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HISTÓRIAS MARAVILHOSAS DA ESPIRITUALIDADE 
 

psicografia de VERA LÚCIA MARINZECK de CARVALHO 
 
António Carlos é considerado o nome da entidade espiritual que inspira estas histórias 
à escritora Vera Lúcia. 
O livro consta de 11 histórias das quais indicamos os títulos para dar uma ideia dos 
temas que são abordados: A encarnação anterior de Taciana - O sinal de nascença -
Quem me matou? - O rapto - O pacto - A vingança - O casamento - O engano - O 
afogado - Ajudando uma família e Aprendendo a servir. 
Este livro teve outra edição, anterior, com o título Aconteceu… 
 
Das diferentes histórias que o constituem reunimos uns excertos, que transcrevemos 
seguidamente, tanto pelo estilo de linguagem como pelos assuntos que são 
apresentados de modo acessível e em estilo didáctico. 
 

--   «Fomos ao local do crime, o açougue, que estava fechado, e pela 
Psicometria pudemos ler o que aconteceu naquele dia. 
«Psicometria é a leitura da memória dos objectos, de coisas ou de lugares. 
«Os objectos possuem a virtude de receber e conservar eflúvios vitais de 
acontecimentos vividos, de factos marcantes. 
«Pela concentração de quem sabe fazê-lo, obtêm-se bons resultados. 
«Entretanto são informações do próprio éter imanente no objecto, e não da 
matéria que o constitui. 
«A Psicometria é mais fácil para os desencarnados, mas muitos encarnados 
podem fazer uso dela, desde que aprendam. 
«Desencarnados também precisam aprender e treinar. Psicometria, então, é a 
leitura dos acontecimentos que registam a história na matéria. 
«Assim, Paulino e eu vimos pelo sistema vibratório os acontecimentos que se 
passaram ali, no açougue. 
«Concentramo-nos nos que nos interessavam, ou seja, na desencarnação de 
Aloísio.» 

 
--   «Ari, você tomou cuidado? Sabe bem que meu marido é capaz de matá-lo, 
se vier a descobrir nosso caso. Vai ser difícil de ser confundido com outro 
novamente.  
«Confundir com outro? Isto me intrigou. Retirei-me, mas voltei quando o vizinho 
chegou em casa. Fiquei ao seu lado e indaguei-o.  
«Muitas vezes o desencarnado pode induzir um encarnado a pensar no que 
deseja.  
«Aproximei-me bem dele e fiz com que pensasse em mim e na minha 
desencarnação.  
«Triste, descobri que o vizinho confundiu Ari comigo. Pensou, pensava que eu 
estava tendo encontros com sua esposa. Planejou e me assassinou friamente, 
usando o mesmo caminho que Ari fez naquela tarde. 
«Não me alegrei com o que descobri. Como poderia alguém tirar a vida física 
de outro, de modo tão frio, sem sequer odiar, ou ter certeza de que por ele fora 
traído. 
«Pior é que ele não tinha remorsos e, como descobri lendo pensamentos, já 
assassinara outros e tudo por causa da esposa que continuava traindo-o. 
«Voltei para meu ex-lar terreno, escondi-me num dos cantos da sala e chorei.  
«Depois de um bom tempo assim, cheguei a uma conclusão: sou um defunto 
vivo em espírito, um desencarnado, que não deve ficar entre os que têm corpo 
físico, ou seja, os encarnados.» 
--   «Trouxe este livro de presente. Li e gostei, quem sabe irão apreciá-lo 
também. 



 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 

AELA 

 

Livro em destaque, publicado em 6/09/2008, no site www.aela.pt 2 

«O casal agradeceu e prometeu ler. Anita voltou para casa aliviada. 
«Mercedes intuiu a filha para ler o livro. Pedia-lhe que fizesse a leitura. 
«Desde pedir, Mercedes pelo pensamento tentava transmitir à filha a vontade 
de fazer, no caso, de ler o livro. 
«Mas o encarnado é livre para atender ou não. Muitos não conseguem 
perceber influência alguma, alguns recebem de maneira clara, e outros, 
parcialmente. 
«Leonora atendeu o pedido feito, porém nem sequer lembrou da mãe 
desencarnada há tanto tempo. Olhou para o livro, pegou-o e examinou […]  
«Quer que eu leia em voz alta para você? – Seria bom distrair-me um pouco. 
Por favor, leia para eu ouvir […] 
«Encabularam-se com a personagem Valquíria, uma deficiente mental, por ter-
se suicidado na encarnação anterior. 
«Motivados por Mercedes, Guilherme e Leonora trocaram comentários. 
«- Guilherme, será certo nos matarmos? E se a vida continua mesmo?  
«– Leonora, este livro é tão lindo! Tocou-me no fundo do meu ser. Estou com 
medo de me suicidar.» 

 
--   «Paciência, perseverança e treino: este é o caminho para se fazer um 
trabalho bem feito. Não é certo usar nomes de outros.  
«– Não fiz por mal, sou bom – respondeu Alberto. 
«-Sei disto. Mas engana a médium. Porque não retoma o seu aspecto, o que 
tinha na sua última reencarnação? Não deve continuar com a aparência 
desse outro desencarnado. 
«- Tive medo de que algum médium vidente me visse e me desmascarasse. 
«Sabendo que podemos modificar a aparência perispiritual, tornei-me igual a 
ele. Se você me diz que isto é errado, serei eu mesmo daqui para a frente. 
«Rapidamente ele se modificou, e era bem diferente.» 

 
--   «Assim fiquei por ali dois anos. Escutando bons conselhos, tive remorso por ter 
assassinado aquele policial.  
«Com ajuda de Trigo fomos procurá-lo, encontrando-o a vagar no seu ex-lar 
terreno, e o levamos para o terreiro, onde o ajudamos e orientamos. 
«Pedi-lhe perdão e ele me perdoou, preferindo ser levado para a colónia. 
«Embora eu fosse o assassino e ele a vítima, muitos factores são levados em 
conta para o nosso socorro.  
«Eu pedi ajuda, busquei; ele não, revoltou-se.  
«Fiquei muito feliz em ser perdoado e ter ajudado esse desencarnado.» 

 
E concluímos com a seguinte passagem: 

- «Muitos ociosos preferem ser mendigos da ajuda de outros, mendigos 
espirituais, de favores de encarnados e de desencarnados. 
«Esquecem que não devem só pedir, mas também contribuir, ajudar e passar 
de servido a servidor. 
«Ao vê-lo todo entusiasmado, aprendendo para servir, fico alegre. Porque sei 
com antecedência que será mais um servo de Jesus a auxiliar a muitos. 
«- Eu, servo de Jesus?! – espantei-me […]  
«- A partir do momento que deixou de ser servido e passou a servir o bem, é um 
servo, e certamente muito amado, de Jesus. 
«Não importam os erros do passado, e sim o presente, que constrói seu futuro.» 

 
DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 

 
Próximo livro em Destaque: Fenómenos psíquicos no momento da morte / de Ernesto 
Bozzano. 
 


