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Emoções e sentimentos

“[...] as emoções e os sentimentos humanos impregnam e magnetizam o 
campo energético das vibrações do pensamento, por via de um processo de 
superenergização, no qual uma espécie de energia mais quintessenciada e 
poderosa ativa, colora e qualifica outra espécie de energia, sem com ela 
fundir-se ou confundir-se, e sem que haja entre elas a possibilidade de 
mútua conversão.” Áureo, Universo e Vida



Ação obsessiva

“Rosângela, representando o auxílio divino indireto, fora expulsa pelos 
vingadores desencarnados, que lhe sabiam dos propósitos elevados”

“fortemente conduzido pelos adversários desencarnados com quem 
sintonizava”

“Fora vítima do cerco das Entidades infelizes que se compraziam na 
cobrança à família do Coronel e se desforçavam em Ester”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



Legalidade do Espiritismo

“Sou espiritista, sim, aliás, com imensa honra, o que é 
perfeitamente permitido pelas leis do país, constituindo uma 
admirável filosofia de vida e religião consoladora.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



Conexão com o Bem

“[...] as Trevas podem realmente assustar-nos e ferir-nos, 
sempre que nossos erros voluntários nos colocam ao alcance 
de sua maldade. Basta, porém, que nossa opacidade reflita 
um único raio do Amor Divino, para que nenhuma força 
maligna possa exercer sobre nós qualquer poder.”
Áureo, Universo e Vida



Sublimação dos sentimentos

“Eis por que o Espiritismo Evangélico sobrepõe o esforço de 
santificação, isto é, de sublimação moral dos sentimentos humanos, a 
todo e qualquer processo de evolução meramente intelectiva. É que o 
aprimoramento da inteligência, sob todas as formas, sendo embora 
imperativo inderrogável da Eterna Lei, é mais fácil de ser realizado, e de 
modo menos suscetível a erros e quedas, quando produzido sob o 
ascendente do sentimento enobrecido, que é a força diretriz de todas 
as energias e potencialidades do Espírito.”
Áureo, Universo e Vida


