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NO MUNDO MAIOR 
 

de FRANCISCO C. XAVIER 

 
O livro, o 5º dos treze livros que constituem a Colecção A Vida no Mundo Espiritual, é 
uma obra psicografada pelo médium Francisco Xavier, comummente conhecido 
como Chico Xavier, e inspirada pelo Espírito de um médico sob o nome de André Luiz. 
 
Este livro está dividido em 20 capítulos com títulos tão variados como:  
 

ENTRE DOIS PLANOS - A CASA MENTAL - ESTUDANDO O CÉREBRO - O PODER DO AMOR 
– MEDIUNIDADE - PSICOSE AFECTIVA - APELO CRISTÃO - ALIENADOS MENTAIS ou 
REAPROXIMAÇÃO. 

 
Em NA JORNADA EVOLUTIVA, é a vez de Emmanuel nos elucidar do seguinte: 

 

- «Dos quatro cantos da Terra diariamente partem viajores humanos, aos 
milhares, demandando o país da Morte. Vão-se de ilustres centros da cultura 
europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de 
ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos... 
«Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres 
nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela 
outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser 
homens completos. Atravessaram o “maré magnum” da humanidade em 
contínua experimentação. Muita vez, acomodaram-se com os vícios de toda 
a sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, 
porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de “eleitos da 
Providência”; e, cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, 
sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças 
para si e um inferno de intérmino tormento para os outros. Quando perdidos 
nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam, sem justificativa, que 
no túmulo se lhes encerraria a memória; e, se filiados a escolas religiosas, raros 
exceptuados, contavam, levianos e inconsequentes, com privilégios que 
jamais nada fizeram por merecer. 
«Onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma 
estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas?» 
 
- «A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos 
herdeiros felizes na Eternidade, riquezas imperecíveis; em cuja posse jamais 
entraremos sem a indispensável aquisição de Sabedoria e de Amor. 
«Para isto, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, 
onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Somos filhos de 
Deus, em crescimento. Seja nos campos de forças condensadas, quais os da 
luta física, seja nas esferas de energias subtis, quais as do plano superior, os 
ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva, pura e 
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simples, com indefectível justiça a seguirmos de perto, à claridade gloriosa e 
compassiva do Divino Amor. 
«A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a ventura celeste. 
Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura 
transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que 
houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho 
edificante, são características imutáveis da Lei, em toda parte» 

 
Apresentamos, seguidamente, alguns excertos seleccionados e transcritos com 
objectivos de serem demonstrativas do estilo do autor e da sua abordagem temática 
nesta obra:  

 
- «– Neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não 
surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total 
ausência da Lei com que se conduziu o interessado no socorro. A rectificação, 
aqui, reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas 
no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós 
não é vaso de conteúdo imaginário: é repositório de forças vivas, qual o 
veículo físico de manifestação, que nos é próprio, enquanto peregrinamos na 
Crosta Planetária. 
«– Não estamos, porém, cientificamente falando – indaguei –, diante de um 
caso típico de mongolismo? 
«O Assistente respondeu sem se embaraçar: – Acompanhamos um fenômeno 
de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos 
perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. 
Impossível é desconhecer, na esfera carnal, o paralelismo psicofísico. Quem 
vive na Crosta Terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível, em 
primeiro lugar. Daí, não podermos excluir da patologia da alma o envoltório 
denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados, que 
atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica, do 
reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueçamos, 
contudo, que analisamos agora o domínio das causas... 
«O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os 
conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que 
se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança, à 
procura do socorro da oração» 
 
- «Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, 
com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Inúmeros 
movimentos libertadores estalaram através dos séculos, no anseio da vida 
melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando 
padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na Terra, no curso do tempo, 
em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas 
conquistas do direito do mundo; no entanto, o cativeiro da ignorância, no 
campo sexual, continua escravizando milhões de criaturas» 
 
- «Compreendemos, desta arte, que na variação de nossas experiências 
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adquirimos, gradativamente, qualidades divinas, como sejam a energia e a 
ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o 
sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o 
supremo equilíbrio em Deus» 
 
- «Nesse instante aproximou-se de nós enorme e bulhenta colmeia de 
sofredores. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente 
loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios; rememoravam com 
palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. Nenhum deles 
atinou com a nossa presença. 
«Calderaro, muito sereno, conhecendo-me a curiosidade inveterada, 
informou: – Estes infelizes permanecem jungidos uns aos outros em obediência 
a afinidades quase perfeitas, e são contidos apenas pelas leis vibratórias que 
os regem […] 
«Sintonizei-me na onda mental que ele oferecia […] o motivo que culminara 
no desvario: assassinara a esposa em pavorosas circunstâncias. Contudo, o 
mísero não transpirava arrependimento; acariciava o desejo de rever a vítima 
para supliciá-la, quantas vezes lhe fosse possível. Que tragédia se ocultava, ali, 
naquelas tormentosas reminiscências?  
«Atónito, ergui os olhos para o Assistente, em muda interrogação […] 
«Calderaro, percebendo-me a perplexidade, explicou: – Este bando de 
Espíritos miseráveis, que se movimentam como lhes é possível, é constituído de 
antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para 
satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. O ouro, que 
transitoriamente lhes pertencia, jamais serviu para semear a gratidão num só 
companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram mil 
recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes 
interessando a paz do próximo. «Foram homens de pensamento ágil, sabiam 
voar mentalmente a longas distâncias […] criaram para si mesmos o mito frio e 
rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração... 
«Escravizados, agora, à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui 
e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não 
mais encontrarão.  
«Condoí-me» 
 
- «Em breves segundos, tornávamos à Natureza, gozando a bênção do céu 
muito límpido. E enquanto o meu instrutor se refugiava em si mesmo, atento às 
responsabilidades do serviço, dei expansão a novos pensamentos, relativos à 
amplitude e à grandeza do império da justiça» 
 

 
DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 

 

O Livro em Destaque a partir do dia 01 será: 
 

LIBERTAÇÃO / Francisco C. Xavier 


