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OS MENSAGEIROS 

 

psicografia de FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER 
 
 
 
Esta obra é uma psicografia ditada pelo Espírito André Luiz ao médium Francisco 
Xavier e, formalmente, é o segundo dos treze livros que constituem a Colecção A 
Vida no Mundo Espiritual. 
 
Nas primeiras linhas, como um prefácio do livro, Emmanuel refere-nos o seguinte: 
 

- «Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros 
espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da 
filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade 
relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. 
«Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o 
homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não 
penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, 
lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do 
aperfeiçoamento noutro campo vibratório. 
«Ninguém pode trair as leis evolutivas. 
«Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever 
aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças 
fundamentais para relacionar, ante o senso dos semelhantes. «Daria notícias de 
uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas 
possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que 
envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria 
profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas caxemiras e 
sedas modernas. A Natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que 
fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na 
edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação 
da espécie apresenta fenómenos quase idênticos. A lei da herança continua 
com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união 
de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse 
modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do 
trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento 
purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. 
«Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que lêem as mensagens do teor 
das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual 
de si mesmos. 
«O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de 
acontecimentos espectaculares, esquecido de que a Natureza não se perturba 
para satisfazer os pontos de vista da criatura. 
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«A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente 
[…] 
«O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha, incessantemente, 
atraída pela Luz Imortal. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio 
singelo, não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa 
oportunidade de trabalho do leitor amigo, nos dias que correm […]  
«Se procuras, amigo, a luz espiritual; se a animalidade já te cansou o coração, 
lembra-te de que, em Espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao 
Infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros 
distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da Espiritualidade 
Superior, te facultará acesso da fonte da Vida Divina. E, sobretudo, recorda que 
as mensagens edificantes do Além não se destinam apenas à expressão 
emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças 
o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de facto, na 
responsabilidade de viver diante do Senhor. EMMANUEL» 
 

Esta obra, dividida em 51 capítulos, apresenta, por exemplo, os seguintes títulos:  Os 
Mensageiros - Renovação - No Centro de Mensageiros - Ouvindo instruções - A 
queda de Octávio - A experiência de Joel - Belarmino, o doutrinador  -  A viagem  -  
O sopro  -  Espíritos dementados  -  Efeitos da oração - Vida social - Melodia sublime - 
A caminho da Crosta - Culto doméstico  -  No santuário doméstico  -  Evangelho no 
ambiente rural - Máquina Divina - Nas despedidas.  
 
As transcrições, referidas seguidamente, têm como objectivo facilitar a observação 
do estilo do autor e da abordagem temática:  
 

- «Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e 
mais directas, à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-
nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos 
trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para 
auxiliar em nome de Deus. 
«As explicações de Aniceto abriam-me novos campos de meditação. 
«O esclarecido instrutor, contudo, não dera por finda a lição e, depois de longa 
pausa, concluiu:  – Já que vocês se encontram comigo num curso de serviço 
auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora.  
«Reparem que, nestes pavilhões, temos mil e novecentos e oitenta abrigados 
que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas 
só quatrocentos são atendidos com alimento 
e medicação especializados, por se mostrarem mais susceptíveis de justa 
melhora. Desses quatrocentos, apenas dois terços se revelaram aptos à 
recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a 
água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo e somente 
dois se levantaram, ainda assim, profundamente perturbados.  
«Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam esta 
lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre e 
em toda a parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador 
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pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa 
reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus» 
 
- «nosso instrutor considerou: – Demoramo-nos todos a escapar da velha 
concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem 
sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, 
fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece 
para a alma desencarnada, por longo tempo, é o reino pessoal de nossas 
criações inferiores.  
«Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se-
lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a 
assistência ao corpo físico, que funciona, para nós, como vaso sagrado, mas 
remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente 
antagónicas entre si. 
«A palestra era magnificamente educativa; entretanto, o número crescente de 
entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. 
«Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. 
«Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: – Vamos ao serviço. Para nós, 
cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos 
companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência 
e iluminação em Jesus Cristo» 

 
Terminamos com as seguintes recomendações: 
 

- «Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou, 
brandamente: – Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos 
contigo, agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não 
esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos 
faltará no caminho redentor o terno cuidado do Guia Vigilante. Tem bom 
ânimo e caminha! 
«Em seguida, olhando-nos a todos, de frente, o nobre amigo exclamou: – Agora, 
irmãos, auxiliem-me a orar! […]  
«Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço! Ainda não sabemos, 
Amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste! Permite, 
Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a Obra do Mundo 
te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as 
aparências do bem! Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos 
deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor!» 

 
 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 
 

O Livro em Destaque a partir do dia 15 será: 
 

DIÁLOGO DOS VIVOS  / de Francisco C. Xavier e José H. Pires 


