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Para refletir...

“— É admirável pensar — aventurei respeitosamente — que se 
formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a 
simples caso de obsessão... .”

André Luiz, Libertação



Grilhões Partidos

“Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias 
partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos 
resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem 
o quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se, em cada 
processo de auxílio, em grande expressão numérica. Cada espírito é um 
elo importante em extensa região da corrente humana. Quanto mais 
crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o 
âmbito de nossas ligações na esfera geral.”

André Luiz, Libertação



Materialização

“Nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades 
sublimes, a luz suave da noite calma como que se fazia mais bela.”

“Os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em 
nosso plano, se alinhavam, não longe, em número de vinte.”

“E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo 
responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a 
tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância 
leitosa-brilhante adensa-se em derredor e, pouco a pouco, desse 
bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de 
veneranda mulher.”

André Luiz, Libertação



Mediunidade no plano espiritual

Como entender a presenção de 
médiuns no plano espiritual, para 
o fenômeno de materialização?



“— Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado, 
efetivamente, o instante de aceitar-te a ajuda fraterna, em favor da libertação de 
meu infortunado Gregório. Espero, há séculos, pela renovação e penitência dele. 
Impressionado pelos imensos recursos do poder, no passado distante, cometeu 
hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados 
morais, especializou-se, depois da morte, em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo 
endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, 
desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em 
mistérios escuros. Chefia condenável falange de centenas de outros espíritos 
desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e 
quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da 
insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, 
poderosos e ingratos... Há cinquenta anos, porém, já consigo aproximar-me dele, 
mentalmente.”

André Luiz, Libertação



Cansaço e tédio

“Recalcitrante e duro, a princípio, Gregório agora 
experimenta algum tédio, o que constituí uma bênção nos 
corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito 
rudimentos de necessária transformação.

[...] já duvida da vitoria do mal e abriga interrogações 
na mente envilecida. Não é tão severo no comando dos 
espíritos desventurados que lhe seguem as determinações 
e o colapso de sua resistência não me parece remoto.”

André Luiz, Libertação



Amor incondicional

“Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será 
talvez um monstro... Para mim, Contudo, é a jóia primorosa do 
coração ansioso e enternecido. Penso nele qual se houvera perdido 
a pérola mais linda num mar de lama e tremo de alegria ao 
considerar que vou reencontrálo. Não é paixão doentia que vibra em 
minhas palavras. É o amor que o Senhor acendeu em nós, desde o 
princípio. Estamos presos, diante de Deus, pelo magnetismo divino, 
tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras, no império 
universal.”

André Luiz, Libertação



Quais os planos futuros, previstos 
por Matilde, para o resgate e 

recuperação de Gregório?



Plano Divino

“Disponho, agora, da permissão de fazer-me sentir e 
acredito que, à face de tua amorosa tarefa, mover-se-lhe-
á o espírito endurecido.”

André Luiz, Libertação
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