. A carne, por exemplo, deverá ceder lugar na 

alimentação humana a outros elementos mais condizentes com o grau de 
elevação espiritual das almas que aqui virão proximamente, e que de maneira 

alguma se conformarão com o uso da carne» 

- «Os corpos excessivamente volumosos da actualidade, ostentando um peso 

que varia de cinquenta a noventa quilos em média, havendo numerosos deles 
que atingem, se aproximam ou até superam a marca dos cem quilos, 

necessitando por isso de uma quantidade enorme de alimento, inibem os 
respectivos condutores de realizarem tarefas que exigem uma tranquilidade 

espiritual que esses corpos assim volumosos não podem permitir. Sabem as 
Forças Superiores que o facto se deve em grande parte à vinda para a Terra 

de almas aclimatadas em ambientes planetários onde o desenvolvimento físico 
era favorecido pelo tipo de alimentação neles usado»  

- «as tarefas que todos podem desempenhar enquanto na Terra [:…] por exemplo, o 
filho que adoptou o hábito de orar diariamente ao Senhor e se prontifica a servi-lo na 
Terra, recebe automaticamente a necessária autorização para isso. Ele deparará 
então com diversas oportunidades de servir ao Senhor em sua vida diária. Um 
conselho sensato a um companheiro agitado, desorientado ou aflito, dado, após 
haver elevado o pensamento ao Senhor, é uma excelente maneira de servir o Divino 
Mestre. Uma vibração de tranquilidade e de paz dirigida a um irmão necessitado dela, 
é igualmente um serviço prestado ao Senhor […] O ser humano que se habituar ao 
contacto diário com as Forças Superiores, encontra-se em condições de operar em 
nome delas uma série enorme de actos em benefício dos semelhantes, com 
verdadeira sinceridade e amor, dos quais o crescimento relativo da sua luz espiritual» 
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