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A pre sen te obra iné di ta de Rama tís vem à luz pas sa dos 
seis anos da desen car na ção de Her cí lio Maes (1993) e vinte e 
dois anos após a publi ca ção de O Evan ge lho à Luz do Cosmo, 
últi ma obra de Rama tís, rece bi da por aque le  médium.

Trata-se de capí tu los psi co gra fa dos por Her cí lio Maes 
para a com po si ção de um novo livro, que já rece be ra de Rama-
tís o títu lo Sob a Luz do Espi ri tis mo e uma intro du ção, bem 
como um pre fá cio assi na do por J. T., pseu dô ni mo de famo so 
escri tor bra si lei ro desen car na do (que já pre fa cia ra Magia de 

Reden ção).
Com o desen car ne do  médium, den tre seus escri tos, não 

foi pos sí vel loca li zar nem as “Pala vras de Rama tís”, nem o 
pre fá cio de J. T. e, tam pou co, os capí tu los inti tu la dos “Pena de 
morte”, “Divór cio”, “Toxi co ma nia”, “Crio ge nia e inci ne ra ção”, 
“Morte” e “Kris hna mur ti”, que cons ta vam do índi ce ori gi nal.

O mate rial obti do foi, então, orde na do por dr. Breno Traut-
wein, que fora médi co e amigo de Her cí lio, e revi sor de ante-
rio res obras suas, bus can do a mesma seqüên cia e inter li ga ções 
suge ri das pelo sumário.

Esclarecimento da 1ª edição
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Enten deu-se opor tu no acres cen tar a esta obra pós tu ma o 
capí tu lo “Bus cai e acha reis”, texto iné di to, loca li za do entre os 
ori gi nais de Her cí lio Maes.

Em que pese à ausên cia dos capí tu los não loca li za dos, os 
tex tos res tan tes jus ti fi cam a publi ca ção deste livro, por tra tar-
se de ins tru ções autên ti cas de Rama tís sobre temas de abso lu ta 
atua li da de. O pre fá cio de Nava ra na (men tor espi ri tual já cita do 
por Ata na gil do em A Vida Além da Sepul tu ra) per ma ne ceu, 
afor tu na da men te. Ava lian do as per das e o que foi pos sí vel res-
ga tar, endos sa mos as pala vras do dr. Breno Traut wein: “Dire-
mos ter havi do mais ganho do que perda, pelos moti vos  atuais 
dos temas abor da dos.”

Na opor tu ni da de em que a Edi to ra do Conhe ci men to relan-
ça, sob nova e cui da da apre sen ta ção, as obras de Rama tís, a 
pos si bi li da de de final men te tra zer à luz a pre sen te obra dei xou 
a impres são de uma inter ven ção dire ta do mes tre, como a reto-
mar, num momen to espe cial, o con ta to cari nho so com milha res 
de lei to res.

É um pri vi lé gio, por tan to, e uma ale gria a par ti lhar com 
seus lei to res, a par ti ci pa ção de todos os cola bo ra do res que pos-
si bi li ta ram a edi ção desta obra.
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Meus pre za dos  irmãos:

Já não se duvi da mais, atual men te, de que che ga ram os 
tem pos tão pro fe ti za dos há milê nios pas sa dos por famo sos 
viden tes. Sob a visão huma na pode-se veri fi car a indes cri tí vel 
modi fi ca ção que se opera no seio da huma ni da de. Uma estra-
nha sen sa ção eró ti ca pare ce domi nar todos os seres, fazen do-os 
viver afli tos, insa tis fei tos, exces si va men te ambi cio sos e, além 
de tudo, refle tin do nos olhos um estra nho temor pelo futu ro. 
Inver tem-se os valo res mais pre cio sos da huma ni da de, trans for-
man do-se em men sa gens e rea li za ções vul ga res, lem bran do as 
épo cas medío cres do pas sa do. Paira no ar um gosto per ver ti do. 
Um inces san te epi cu ris mo incen ti va os  homens para os pra-
ze res do ins tin to infe rior, vul ga ri zan do-lhes a ins pi ra ção e os 
prin cí pios que ele vam a vida huma na.

A meta prin ci pal, no momen to, não é saber quan to ao des-
ti no da alma após a sua desen car na ção e, sim, qual é a for mu la 
máxi ma para obter a  melhor e a mais requin ta da satis fa ção 
para o corpo.

Prefácio



12 Ramatís

O pro fe ti za do “Fim dos Tem pos” está aí, sob a visão de 
toda a huma ni da de enton te ci da, que estig ma ti za deli be ra-
da men te todos os ensi na men tos de Jesus con ti dos no seu 
subli me Evan ge lho. Os  homens se dei xam envol ver por uma 
gran de ilu são, acre di tan do que Deus criou a Terra como um 
mundo de exclu si va posse ambi cio sa e pra ze res infe rio res. Na 
rea li da de, trata-se de um mundo de edu ca ção espi ri tual, onde 
espí ri tos inex pe rien tes des bas tam suas ares tas ins tin ti vas e 
ascen cio nam, gra da ti va men te, a  níveis de ange li tu de. Atra vés 
das lutas, dores, sofri men tos, estu dos e expe riên cias alcan çam 
a con fi gu ra ção do anjo, usu fruin do o méri to de sua pró pria 
con sa gra ção.

Atin gi mos um fim de ciclo no esque ma divi no, onde have-
rá uma sele ção da huma ni da de, con for me a atua ção espi ri tual 
de cada um na face da Terra. Aflo ra uma nova civi li za ção de 
natu re za defi ni ti va men te mais sadia nos seus obje ti vos, plas-
man do um novo mundo ali cer ça do nos pre cei tos da Bon da de 
e do Amor.

Todos os equí vo cos, erros e injus ti ças come ti dos, devem, 
agora, ser bani dos para sem pre do orbe ter res tre. Res sur ge, 
aos pou cos, no homem, a cons ciên cia de uma exis tên cia Divi na 
Supe rior, onde ele deve rá viver. É, neste des per tar, que sur giu 
o Espi ri tis mo. Na hora exata, revi ven do o Evan ge lho, o rotei ro 
certo para todos nós. A obra de Allan Kar dec aí se encon tra, 
vigi lan te, apon tan do os cami nhos da sadia espi ri tua li da de. 
Seus ensi na men tos foram ela bo ra dos de modo com preen sí vel 
por todos os  homens, geran do, assim, maio res res pon sa bi li da-
des para os que deles se abe be ra rem.

Nesta obra, Sob a Luz do Espi ri tis mo, Rama tís pro cu rou 
enfei xar os assun tos de mais acen tua do pre juí zo espi ri tual e 
que se alas tram pelo mundo, gra ças à irres pon sa bi li da de dos 
 homens que, num momen to de insâ nia, ele ge ram para seu culto 
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mór bi do os pra ze res mais degra dan tes e os  vícios mais ignó-
beis. Allan Kar dec, sob a orien ta ção dos espí ri tos, ali nha vou 
con cei tos e orien ta ções que aten dem a todas as neces si da des 
espi ri tuais e gra dua ções huma nas, adver tin do e escla re cen do 
quan to às prá ti cas infe rio ri zan tes e fixan do a res pon sa bi li da de 
de seus auto res. Apro vei tou toda sen sa tez e fide li da de crí ti ca 
da obra espí ri ta para fun da men tar o seu texto, defi nir res pon-
sa bi li da des e obri ga ções. Apro fun dou con cei tos espi ri tuais sob 
a égide do gran de codi fi ca dor e sob a ins pi ra ção divi na do 
Amado Mes tre, Jesus Cris to.

Esta obra lança nova luz sobre acon te ci men tos quo ti dia-
nos, dando um rotei ro sadio, defi nin do as ver da dei ras mani-
fes ta ções e res pon sa bi li da des huma nas, cla rean do pon tos e 
deba tes sem solu ções defi ni ti vas.

Rama tís colo cou sua inte li gên cia e man sue tu de à dis po si-
ção de nos sos  irmãos mais angus tia dos e sofre do res que, na 
maio ria, só con se guem com preen der e solu cio nar seus pro ble-
mas de manei ra deses pe ra da, vio len ta e sob peri go sa emo ção 
incon tro lá vel. Este livro comen ta lon ga men te sobre o sui cí dio, 
expon do e defi nin do os seus ângu los atro zes após a morte do 
corpo car nal; des ven da a natu re za intrín se ca do homos se xua lis-
mo e do exor cis mo, tra zen do  lições de com preen são e, acima de 
tudo, escla re cen do pon tos que  sofrem inter pre ta ções errô neas, 
na maio ria dos seus estu dos; exa mi na a pros ti tui ção, como um 
pro du to de irres pon sa bi li da de huma na; por me no ri za as fina li-
da des cria ti vas e supe rio res do sexo, lem bran do, nesta faixa 
negli gen cia da, a gran de falta de amor espi ri tual; apon ta, em 
pro fun da dis ser ta ção, a Euta ná sia — a tra di cio nal “morte pie-
do sa”, como um fato cen su rá vel peran te as leis divi nas e con de-
ná vel per tur ba ção no rotei ro edu ca ti vo da cria tu ra encar na da; 
ali via-nos, sobre ma nei ra, quan do exa mi nan do o pro ble ma da 
morte, a enca ra como uma porta que se abre para a ver da dei ra 
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vida; reti ra de nossa mente o temor fúne bre e des cre ve o pro ces-
so de desen car ne como uma mudan ça de apar ta men to, depen-
den do, é claro, da tran qüi li da de ou do deses pe ro do inqui li no, 
con for me tenha sido a sua vivên cia ante rior; dá à morte um 
sen ti do de reen con tro com  outras almas afins.

Rama tís, apro fun dan do con cei tos e focan do pro ble mas, 
sob a luz do espi ri tis mo, deixa-nos, pela sua irra dian te bele za 
espi ri tual, novos cami nhos, novos ângu los, todos eles con du cen-
tes ao apri mo ra men to do espí ri to, des per tan do o homem para 
que, cons cien te men te, assu ma a res pon sa bi li da de da sua con du-
ta na esca la evo lu ti va.

Navarana[1] 

1 Nava ra na, enti da de que já foi médi co na Índia, pre fa ciou  outras obras de Rama tís, 
e é refe ri do, por Ata na gil do, na obra A Vida Além da Sepul tu ra”, edi tado pela EDI TO
RA DO CONHE CI MEN TO. Era inte gran te da equi pe espi ri tual que asses so ra va o  médium no 
aten di men to, atra vés da Homeo pa tia e da Radies te sia, a pacien tes desen ga na dos da 
medi ci na, rea li za do duran te déca das num cen tro espí ri ta de Curi ti ba.
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PER GUN TA: — Em face da Huma na Sabe do ria e do 

Poder de Deus, a dor e o sofri men to não pode riam ser dis pen

sa dos como pro ces sos  morais de nossa evo lu ção espi ri tual?

RAMATÍS: — A dor e o sofri men to não são “deter mi na-
ções puni ti vas” impos tas por Deus, mas, sim, con se qüên cias 
resul tan tes da resis tên cia do ser con tra as leis dis ci pli na do ras 
da sua evo lu ção. Se o homem fosse aban do na do a si mesmo, 
no tocan te ao seu aper fei çoa men to espi ri tual, seria dema sia da-
men te longo o cami nho para a sua per fei ção e liber ta ção dos 
 ciclos reen car na tó rios.

A dor e o sofri men to são téc ni cas peda gó gi cas para o 
apri mo ra men to do ser, em seu pro ces so evo lu ti vo, e tam bém 
con se qüen tes a seus equí vo cos nas múl ti plas vidas. A dor dina-
mi za as ener gias sutis do sofre dor, her da das pelo sopro divi no, 
des per tan do nele,  depois da revol ta ini cial, a refle xão sobre os 
por quês de sua des di ta e fazen do-o pro cu rar na razão e na fé 
novos rumos que, psi co lo gi ca men te, o ali viam do sofri men to. 
Em sín te se, o pade ci men to é uma rea ção, pre via men te con sen-
ti da, para tra zer o eter no pos tu lan te para a senda da evo lu ção 

1.
A dor humana
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espi ri tual, atra vés de novos con cei tos reli gio sos, filo só fi cos e 
 morais, os quais lhe dão outro sen ti do viven cial.

PER GUN TA: — Não have ria outro pro ces so edu ca cio

nal, sem as rea ções dolo ro sas?

RAMATÍS: — Duran te o pro ces so de aper fei çoa men to e 
expan são de sua cons ciên cia, o espí ri to tem de  sofrer as injun-
ções natu rais do mundo onde atua. E essa luta atra vés da orga-
ni za ção car nal, pro vo ca rea ções pací fi cas ou rebel des, cal mas 
ou dolo ro sas, que ser vem de apren di za do no campo da vida 
eter na do espí ri to.

O homem, no está gio rudi men tar de sua evo lu ção, pode ser 
com pa ra do ao dia man te bruto, espi ri tual men te, porém para eli-
mi nar as impu re zas, per der as ares tas dos defei tos aní mi cos e 
atin gir a bele za radio sa do bri lhan te, pre ci sa do atri to do esme-
ril da dor e da ação desse lapi dá rio incom pa rá vel, o tempo.

Nos mun dos mais evo luí dos, usa a camur ça macia do 
amor tra du zi do em ser vi ço ao pró xi mo.

PER GUN TA: — Obser van do as pes soas em suas con ver

sas, nota mos haver pra zer ao rela ta rem seus males, cirur

gias e infor tú nios, mos tran do o con di cio na men to geral ao 

sofri men to e, até, certa acei ta ção, o que faria a dor per der 

seu efei to salu tar.

RAMATÍS: — Pos si vel men te, a ori gem desse mór bi do delei-
te este ja no aspec to dou tri ná rio das sei tas reli gio sas, que sem pre 
con si de ra ram a dor como cas ti go ou expia ção de peca dos, pois 
des co nhe cem a fun ção puri fi ca do ra dos des vios ori gi ná rios da 
índo le ani mal. Sua fun ção é des per tar a luz angé li ca exis ten te na 
inti mi da de da cria tu ra. A lenda do “cas ti go divi no” ou do “peca-
do ori gi nal”, por culpa de Adão e Eva, o pri mei ro casal enxo ta do 
do Paraí so e res pon sá vel pelo sofri men to huma no, sig ni fi ca o 
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exí lio do espí ri to mer gu lha do na maté ria, em busca do retor no 
à cons ciên cia divi na.

Mal gra do os cató li cos, pro tes tan tes, adven tis tas, sal va-
cio nis tas e  outras sei tas reli gio sas con si de ra rem a Terra um 
“vale de lágri mas” ou uma peni ten ciá ria do Espa ço, ela é uma 
ótima esco la de edu ca ção pri má ria, des ti na da a aper fei çoar o 
espí ri to no cami nho da Evo lu ção. Embo ra a huma ni da de faça 
do sofri men to um melo dra ma vul gar, na ver da de, trata-se de 
aben çoa do recur so do Alto para con du zir o espí ri to à senda de 
sua pró pria feli ci da de.

PER GUN TA: — No entan to, a dor quase sem pre abate 

o psi quis mo, exau re o corpo, des truin do  sonhos, pra ze res 

e os momen tos feli zes. E, mesmo assim, con for me afir mais, 

ela seria a mola de nossa reden ção. Por ven tu ra deve ría mos 

amála e dese jála?

RAMATÍS: — Não nos cabe amá-la e nem a dese já-la, por-
quan to, ela é fruto da nossa invi gi lân cia e pode-se dizer que, 
em nosso pri ma ris mo, não a pode mos evi tar, mas tão-somen te 
supor tá-la com resig na ção. Embo ra a dor e o sofri men to pare-
çam, num exame apres sa do, des men tir a sabe do ria divi na, têm 
sido glo ri fi ca dos pelas mais  nobres vivên cias mes siâ ni cas e rea-
li za ções espi ri tuais no mundo. Mui tas vezes, as bele zas que nos 
ine briam os sen ti dos na Terra são fru tos da dor e do sofri men to 
de artis tas como Bee tho ven, surdo; Cho pin, tuber cu lo so; Schu-
mann, per tur ba do men tal men te; e, ainda, cita ría mos Sócra tes, 
Paulo de Tarso e Gand hi sacri fi ca dos pelo amor, pela liber da de 
e pela paz huma na. Gior da no Bruno, Savo na ro la e  Miguel Ser-
vet, quei ma dos pela ver da de e liber da de de opi nião. Fran cis co 
de Assis glo ri fi cou a pobre za e Jesus trans for mou a cruz infa-
man te num dos sím bo los da liber ta ção espi ri tual.

Os bru tos, colé ri cos, tira nos, inve jo sos, pér fi dos, debo cha-
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dos, cor rup tos e cor rup to res, cri mi no sos, toda a escó ria  social 
têm, na dor, a lixí via cor ro si va dos resí duos ani ma les cos, alve-
jan do a ves ti men ta peris pi ri tual até torná-la trans pa ren te à luz 
divi na inter na, trans for man do-a nos tra jes nup ciais, que lhes 
per mi tem tomar parte no ban que te de paz e ale gria, entre os 
espí ri tos supe rio res ou puros.

PER GUN TA: — O que é a dor, enfim? Como pode ría mos 

ter uma idéia mais pre ci sa da ação ocul ta da dor?

RAMATÍS: — Todas as mani fes ta ções mate riais são resul-
tan tes do ele tro mag ne tis mo que iman ta, une ou sepa ra os cor-
pos físi cos e espi ri tuais.

A dor é o pro du to desse dese qui lí brio ele tro mag né ti co psi-
co fí si co na estru tu ra do con jun to huma no. Asse me lha-se a uma 
sobre car ga geran do um curto cir cui to ou a quei ma de com po-
nen tes, que ocor re na rede mag né ti ca ou ele trô ni ca for ma do ra 
do peris pí ri to, reper cu tin do nas  regiões orgâ ni cas mais afins ou 
vul ne rá veis, per tur ban do a har mo nia ener gé ti ca. Sem dúvi da a 
dor tem ori gem nas alte ra ções do psi quis mo, quan do exci ta do 
ou depri mi do pelas pai xões,  vícios, sen sa ções pri má rias ou emo-
ções des con tro la das, expres san do-se na peri fe ria do orga nis mo. 
São as expres sões psi cos so má ti cas, já reco nhe ci das por  alguns 
médi cos atô ni tos dian te dos fenô me nos obser va dos.[1]

Con se qüen te men te, a dor e a enfer mi da de  variam de acor-
do com o esta do moral, inte lec tual e cons cien cial de cada cria-
tu ra. Há doen tes que ence nam um dra ma lhão tra gi cô mi co por 
causa de um sim ples res fria do;  outros, mesmo saben do serem 
por ta do res de cân cer incu rá vel, man têm-se oti mis tas, tran qüi-

1 Tudo depen de do modo como inter pre tar mos o fenô me no da dor; para uns é 
cas ti go de Deus com o fito de punir os peca dos dos  homens; para  outros é efei to 
cár mi co de fal tas come ti das em vidas ante rio res; raros, porém, acei tam a dor como 
pro ces so auxi liar da evo lu ção espi ri tual. A ver da de é que ela só se mani fes ta dian te 
de qual quer resis tên cia físi ca, moral ou espi ri tual, que per tur be o sen ti do uti li tá rio, 
ben fa ze jo e har mô ni co da Vida.
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los e con fian tes no seu des ti no espi ri tual, ser vin do ainda como 
exem plo de resig na ção.

PER GUN TA: — Qual o exem plo com pa ra ti vo da dor na 

sua fun ção buri la do ra, decor ren te de qual quer infra ção 

moral ou espi ri tual do ser?

RAMATÍS: — Todo efei to é o resul ta do de uma ou de  várias 
cau sas e, pode ría mos ajun tar, dian te da Inte li gên cia no Uni ver so 
tam bém terá uma fina li da de. E a dor deve ser con si de ra da um 
bem em qual quer reino da natu re za, porém, mui tas vezes, esca-
pan do às nos sas per cep ções gros sei ras.

Exa mi ne mos o reino mine ral. O már mo re, sofren do as 
dores cau sa das pela ação do cin zel e do malho, trans for ma-se 
numa bela escul tu ra. O dia man te bruto, em bri lhan te valio so, 
e  outros exem plos.

No reino vege tal, além das expe riên cias moder nas que 
pare cem demons trar a sen si bi li da de da plan ta, quan do agre-
di da, ainda pode ría mos citar a semen te, a qual para dar nova 
plan ta, neces si ta des po jar-se do invó lu cro exter no pela dor do 
apo dre ci men to.

Quan to ao reino ani mal, obser va mos, já nas for mas uni ce lu-
la res, a irri ta bi li da de e o ins tin to de defe sa dian te das agres sões. 
E nos plu ri ce lu la res, desde os espon giá rios até os homi ní deos, 
há um sis te ma ner vo so, a prin cí pio rudi men tar e sim ples, para 
 depois alcan çar a mais alta com ple xi da de no homem, que além 
da parte moto ra e sen si ti va é a rede das fun ções  nobres da mente 
—inte li gên cia, pen sa men tos, juí zos, ima gi na ção e, sobre tu do, os 
esta dos de cons ciên cia em suas mais varia das expres sões.

É essa cons ciên cia em seus  vários  níveis, que é pro ve nien te 
do espí ri to em busca de sua divi ni za ção.

São os pen sa men tos e os atos do espí ri to que deter mi nam 
a maior ou menor inten si da de das dores, pelas quais há de pas-



20 Ramatís

sar, pois do equi lí brio e da paz da cons ciên cia espi ri tual do ser 
é que resul ta a esta bi li da de mag né ti ca ou ele trô ni ca do peris pí-
ri to e do corpo físi co. Pare ce ser o plano de Deus, a Har mo nia 
e o Equi lí brio per pé tuo do Cosmo. Qual quer ins ta bi li da de que 
se mani fes te no mais ínfi mo fluir da vida  requer sem pre o ime-
dia to rea jus ta men to para não per tur bar o Todo har mô ni co.

PER GUN TA: — Qual a sen sa ta noção espí ri ta sobre a dor?

RAMATÍS: — O Espi ri tis mo con tri buiu extraor di na ria-
men te para modi fi car o con cei to errô neo da dor como um ato 
puni ti vo de Deus, espo sa do pelas reli giões dog má ti cas. Popu la-
ri zan do os ensi na men tos ocul tos das anti gas con fra rias ini ciá-
ti cas, a dou tri na espí ri ta defi niu a dor e o sofri men to como ele-
men tos ben fei to res, cor ri gen da do espí ri to des via do da pró pria 
Ven tu ra Espi ri tual. O sen ti do puni ti vo da dor trans for mou-se, à 
luz dos prin cí pios espí ri tas, num pro ces so de reti fi ca ção de um 
esta do infe rior para um supe rior.

A dor, enfim, é pro ces so exis ten te para todos os rei nos, mas 
só é acu sa da e incô mo da no reino ani mal, por que tanto este quan-
to o homem têm maior sen si bi li da de dessa ação inde se já vel. Sofre 
o meni no preso às obri ga ções esco la res, vagan do o pen sa men to 
lá fora nos fol gue dos da vida; sofre o can ce ro so no leito, o fali do 
de todos os seus bens, a  mulher des pre za da pelo noivo ou espo so; 
sofre o ani mal ata ca do pela peste ou fra tu ra do num desas tre. Há 
mil for mas de dores e de rea ções, decor ren tes da resis tên cia das 
coi sas e seres con tra o pro ces so dolo ro so edu ca ti vo.

PER GUN TA: — Pode ríeis escla re cernos  melhor sobre a 

idéia da dor exis ten te, e apa ren te men te, não sen ti da nos 

rei nos vege tal e ani mal?

RAMATÍS: — Não exis tin do, nes ses rei nos, um órgão de 
vida de rela ção, nem apa re lho fona dor, torna-se impos sí vel 


