
  

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Livro em destaque, publicado em 04/11/2010, no site www.aela.pt  

 

1 

 

MISSIONÁRIOS DA LUZ 
 

psicografia de FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER 

 
Esta obra é uma psicografia ditada pelo Espírito André Luiz ao médium Francisco 
Xavier e considera-se o terceiro dos treze livros que constituem a Colecção A Vida 
no Mundo Espiritual. 
 
Em ANTE OS TEMPOS NOVOS, inspirado por Emmanuel, a jeito de prefácio podemos ler 
o seguinte: 

 
- «Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos 
génios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta 
desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e 
interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a 
palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, 
contrafeita, cansada... Não compreende a promessa da vida futura, com 
os seus trabalhos e responsabilidades. 
«Os corações, ainda tenros, amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, 
estimam o menor esforço, não entendem, de pronto, o labor divino da 
perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, 
espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-
lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espectaculares, com 
serenidade de mãe. 
«As páginas de André Luiz recordam essa imagem. 
«Enquanto os Espíritos Sábios e Benevolentes trazem a visão celeste, 
alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros 
encarnados nos ouvem, extáticos, venturosos. É a consolação sublime, o 
conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as 
mensagens do céu.  
«Mas, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida 
espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da 
responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do 
auto-aperfeiçoamento […] onde o trabalhador não se elevará pela mão 
beijada do proteccionismo e sim à custa de si mesmo, para que deva à 
própria consciência a vitória ou a derrota […] 
«A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil, depois da 
morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. 
Ninguém, contudo, perturbará a lei divina; a verdade vencerá sempre e a 
vida eterna continuará ensinando, devagarinho, com paciência maternal» 
 

Esta obra está dividida em 20 capítulos e deles transcrevemos alguns, por exemplo: 
O PSICÓGRAFO - A EPÍFISE - DESENVOLVIMENTO MEDIÚNICO - SOCORRO ESPIRITUAL - MEDIUNIDADE E 
FENÔMENO - MATERIALIZAÇÃO - PROTECÇÃO – OBSESSÃO -  PASSES – ADEUS.  
 

As transcrições a seguir referidas têm como objectivo facultar a observação do 
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estilo do autor e da abordagem temática:  
 
- «Dentre as dezenas de cadeiras, dispostas em filas, somente dezoito 
permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. 
«As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. 
«Grande assembleia de almas sofredoras. Público extenso e necessitado. 
Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em 
turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das 
zonas de acesso postavam-se corpos de guarda e compreendi, pelo 
vozeio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados 
obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao 
interior, mantinham discrição e silêncio. 
«Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia, 
emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor 
da casa. Grande número de cooperadores velava, atento. «E, enquanto o 
devotado mentor falava com o coração nas palavras, os dezoito 
companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do 
pensamento, elevado a objectivos altos e puros. 
«Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios 
luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios 
confundiam-se à distância aproximada de sessenta centímetros dos 
corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força, bastante diversa das 
energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo 
movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de 
fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que 
aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos 
vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de acção, congregados em 
vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, 
extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. 
«Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao 
raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de 
possibilidades além da matéria mais grosseira» 
 
- « – Existem, então – perguntei sob forte interesse –, aqueles que 
reencarnam inconsciente do acto que realizam? 
« – Certamente – respondeu ele, solicito –, assim também como 
desencarnam diariamente na Crosta milhares de pessoas sem a menor 
noção do acto que experimentam. Somente as almas educadas têm 
compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente 
da morte do corpo. Do mesmo modo, aqui. A maioria dos que retomam a 
existência corporal na esfera do Globo é magnetizada pelos benfeitores 
espirituais, que lhes organizam novas tarefas redentoras, e quantos 
recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne 
como crianças adormecidas. 
«O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, 
passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam 
de nosso plano. São inúmeros os que regressam à Crosta nessas condições, 



  

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Livro em destaque, publicado em 04/11/2010, no site www.aela.pt  

 

3 

reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de acção, em 
vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e 
determinados agrupamentos. 
«A explicação não podia ser mais lógica e, uma vez ainda, admirei no 
amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade» 
 
- «E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou, inquieto:  
– Tenho receio... Muito receio... 
«Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe, com ternura: 
– Não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e 
coragem. Ouça, Segismundo! Se você guarda alguma preocupação, 
divida connosco os seus pesares, fale de tudo o que constitua dificuldade 
em seu íntimo! Abra sua alma, querido amigo! «Lembre-se de que o 
instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se 
indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos! 
«O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço:  
« – Sabe que empreendi pequenina obra de socorro, nas cercanias de 
nossa colónia espiritual... A obra foi autorizada pelos nossos Maiores e... 
«Apesar do bom funcionamento... Sinto que não está terminada e que 
tenho em sua estrutura grandes responsabilidades... Não sei se fiz bem... 
«Pedindo agora o retorno à Crosta do Mundo, antes de consolidar meu 
trabalho... Entretanto... Reconheci que para seguir além... Precisava 
reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de 
outro tempo... A fim de resgatar minhas faltas... 
«E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam, em silêncio, 
Segismundo prosseguia: – Foi por isto... Que insisti tanto pela obtenção de 
minha volta... Como poderia conduzir os outros à plena conversão 
espiritual... Diante dos ensinamentos do Cristo... Sem haver pago minhas 
próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores... «Sofrendo eu 
mesmo... Dolorosas chagas em virtude do passado cruel? «Agora, porém... 
Que se aproxima o recomeço difícil... Tortura-me o receio de errar 
novamente... » 

 
 
 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 
 

O Livro em Destaque a partir do dia 15 será: 
 

O APÓSTOLO DO ESPIRITISMO  / de Léon Denis 


