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Grupo de trabalho

“Congregamo-nos, ali, somente algumas dezenas de 
companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções 
edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo 
interesse.

Podíamos perguntar à vontade, dentro do assunto, e guardar 
todas as informações compatíveis com o novo trabalho que 
nos cumpria desempenhar. ”



Tarefa

“Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais, 
perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se 
destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas no 
mal; entretanto, agora, o Instrutor Gúbio, que se mantinha 
silencioso, em nossa companhia, concedera-nos permissão de 
acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie.”



Caracterização do ambiente

“A rigor, portanto, não temos círculos infernais, de acordo com 
os figurinos da antiga teologia, onde se mostram 
indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas e, sim, 
esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na 
ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no 
eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, 
criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, 
no entanto, não se regeneram à força de palavras.”



Fórmulas ultrapassadas

“Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação 
das almas; mas somos de parecer que possuímos suficiente 
número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do 
conhecimento terrestre. Reclamamos, na atualidade, quem 
ajude o pensamento do homem na direção do Alto. 
Empreender o tentame, incentivando-se tão somente os 
valores culturais, seria consagrar a tecnocracia, que procura a 
simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes 
gloriosas de improvisação, de infinito e de eternidade.”



Necessidade de Jesus Cristo

“Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado. Resplandece 
na demonstração. Em companhia d’Ele, é indispensável 
mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos 
recessos do abismo.”



Sintonia e identidade
“Aí se agitam milhões de Espíritos imperfeitos que partilham, com as 
criaturas terrenas, as condições de habitabilidade da Crosta do Mundo. 
Seres humanos, situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente 
encarnada, através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na 
responsabilidade e tão incompletas na virtude, quanto os próprios 
homens.”

“Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas 
escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, 
quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que 
lhes partilham a residência.”



Relação espírito-matéria

“Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em 
transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e 
aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta 
instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, 
nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados, e, 
nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o 
conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando 
dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de 
pensamento que ao homem comum não é dado calcular.”



O poder do amor

“Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária e a guerra 
será sempre o estado natural daqueles que perseveram na 
posição de indisciplina.”



Os beneficiários do Bem

“Mentes cristalizadas na rebeldia, tentam solapar, em vão, a 
Sabedoria Eterna, criando quistos de vida inferior, na 
organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que 
lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos 
de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço 
benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e 
dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações 
dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações.”



Ação espiritual nos umbrais

“De milênios a milênios, a região em que respiram padece 
extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente 
ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a 
residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho 
seletivo se opera na transformação natural, dentro dos moldes 
do Infinito Bem.”



Justiça e reparação

“Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os 
estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão 
e, sim, aos problemas da justiça. 

Nós outros e a humanidade militante na carne não 
representamos senão diminuta parcela da família universal, 
confinados à faixa vibratória que nos é peculiar.”



Nossa tarefa

“E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, 
detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições, na ordem do 
aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxilio, 
reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por 
excelência.”
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