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Ramatís

O Livro dos Espíritos
As Causas Primárias
Capítulo I – Deus

1. Deus e o infinito
1. Que é Deus?
– Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas
as coisas.1
2. Que devemos entender por infinito?
– O que não tem começo nem fim: o desconhecido; tudo o
que é desconhecido é infinito.
3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito?
– Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão além
da sua inteligência.
Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma
abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela
coisa em si; é definir uma coisa que não se conhece a partir de
outra igualmente desconhecida.
2. Provas da existência de Deus
4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus?
– Num axioma que aplicais às vossas ciências: Não há
efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra
do homem e vossa razão vos responderá.
1 O texto em itálico que se segue às perguntas é a transcrição exata da resposta
dada pelos espíritos. Quanto às notas e explicações acrescentadas pelo autor,
utilizou-se ouro tipo de letra para evitar qualquer possibilidade de confundi-las
com as respostas.
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Para crer em Deus, basta voltar o olhar para as boas ações
da Criação. O Universo existe; logo, tem uma causa. Duvidar
da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma
causa, e supor que o nada tenha conseguido criar alguma coisa.
5. Que conclusão se pode tirar do sentimento intuitivo da
existência de Deus que todos os homens trazem em si?
– A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se nada tivesse por base? Continua sendo uma decorrência do princípio de que não há efeito sem causa.
6. O sentimento íntimo da existência de Deus que temos
em nós não seria obra da educação e fruto de ideias adquiridas?
– Se assim fosse, por que vossos selvagens teriam esse sentimento?
Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse
apenas produto da educação, Ele não seria universal e, como
as noções científicas, só existiria naqueles que tivessem tido a
oportunidade de receber tal ensinamento.
7. Poderíamos encontrar nas propriedades intrínsecas da
matéria a causa primária da formação das coisas?
– Mas, qual seria então a causa dessas propriedades? É
sempre necesssário uma causa primária.
Atribuir a formação primária das coisas às propriedades intrínsecas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas
propriedades também são um efeito que deve ter uma causa.
8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária
a uma combinação casual da matéria, ou, melhor dizendo, ao
acaso?
– Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, aliás, que é o acaso? Nada.
A harmonia que rege as forças do Universo evidencia combinações e propósitos determinados, e, por isso mesmo, revela um
poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria um
disparate, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que
a inteligência produz. Um acaso inteligente deixaria de ser acaso.
9. Onde se vê, na causa primária, uma inteligência suprema
e superior a todas as inteligências?
– Tendes um provérbio que diz: Pela obra se reconhece o
autor. Pois bem, considerai a obra e procurai o autor. É o orgu14
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lho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso não admite
nada acima dele, por isso proclama-se espírito forte. Pobre ser
que um sopro de Deus pode abater!
Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras; como
nenhum ser humano consegue criar o que a natureza produz, a
causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, ela também tem uma causa, e quanto maior for
o que ela realize, maior ainda deve ser a causa primária. Não
importa o nome pelo qual o homem a designe, a causa primária
de todas as coisas é uma inteligência superior a ele.
3. Atributos da Divindade
10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus?
– Não; esta é uma faculdade que não possui.
11. Um dia será permitido ao homem compreender o mistério da Divindade?
– Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela
matéria e, por sua perfeição, tiver se aproximado de Deus,
então ele o verá e o compreenderá.
A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite
compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem muitas vezes o confunde com a criatura, cujas
imperfeições lhe atribui; mas, à medida que o senso moral nele
se desenvolve, seu pensamento compreende melhor a essência
das coisas e ele faz de Deus uma ideia mais justa e mais coerente com o raciocínio correto, embora ainda incompleto.
12. Se não podemos compreender a natureza íntima de
Deus, podemos ter ideia de algumas das Suas perfeições?
– Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à
medida que ele se eleva acima da matéria; ele as percebe pelo
pensamento.
13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável,
imaterial, único, onipotente, supremamente justo e bom, não
temos uma ideia completa dos Seus atributos?
– Do vosso ponto de vista, sim, porque julgais abranger
tudo. Sabei, porém, que há coisas além da inteligência do mais
Mecanismos Cósmicos de A a Z
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inteligente dos homens, e que vossa linguagem, limitada às
vossas ideias e sensações, não tem palavras para definir. Na
verdade, a razão vos diz que Deus deve possuir essas perfeições
em grau supremo, pois se Lhe faltasse uma única, ou se não
chegasse a um grau infinito, não seria superior a tudo e, consequentemente, não seria Deus. Para situar-Se acima de todas
as coisas, Deus não pode estar exposto a algum revés e nem ter
qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber.
Deus é eterno; se tivesse tido um princípio, teria saído do
nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É
assim que, de ser em ser, remontamos ao infinito e à eternidade.
É imutável; se estivesse sujeito a mudanças, as leis que
regem o Universo não teriam qualquer estabilidade.
É imaterial, o que significa que Sua natureza difere de
tudo o que chamamos matéria; caso contrário não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria.
É único; se houvesse vários deuses, não haveria unidade de
desígnios, nem unidade de mando na ordenação do Universo.
É onipotente, porque é único. Se não detivesse o supremo poder, haveria algo mais poderoso, ou tão poderoso quanto
Ele; não teria criado todas as coisas, e as que não tivesse criado
seriam obra de um outro deus.
É supremamente justo e bom. A sabedoria providencial
das leis divinas se revela tanto nas menores como nas maiores
coisas, e essa sabedoria não permite que se duvide da Sua justiça nem da Sua bondade.2

2 Extraído de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, EDITORA DO CONHECIMENTO,
1ª edição.
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Palavras do médium

Demonstrar aos nossos irmãos de caminhada o infinito
amor de nosso Pai, bem como o carinho e o esmero com que
Ele garante aos Seus filhos a possibilidade de crescimento e
felicidade é uma tarefa que nos proporciona imensa alegria,
pois entender os mecanismos cósmicos que regem o Universo
é compreender o próprio Deus, e evoluir é entender cada vez
mais o Seu amor. Por isso, quanto mais nos afinamos com as
leis cósmicas, maior é a nossa evolução e, consequentemente,
maior será a nossa felicidade, conforme nos assegura o irmão
Ramatís ao afirmar: “Evoluir é entender Deus”.
Essa certeza nos impele ao estudo e à meditação sobre as
verdades que esse sábio amigo espiritual nos traz há mais de
60 anos, por meio de conhecimentos arrebanhados por ele em
muitas encarnações na Terra e em incontáveis mundos e que,
de forma inovadora, mostra peculiaridades das Leis Divinas
até então guardadas a “sete chaves” nos templos de iniciação
do passado, auxiliando-nos a ter uma percepção mais clara dos
passos que precisamos dar para nos ajustar ao ritmo altruísta
que rege a vida em todas as formas em que ela se apresenta
no Cosmo. Assim, podemos caminhar em consonância com a
sabedoria sideral, chegando cada vez mais perto da felicidade
que tanto almejamos.
Desde o momento em que tivemos contato com as propostas
de Ramatís, nos maravilhamos com o holismo de seus posicionamentos e com a profundidade dos conceitos emitidos em seus
livros, nos quais sobejam orientações constantes de várias escolas
filosóficas e religiosas, tais como o hinduísmo, o taoísmo, o budis17

mo, o esoterismo, a yoga, a teosofia, o rosacrucianismo, a umbanda, o espiritismo, e outros mais, que fazem de sua obra um verdadeiro vade-mecum da Espiritualidade, enchendo nossas almas
com a esperança de que muitos irmãos possam também, como nós
um dia, se beneficiar desse cabedal de ensinamentos e empreender
sua transformação moral, libertando finalmente o poder divino
que é apanágio de todos os filhos, como dádiva do Pai.
Conhecendo o caminho chegaremos mais cedo ao objetivo da
grande epopeia do espírito imortal, que é a conquista da iluminação, como arcanjo sideral, e o consequente engajamento no trabalho incansavelmente de socorro aos irmãos que vêm atrás nos
caminhos da evolução, necessitados de amor e paz em suas vidas.
Ao organizar mais esta coletânea, nossa intenção foi
colocar à disposição dos leitores as “pérolas de Ramatís”, a
fim de que elas possam balizar a tarefa de cada um dentro
de sua busca de entendimento sobre os porquês da vida e os
caminhos que se precisa trilhar para alcançar a iluminação,
nesse importante momento de reformulação que exige de nós
um posicionamento firme em relação à vida e principalmente à
necessidade de uma convivência fraterna e solidária com nossos
semelhantes. Ao utilizar as amorosas orientações de Ramatís,
com certeza ficaremos mais firmes e equilibrados, tornando-nos auxiliares do Cristo Planetário na tarefa de nossa própria
transformação e da humanidade de forma geral.
Nossa esperança é de que unidos em torno do amor de Jesus,
e aproveitando os mecanismos cósmicos que foram engendrados
por Deus para a nossa felicidade, delineados de forma clara e
racional por Ramatís, possamos nos tornar verdadeiramente
“um só rebanho, para um só pastor”, conforme preconizou o
Nazareno em Sua estada entre nós, pois unidos conseguiremos
modificar a categoria de nosso planeta e fazer brilhar na Terra o
Reino de Deus, aguardado desde eras passsadas.
Boa leitura, e acima de tudo bom estudo a todos que entrarem em contato com esta benfazeja coletânea. E que Ramatís
possa conduzir o leitor pelos caminhos da Luz.
Sidnei Carvalho
São Paulo, 8 de setembro de 2013
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Prefácio

Amados amigos:
Deus é amor eterno, pano de fundo de tudo que existiu,
existe e existirá, força suprema a iluminar aqueles que criou
para habitar as múltiplas dimensões em que se desdobra a
Sua infinita solicitude para com os componentes da família
universal, tão decantada pelos sábios de todos os tempos que
conseguiram penetrar no mistério de Seu amor e demonstrar
à humanidade a beleza e a matematicidade do funcionamento
do Cosmo.
Sim, queridos leitores, é fato que quanto mais avançamos
na Luz, adentrando os arcanos da constituição e funcionamento da vida, mais nos maravilhamos com o imenso desvelo com
que o Criador trata Suas criaturas; mais nos emocionamos e
nos alegramos ao perceber que inexistem meios de mensurar
a imensa engrenagem cósmica que conspira para que Seus
filhos possam alcançar a felicidade, ansiosamente almejada
por todos os seres.
Buscadores incansáveis do saber, é maravilhoso poder
entender o carinho e o zelo do Criador para com as Suas criaturas, consubstanciado nos “mecanismos cósmicos” que Ele
engendrou, para alavancar a caminhada do espírito imortal
pelas infinitas estradas que logra adentrar em suas experiências, com vistas a desenvolver a consciência cósmica e cumprir
os propósitos para os quais foi criado, ou seja, tornar-se um
condutor de humanidades, auxiliando o Pai a guiar os filhos
menores que palmilham os caminhos que levam à perfeição e à
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consequente felicidade que esse estado permite à criatura.
Esse é o destino traçado por Deus para Seus queridos
filhos vivenciarem em toda a sua plenitude a fraternidade e
a solidariedade, ou melhor: o amor. Mas para que isso seja
possível, é fundamental que se conheça os meandros das Leis
Divinas que delimitam a vida, em todas as suas nuances, nas
várias dimensões que compõem os universos.
Conforme já vos disse outras vezes, não é possível ao aluno
alcançar o nível universitário sem que antes tenha cursado os
níveis básicos de ensino. De maneira que o estudo das Leis de
Deus e seu funcionamento no dia a dia é importantíssimo para
que as criaturas possam se harmonizar com o ritmo luminoso
da vida, valorizando a oportunidade concedida pelo Altíssimo,
e auxiliar os companheiros que buscam o mesmo objetivo, os
quais muitas vezes ainda não conseguem compreender o significado correto de estar vivendo nos incontáveis mundos que
permeiam o Cosmo, escolas benditas que oferecem a chance da
arcangelização a todos aqueles que se dispuserem a empreender sua transformação moral, com base no Evangelho ensinado
e magistralmente exemplificado por Jesus.
Portanto, aprender sobre as técnicas divinas, os esquemas
sidéreos, as engrenagens cósmicas, as forças ocultas que atuam
no decorrer da vida, é uma vantagem que as criaturas conquistam, já que é possível, a partir daí, compreender melhor os
mecanismos cósmicos que regem a sua caminhada e o processo
de desenvolvimento do qual elas são partícipes, permitindo
assim a otimização de sua evolução. Isso pode modificar completamente a forma pela qual o ser humano vê as coisas e os
seres que com ele caminham na busca do entendimento sobre o
“mistério da vida”. Essa assimilação é crucial para que se consiga um pouco mais de equilíbrio e harmonia, pois, percebendo
a justeza dos desígnios divinos e a inteligência perfeita existente
no âmago de todos os fenômenos que ocorrem nos universos, a
resignação, a paciência, a esperança e a alegria passam a fazer
parte da vida do buscador que conseguiu perceber a maravilha
do amor do Criador pelas Suas criaturas.
É emocionante adentrar o “pórtico da iniciação” e ir percebendo que todo o Universo conspira para a felicidade das
20
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criaturas de Deus, os espíritos imortais. As galáxias, constelações, planetas, asteróides, estrelas, cometas, mares, a natureza,
maravilhosos panoramas policrômicos de indescritível beleza e
sabedoria, as luzes do Cosmo, enfim, tudo que existe foi idealizado e criado com vistas a conceder aos irmãos da “família universal” a chance luminosa do autoburilamento e da conquista
da felicidade que disso resultam, como já vos disse alhures. Por
isso, uma obra como esta, que desvenda em parte a realidade
dos movimentos ascensionais que levam o espírito do átomo ao
arcanjo e que chega na hora exata em que a humanidade da
Terra busca entender a vida e se debate ante o início das “dores
e ranger de dentes”, adquire uma grande importância, pois pode
ajudar o homem a perceber a luz que permanece latente em
tudo e em todos e que precisa brilhar para auxiliar o habitante
da Terra a se situar melhor perante os mecanismos que invisivelmente regem o seu viver.
Ao derramarmos o conhecimento milenar do Oriente para
os leitores, nosso escopo é o de propiciar a muitos esse entendimento e, consequentemente, multiplicar o número daqueles que
estarão preparados para amparar os desesperados e confusos
que vicejarão pela Terra nos momentos apocalípticos que se
aproximam cada vez mais e que exigirão conhecimento e entendimento da razão de tudo que estará ocorrendo com a humanidade, no severo exame da esquerda e da direita do Cristo.
Por esse motivo, nossa esperança de que a humilde colaboração que deixamos nestas linhas possa auxiliá-lo a compreender que uma poeira que esvoaça, como que perdida na
imensidão do Cosmo, tem um objetivo útil, ou seja, o menor
fenômeno que possais perceber na vida tem sempre como
objetivo a vossa felicidade. Entender isso é o grande desafio
que Deus lança para Seus filhos; perceber Seu infinito amor e
Sua eterna solicitude é a tarefa de cada um, para o seu próprio
bem. Dessa forma, nosso desejo sincero é de que as elucidações
trazidas do Além possam auxiliar muitos irmãos a adentrarem
o portal de Luz que esta obra pode representar para todos que
com ela entrarem em contato.
Quiçá, ao folhear estas páginas, as criaturas possam ficar
mais fortes e alegres perante a vida, ante o conhecimento e
Mecanismos Cósmicos de A a Z
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entendimento das luminosas engrenagens idealizadas por Deus
para auxiliar Seus filhos a alcançarem os níveis superiores de
evolução, nos quais a perfeita assimilação sobre o funcionamento de Suas Leis permite a eles um viver tranquilo e harmonioso,
como um dia ocorrerá normalmente neste planeta.
Sigamos juntos; procuremos nos instruir, a fim de conseguir instruir nossos companheiros de estrada, lembrando
sempre que a melhor forma de auxiliar aqueles que amamos
é por meio do exemplo, aproveitando o conhecimento dos
“mecanismos cósmicos” para viver de forma que nossa vida seja
um paradigma para aqueles que ainda não compreenderam a
máxima “Meu Reino não é deste mundo”, e que é importantíssimo “Procurar primeiramente o Reino de Deus e sua Justiça,
porque o resto vem por acréscimo!”.
Essa é a postura natural daquele que compreende profundidamente a estrutura perfeita e amorosa existente nas obras
de Deus. Esperamos que este compêndio possa representar Luz
para muitos e que, de posse da compreensão de que tudo que
Deus realiza o faz com o único objetivo de garantir a felicidade
de Seus filhos, possamos então direcionar ainda mais a nossa
vida rumo à “religação” consciente com Ele, vivendo o grandioso amor entre o Criador e a criatura, a ponto de exclamarmos
um dia: “Eu e o Pai somos um e as obras que faço, é o Pai em
mim quem as faz!”, como Jesus o fez.
Muita Paz! Muita Luz!
Ramatís
9 de novembro de 2013

22

Ramatís

Um velho amigo

Como é bom falar com vocês por meio deste “Correio do
Além”, que graças à infinita misericórdia divina possibilita
a este espírito devedor, ainda incipiente nas lides cósmicas,
apresentar o seu humilde parecer sobre o novo trabalho que
Ramatís, querido companheiro de tantas eras, entrega à humanidade da Terra, a fim de que ela compreenda melhor como é
tratada com esmero por Deus, que não descura dos mínimos
detalhes da sua infinita caminhada, em busca da iluminação.
Quantas e quantas vezes me vi, quando encarnado e
mesmo depois, já na vida do Infinito, meditando e refletindo
sobre a perfeição da vida, olhando os astros, os sóis, as estrelas,
as galáxias no macrocosmo, e também os micróbios, bactérias,
os infinitamente pequenos do microcosmo. E me pergunto
sobre a causa primária de tudo isso, sobre a perfeição que
vou encontrando nos mais simples fenômenos que observo na
minha eterna posição de perquiridor da vida, de buscador do
conhecimento que sempre persegui avidamente durante meu
caminhar e que continuo a buscar agora na posição de “morto”,
como dizem na carne. Estou “morto”, mas não para o desejo
de entender o amor que nosso Pai dedica aos Seus amados
filhinhos, para a ventura de planar pelo Cosmo como arcanjo
sideral a Seu serviço.
Por isso, quando uma obra como esta vem a lume para
nos esclarecer sobre os mecanismos cósmicos que regem a
vida, nossa alegria é grandiosa. Daqui temos uma visão muito
mais ampla sobre o comportamento da humanidade e, por
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isso mesmo, sabemos que o conhecimento esotérico sobre a
vida e o entendimento mais profundo sobre os porquês das
coisas modificam a forma de viver de muitos e muitos irmãos,
os quais, na maioria das vezes, permanecem no erro mais
por ignorância dos verdadeiros caminhos e normas cósmicas
engendradas pelo Criador para harmonia da vida, do que por
maldade ou vontade de trilhar os caminhos de escuridão que
ainda vicejam na Terra.
Hoje, amigos, percebemos melhor a grandiosa visão da
vida que Jesus traz em Sua bagagem, oriunda de Sua experiência reencarnatória em mundos que já se tornaram poeira cósmica, há bilhões de anos, e de Seu grandioso amor pela humanidade, quando nos deixou o grande conselho: “Conhecereis e
verdade e a verdade vos libertará!”.
A grande realidade universal é a de que, na medida em
que vamos entendendo os “mecanismos” que regem nossos
caminhos, nos adaptamos ao ritmo altruísta e amoroso da vida
e, automaticamente, nos tornamos pessoas melhores para nós
mesmos e para aqueles que trilham conosco as estradas dos
mundos idealizados por Deus para a nossa felicidade.
Dessa forma, uma obra que deslinda os meandros do funcionamento das Leis Divinas nos oferece uma possibilidade
importante de crescer como gente, como filhos em busca do Pai,
e assim cumprir nosso papel na engrenagem sidérea que nos
leva ao arcanjo galáxico, destino certeiro de cada um, oriundo
do incomensurável amor que nosso Pai Maior proporciona a
cada ser criado por Ele.
Não existe outra forma de crescer, evoluir e tornar-se um
auxiliar da vida e dos nossos irmãos a não ser amar e colocar
esse amor em prática, por meio da caridade. Mas para ajudar,
é necessário entender os caminhos, os mecânismos e os atalhos
existentes no complexo panorama em que consiste a vida.
Estudar Mecanismos Cósmicos, em uma coletânea de A a
Z, é uma tarefa prazeirosa para aquele que quer se aprimorar e
melhor servir a Deus na pessoa de seus irmãos de caminhada.
Analisar os porquês e buscar a compreensão de tudo que influi
nas situações vividas pelo Princípio Inteligente, no seu afã de
ser feliz, é fundamental, nesta hora em que os acontecimentos
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apocalípticos se precipitam e exigem uma postura firme, decidida e ao mesmo tempo amorosa por parte dos homens, particularmente por aqueles que pretendem ser os arautos do amor
a iluminar a estrada de seus irmãos de jornada.
Que possamos aproveitar esta coletânea que representa
também o amor de Ramatís, amigo e companheiro de milênios,
que com muito carinho e coragem nos trouxe esses conhecimentos, apresentados aqui de forma simples e inteligível,
expungidos das fastidiosas e complexas posturas iniciáticas de
outrora, de fórmulas cabalísticas e rituais complexos, facilitando, assim, a todos os buscadores o acesso a uma nova forma de
ver e entender Deus e suas complexas e amorosas leis.
Que este humilde livro possa ajudar muitos companheiros
a fortalecerem sua fé na bondade e misericórdia do Criador e
ajustarem seus passos de acordo com os luminosos mecânismos
que regem o Cosmo, a fim de que juntos possamos construir a
“Nova Terra” e o “Novo Céu”, cantados em verso e prosa pelos
iluminados que pisaram neste planeta que nos acolhe.
Muita Paz!
H.
10 de novembro de 2013
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A
A dor e o traje nupcial
Não nos cabe amá-la e nem a desejá-la, porquanto, ela é
fruto da nossa invigilância e pode-se dizer que, em nosso primarismo, não a podemos evitar, mas tão-somente suportá-la com
resignação. Embora a dor e o sofrimento pareçam, num exame
apressado, desmentir a sabedoria divina, têm sido glorificados
pelas mais nobres vivências messiânicas e realizações espirituais no mundo. Muitas vezes, as belezas que nos inebriam os
sentidos na Terra são frutos da dor e do sofrimento de artistas
como Beethoven, surdo; Chopin, tuberculoso; Schumann, perturbado mentalmente; e, ainda, citaríamos Sócrates, Paulo de
Tarso e Gandhi sacrificados pelo amor, pela liberdade e pela
paz humana. Giordano Bruno, Savonarola e Miguel Servet,
queimados pela verdade e liberdade de opinião. Francisco de
Assis glorificou a pobreza e Jesus transformou a cruz infamante
num dos símbolos da libertação espiritual.
Os brutos, coléricos, tiranos, invejosos, pérfidos, debochados, corruptos e corruptores, criminosos, toda a escória social
têm, na dor, a lixívia corrosiva dos resíduos animalescos, alvejando a vestimenta perispiritual até torná-la transparente à luz
divina interna, transformando-a nos trajes nupciais, que lhes
permitem tomar parte no banquete de paz e alegria, entre os
espíritos superiores ou puros. (Obra: Sob a Luz do Espiritismo,
1a edição, p. 15)

26

A força da palavra – maledicência
O homem é um espírito ou núcleo espiritual, que centraliza
em si todos os tipos de forças imanentes aos diversos planos
de vida. O corpo físico é a vestimenta transitória de menos
importância no conjunto do homem, pois a energia que ali se
condensa na forma de matéria, força, incessantemente, a fuga
e libertação para retornar ao seu plano original. Essa energia,
aprisionada em todas as formas do mundo, produz na sua
exsudação permanente as diversas auras, que se compõem das
radiações dos objetos e seres. É a polarização resultante do
impulso centrífugo da energia condensada, tentando readquirir
a sua vivência normal ou estado de absoluta liberdade.
Quando o espírito pensa, ele agita todos os campos de forças
que baixaram vibratoriamente até atingirem o seu perispírito e
o corpo físico; assim projeta em todas as direções energias benfeitoras ou malévolas, criadoras ou destrutivas, segundo a natureza dos seus pensamentos e sentimentos. A palavra, portanto,
é a manifestação sonora, para o mundo exterior, do sentimento
ou pensamento gerado no plano oculto do ser. Deste modo, além
dela constituir força duradoura, ainda incorpora no seu trajeto
as demais energias benéficas ou maléficas que, no seu curso,
ativa e desperta nas criaturas interessadas no mesmo assunto.
Aliás, é tão sutil e influente a palavra, que certas pessoas, devido
a um sentido oculto, chegam a pressentir quando alguém fala
mal delas, e as deixa alertas contra algum perigo iminente.
Ademais, as palavras ainda conduzem algo do cunho
particular ou psicológico da característica individual do seu
autor, quando são forjadas por sentimentos censuráveis contra
outrem. (Obra: Magia de Redenção, 11a edição, p. 51)

A mente – o homem é o que pensa
A mente é o principal meio de ação do espírito sobre as
formas ocultas ou visíveis da matéria; é responsável por todas
as criações e metamorfoses da vida. Há muitos séculos, já se
citava, na Terra, o sábio aforismo hindu: “o homem se converte
naquilo que pensa”; equivalente, também, ao conceito ocidental
Mecanismos Cósmicos de A a Z
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de que “O homem é o produto do que pensa”. O poder, ou a
energia mental própria de todo espírito, serve para realizar seus
objetivos, de conformidade com as aspirações da consciência. É
um reflexo do poder do pensamento emanado da Mente Divina,
manifestado através dos espíritos imortais.
O espírito do homem aciona, pelo pensamento, a energia
sutilíssima da mente e atua, de imediato, através do duplo etérico, no corpo físico, onde cessa o impulso gerado no mundo
oculto. Sob o processo mental, produzem-se modificações incessantes nas relações do indivíduo com o ambiente e as pessoas.
Em consequência, o homem é o resultado exato do seu pensamento, porque a mente é o seu guia, em qualquer plano da vida.
A mente, enfim, é a usina da inteligência, do progresso moral,
físico, científico, artístico ou espiritual. É a base da felicidade
ou da desventura, da saúde ou da doença, do sucesso ou da fracasso. A atitude mental pessimista do ser estigmatiza-lhe, nas
faces, o temor, o desânimo ou a velhice prematura, enquanto os
pensamentos otimistas dão juventude ao rosto velho, coragem
ao fraco e desanuviam os aspectos desagradáveis. Através das
diversas vidas físicas, o espírito educa e aprende a governar
suas forças mentais, até plasmar sua forma angélica e usufruir
a Ventura Eterna.
O homem pensa pela mente, sente pelo astral e age pelo
físico. Sofre, por conseguinte, o bem ou mal que pensar, pois,
há pensamentos destruidores e há pensamentos construtivos.
O pensamento, sendo imaterial, possui um poder maior do que
as realidades físicas. E deve conhecer, tanto quanto possível, a
ação e o mecanismo da mente, a fim de governá-la como senhor,
e não, ser seu escravo. (Obra: Sob a Luz do Espiritismo, 1a
edição, p. 140)

Abortadeiras e abortados – laços cármicos
No caso das mães abortadeiras e enquadradas nos princípios corretivos da Lei do Carma, tanto elas, como os espíritos
frustrados pelo aborto, terão de desamarrar entre si os elos
cármicos encadeados desde o passado, e substituírem os laços
enfermiços do ódio, pelos sentimentos sublimes do Amor. Como,
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no caso do aborto, o ódio mais se avivou pela recusa do espírito
materno em receber no seu regaço carnal a alma adversa, é da
Lei de Ação e Reação, que o mesmo compromisso malogrado
há de se repetir, tantas vezes quantas forem precisas para se
concretizar a liquidação do débito pretérito, até surgir a paz
definitiva entre os litigantes. Só resta uma solução redentora
para a alma que se negar a fornecer um organismo carnal para
qualquer espírito antipático – é retornar ao ponto de partida,
onde traiu o evento benfeitor, e reiniciar a sua tarefa inacabada,
até ocorrer a sua renovação espiritual, sob a Lei do Amor.
A única maneira razoável e aconselhável de a mãe livrar‑se
da obsessora perseguição espiritual do “ex-filho” abortado é
aprisioná-lo, novamente, na jaula de ossos e nervos de um
corpo gerado em suas entranhas. Ao dar-lhe a vida física, ela
também se livra do seu ódio vingativo e lhe cerceia a liberdade
perigosa no mundo oculto. É da Lei do Carma que a mãe abortadeira, jamais, se livra de novamente se tornar o vaso materno
para gerar o corpo do mesmo espírito frustrado pelo aborto.
Repetimos: “A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória”,
ao que se deve acrescentar a sibilina advertência de Jesus, ao
afirmar que “o homem deverá pagar até o último ceitil”. (Obra:
Sob a Luz do Espiritismo, 1a edição, p. 136)

Abortadores – sofrimentos no Além
Esses pais precisam saber que nenhum dos mais trágicos
escritores do vosso mundo poderia descrever o pavor e a alucinação que se apoderam dos pais infelizes que, dominados pelo
ódio, repudiam ou matam os seus filhos na Terra. Quando retornam ao Além, transformam-se em verdadeiros “trapos vivos”
nas mãos dos exacerbados verdugos e adversários que imprudentemente eliminaram dos seus lares terrenos. As mulheres
que às vezes se deixam dominar por sentimentos súbitos de
repulsa e revolta para com os filhos nascituros, e que se socorrem dos tradicionais inimigos da vida, ou “fazedores de anjos”,
para expulsá-los através do aborto premeditado, ignoram que
um pavoroso inferno de sofrimento as espera quando, após a
desencarnação, caírem desamparadas sob o guante dos espíMecanismos Cósmicos de A a Z
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ritos tenebrosos aos quais negaram um corpo já em gestação.
Não vos é possível imaginar a cólera, o ressentimento,
a revolta e o ódio que se apoderam desses espíritos, quando
reagem contra as criaturas que lhes impediram a gestação do
corpo amigo e tão precisado para olvidar o passado acusador,
que ferreteia incessantemente as suas memórias subvertidas.
Depois dessa desilusão, só lhes move um desejo feroz: cercar
de todas as humilhações possíveis e enfermidades cruciantes aqueles que lhes negaram o benefício de um corpo físico,
apressando-lhes também a desencarnação, a fim de mais breve
torná-los vítimas das mais cruéis vinganças.
Por isso, se muitos filhos deformados, cruéis ou retardados
mentais merecerem a prova cármica de nascer em lares de pais
adversos, os progenitores precisam se conformar com o acontecimento desfavorável, pois estão colhendo na prole antipática
o fruto das sementes hostis e maldosas que semearam em
encarnações passadas. (Obra: A Vida Além da Sepultura, 12a
edição, p. 368)

Abortados – vinganças obsessivas
Os espíritos bastante agravados pelos delitos do passado
e que tentam o renascimento para a devida reconciliação com
os adversários de outrora, necessitando nascer disformes ou
retardados mentais, vêem-se muito reduzidos nas suas possibilidades de êxito e de acolhida favorável na família terrena.
Aqueles que já se beneficiam com a presença do remorso na
consciência aviltada, submetem-se, amargurados, à tentativa –
de pouco êxito – de sobreviverem no lar dos seus inimigos pregressos aos quais se ligam pelos laços do ódio inconformável.
Dominados por indescritível angústia, importa-lhes unicamente
ajustarem‑se a um corpo de carne, no qual possam olvidar a
incessante recordação cruciante dos seus crimes, pois que, na
memória etérica liberta no Mundo Astral, os segundos já vividos mais lhes parecem séculos de horror e desespero.
Então, aceitam qualquer encarnação disforme, da carne,
para renascer na matéria, ou os pais mais odiosos da Terra
para criá-los; basta-lhes o bálsamo do esquecimento das vilezas
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