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RETORNANDO AO CASO MARGARIDA

“Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também 
guardo sentimentos de pai.”

“Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos 
próprios erros.”

“Eu e Elói tínhamos lágrimas ardentes, diante daquela doutrinação 
emocionante e inesperada.”

“E abraçando-o efusivamente, conduziu-o a pequeno aposento próximo, 
naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido.“

André Luiz, Libertação



MUDANÇA DE SALDANHA

“O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase 
imponente. Via-se-lhe no porte a renovação de rumo interior.

Certo, estabelecera novo programa de luta, em companhia do 
nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo, a 
conversação particular.”

André Luiz, Libertação



CASO LEÔNCIO

“— Escuta! conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não 
poderei receber contribuição dele por minha vez? Tenho na Terra a esposa 
seduzida e o filho à morte. [...]

— Saldanha, não desconheces que sou criminoso, mas sou pai ainda... Se eu 
pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, 
considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja 
igual sorte para os rebentos do coração! 

André Luiz, Libertação



INTERFERÊNCIA DE ELÓI

“— Elói, não interfiras. Não te encontras em condições sentimentais de 
operar com êxito. A indignação afetiva denunciar-te-ia a inabilidade 
provisória para atenderes a este gênero de serviço. Atuarás no fim. [...]

Forçando a situação de algum modo, Elói inoculou-lhe intensa energia 
magnética à esfera ocular e o irmão, apalermado, viu-nos ambos, por 
alguns segundos. [...]

— Se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. [...]

Nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria 
cumprida integralmente.”

André Luiz, Libertação



CUIDADOS NECESSÁRIOS

“Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente, para não 
acordarmos, contra nós, desavisadamente, a fúria das entidades ignorantes 
que se mantinham em posição contrária à nossa. Poderiam organizar-se em 
legião ameaçadora e estragar-nos os melhores projetos.

Conheciam processos de auxilio, iguais àquele em que funcionávamos e 
permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro 
da qual poderiam surgir, de imediato, centenas de adversários, em massa, 
contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de 
semelhante jaez.”

André Luiz, Libertação



SITUAÇÃO DE GASPAR

“O hipnotizador, de presença desagradabilíssima pelos fluidos menos 
simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O 
próprio olhar, quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava ideia de paralisia da 
alma, de petrificação do pensamento. [...]

— André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se 
petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e 
mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas 
absorvem certos centros perispíriticos de determinadas entidades que se 
revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como 
instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. 
Gaspar encontra-se nessa situação.”

André Luiz, Libertação



MEDIDAS PROTETORAS

“— Sim, Saldanha, permaneces bem inspirado. Estamos fracos para 
batalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance 
melhoras positivas, antes de tudo. Aguardemos a noite. 

Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. [...]

Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a 
abnegação dos anjos. De outro modo é perder o tempo e cair, sem 
defesa, em perigosas armadilhas das trevas.”

André Luiz, Libertação



REFLEXÃO DE SALDANHA

“Esforcei-me de alguma sorte, reagi quanto pude; todavia, meu 
impulso para o bem legitimo era, no fundo, um sopro frágil à 
frente de um tufão.”

André Luiz, Libertação

Como está nosso impulso para o bem legítimo?



VINCULAÇÃO A GRUPO MEDIÚNICO

“[...] Gúbio retomou ao compartimento da enferma, notificando que o 
problema fora resolvido. Margarida e o esposo compareceriam na noite 
próxima a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico. 
[...]

— Nosso agrupamento produz satisfatoriamente; entretanto, poderia levar a 
efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de 
servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. 
Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço.”

André Luiz, Libertação



OPERAÇÕES MAGNÉTICAS

“Gúbio e Sidônio, em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas 
ao redor de Margarida, desligando finalmente os “corpos ovoides” que 
foram entregues a uma comissão de seis companheiros que os conduziram, 
cuidadosamente, a postos socorristas.

Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir, 
dentro das contribuições de nosso círculo, grande cópia de força nêurica, 
com a devida compensação em fluidos revigoradores de nossa esfera, foi 
extraída, através da boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados, 
força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no 
evidente intuito de restaurar-lhes as energias perispiríticas.”

André Luiz, Libertação



ATENDIMENTO A GASPAR

“Apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em 
visível processo de “enxertia psíquica”, o hipnotizador gritou e chorou 
lamentosamente.

[...] depois de sessenta minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar 
foi conduzido por dois servidores de nossa equipe ao lugar que lhe 
correspondia, isto é, à posição de demente com retorno gradativo à razão.

[...]

— O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu amparo imediato, 
mas precisamos agora socorrer-lhe a casa, até que ela mesma incorpore à 
própria individualidade, em caráter definitivo, os benefícios aqui recolhidos.” 

André Luiz, Libertação


