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Estamos 
saindo...

Na antiga Atlântida, os que 
seguiam os ensinamentos 
do Deus único, e com seus 

poderes de clarividência percebe-
ram que a destruição do continente 
estaria próxima. Eles sabiam que a 
utilização incorreta dos cristais aca-
baria por causar profundos efeitos 
no ambiente, como havia aconteci-
do anteriormente. Desta forma os 
que seguiam os ensinamentos da Lei 
da Unicidade se prepararam para a 
catástrofe, organizando três grupos 
para abandonar Atlântida. Muitos 
destes seres evoluídos não saíram 
do continente e, com a destruição, 
voltaram para os mundos de origem. 
Os grupos organizados foram para o 
Egito, país com o qual anteriormente 
já haviam estabelecido contato; ou-
tros iriam para uma área da América 
do Sul, onde hoje é o Peru, e para um 

local hoje chamado península de Yu-
catán. Levaram consigo muitos re-
gistros, armazenados em cristais, e 
aspectos de sua tecnologia; também 
levaram para essas terras distantes 
as tradições e crenças dos adeptos 
da Lei da Unicidade. Consta que es-
ses cristais ainda existiriam e esta-
riam a salvo em câmaras piramidais 
especiais no Egito, na América do 
Sul e na península de Yucatán.

Os antigos egípcios herdaram 
dos atlantes o avanço cientíÞ co, que 
a evolução da época não comporta-
va. Em todos seus habitantes persis-
tia o saudoso desejo de retornarem 
ao Céu e, após cumprirem seus tem-
pos de provação, voltaram ao seu 
planeta de origem. Seus profundos 
conhecimentos Þ caram circunscritos 
aos sacerdotes mais graduados, ob-
servando-se o máximo de cuidado 

Dos 30 bilhões de seres que para cá vieram, 
através do expurgo ocorrido em vários mundos, 

hoje estamos com cerca de 15 bilhões de espíritos, 
entre encarnados e desencarnados, 

vivendo em inúmeras dimensões na Terra.

Editorial



Os antigos egípcios 
herdaram dos atlantes 

o avanço cientíÞ co, 
que a evolução da época 

não comportava.

na seleção dos eleitos para a inicia-
ção. Os sábios egípcios conheciam 
o perigo das grandes revelações 
naquela fase do desenvolvimento 
terrestre. Os próprios gregos, que 
foram beber no Egito suas altas con-
cepções Þ losóÞ cas, não receberam 
todas as verdades dos mistérios das 
ciências egípcias. Os egípcios, de-
pois de perpetuarem nas pirâmides 
os seus avançados conhecimentos 
e retratarem na pedra viva sua Bí-
blia suntuosa, retornaram à sua pá-
tria Sideral.

Os toltecas, administradores ver-
melho-cobre, desenvolveram o ani-
mismo e o respeito pátrio-familiar. 
Adquiriram experiências sobre admi-
nistração, nacionalismo e governos 
autônomos. Eram os mais adianta-
dos, e, por conseguinte, foram os 
dominadores da Atlântida.

Os toltecas de maior evolução 
cumpriram sua missão expiatória na 
Terra e acabaram retornando para 
Capela. Seus remanescentes, com 
o passar dos milênios, entraram em 
franca decadência de costumes.  O 
que mais pesou na sua decadên-
cia foram a crueldade para com os 
povos limítrofes, tornados seus es-
cravos, e a introdução de sacrifícios 
humanos em seus rituais.  Os povos 
que melhor reß etiram o antigo apo-
geu tolteca foram os maias, astecas 
e incas.

Nossa rebeldia é tamanha que 
vários de nós como atlantes, sobre-
viventes de Poseidonis, formaram a 
raça que convencionamos chamar 
pós-adâmica. Na verdade, os Filhos 
do Céu devido à sua rebeldia, foram 
quatro vezes expulsos de seus nú-
cleos originais de civilização:

• Primeiro, quando vieram exilados de seus planetas de origem, princi-
palmente de Capela, Órion e Erg.

• Segundo, quando afundou o conti nente da Lemúria, há mais de 56.000 
anos, que também chegou a ter seus núcleos de civilização. Lembra-
mos que no tempo da Lemúria existi am dois povos Filhos da Terra: 
rutas, na própria Lemúria, e primiti vos mongóis, na Ásia existente.



Estamos sendo convidados a nos 
retirar do planeta Terra devido ao 
nosso peso astral e o salto evolutivo 
esperado para Gaia.

No lado escuro da Lua, estão sen-
do reunidos milhares e milhares de 
espíritos já em processo de expur-
go planetário. Seres que não mais 
encontram sintonia com o ambiente 

evolutivo da Terra e estão circunscri-
tos às dimensões inferiores do astro 
lunar e, por processo de sintonia vi-
bratória, acham-se limitados ao lado 
escuro do satélite terrestre. À medi-
da que as respectivas inteligências 
extrafísicas obtenham suas últimas 
oportunidades no planeta e as des-
perdicem, devem submeter-se à 
averiguação de seu status vibratório. 

Continentes e suas situações

• Terceiro, quando afundou parte da Grande Atlânti da, há 28.000 anos.

• Quarto, quando afundou a Pequena Atlânti da, a grande ilha de Posei-
donis, há 9.600 anos, relatada nas lendas folclóricas de vários povos.



Enquanto a nova morada (astro que 
está se aproximando da Terra) não 
se aproxima da Terra o suÞ ciente 
para atrair os milhares de seres que 
já vivenciam o processo de expur-
go, estes devem Þ car circunscritos a 
um lugar no qual lhes seja vedado 
inß uenciar as questões sociais, polí-
ticas e espirituais do planeta. 

Assim, os guardiões receberam 
a incumbência, do governo oculto 
do mundo, de reunir os espíritos re-
calcitrantes no lado escuro da Lua, 
onde Þ carão prisioneiros do campo 
gravitacional lunar até que sejam de-
Þ nitivamente banidos do ambiente 
psíquico da Terra. 

Para esses espíritos, a atmosfera 
lunar e a posição geográÞ ca desse 
astro situado nos limites de inß uên-
cia do nosso mundo formam a es-
tação perfeita para aguardar a tran-
sição deÞ nitiva, que se operará em 
breve. Quando a Terra estiver sob a 
inß uência do corpo celeste que será 
o meio de transporte de milhões de 
seres exilados, a Lua será, em vir-
tude de sua localização, mais facil-
mente incluída no raio de ação mag-
nética do astro intruso.

A entrada para aquela região as-
tral da Lua está localizada estrategi-
camente no alto do Monte Pico, num 
de seus três cumes, bem ao lado do 
Mar de Imbrium.

Mar de Imbrium / Monte Pico

A Lua será, em virtude de sua localização, 
mais facilmente incluída no raio 

de ação magnética do astro intruso.



Não se pode esquecer que toda 
consciência que passa pelo exílio 
planetário está num estágio severo 
de crise da personalidade e da indi-
vidualidade e que, ao ser transferida 

e inserida num novo contexto evoluti-
vo, precisa ser amparada e auxiliada 
nas questões mentais, psicológicas 
e sociais e os guardiões tem a tarefa 
de integrar este espírito ao novo pa-
norama social. 

Passagem do Planeta X pela Terra (Planeta 
Intruso, Doton, Abissinto, Nibiru, Planeta X)



As grandes diferenças evolutivas 
entre os habitantes da nossa popula-
ção diÞ cultam o progresso espiritual 
do mundo. Assim, já nas primeiras 
décadas do século XXI, a nossa hu-
manidade estará em processo de to-
tal renovação.

O astro intruso atrairá basica-
mente a dois grupos: aqueles que 
praticam o mal aos seus semelhan-
tes, causando-lhes prejuízos, e os 
que estão escravizados a algum ví-
cio da alma ou do corpo que são in-
controláveis em desacordo com as 
leis divinas.

Planeta Intruso - Conforme revelações 
das mais diversas procedências, 

vem se aproximando do sistema solar 
um planeta primitivo, devendo atrair 

para sua crosta 2/3 da população terráquea. 

Vícios da alma: má conduta espiritual.
Vícios do corpo: o cigarro, as bebidas alcoólicas, a dependência 

de drogas consideradas ilícitas, como a maconha, a cocaína, 
o LSD, entre outras. Citamos também no grupo dos vícios do 
corpo a dependência sexual e os considerados brandos, como 
a glutonia e a alimentação carnívora. 

Os espíritos rebeldes estarão 
sendo exilados num mundo infe-
rior, onde poderão externar todas as 
suas taras e desequilíbrios, sem pre-
judicar o avanço de uma sociedade 
espiritualmente superior. 

Na "terra do ranger de dentes", 
como nos preceitua o Evangelho de 
Jesus, eles terão de lutar pela sobre-
vivência em meio a um ambiente sel-
vagem, onde não terão tempo nem 
ânimo para promover o mal. 

Aqueles que estiverem à direita 
do Cristo continuarão reencarnando 
na Terra; a marca dos exilados será 
os que Þ carem à esquerda e serão 
exilados para outro planeta, de or-
dem inferior, onde recomeçarão a 
sua caminhada evolutiva.

Aqueles que já tiveram sua última 
chance de reencarnação e não mu-
daram sua faixa de vibração devem 
aguardar o translado para o planeta 
exílio.



racões em larga escala, bem como a 
atividade vulcânica, mediante a ação 
de agentes exodinâmicos. Bolsões 
de gás natural explodirão em diver-
sos pontos, o mar invadirá inúmeras 
áreas e outras emergirão.

Atlântida e Lemúria reaparecerão 
no mapa do planeta. Explosões se-
rão ouvidas com frequência na maior 
parte do planeta, fruto das acomoda-
ções da crosta.

As 48 horas que se seguirão à 
passagem do astro intruso serão de 
dinâmica inimaginável em termos de 
variações geográÞ cas e climáticas.

O planeta que se aproxima, é es-
sencialmente um orbe acumulado de 
vibrações embrutecidas, contendo 
plasmas que sintonizam a desordem e 
o caos.

Atrairá para si entidades espiri-
tuais que se aÞ nem com suas vibra-
ções. Nos planos (umbrais Inferio-
res) que abrigam espíritos negativos 
e suas moradas de aspecto sinistro, 
onde são praticados atos de extrema 
negatividade, há também um verda-
deiro lixo etéreo, presente em toda 
atmosfera do planeta, com energias 
formadas de larvas, de miasmas, e 
de espectros diversos de animais pe-
çonhentos, trabalhos de magia negra 
e outras raízes malignas que a milê-
nios foram cultivadas.

Vibrações de kamarupas que se-
rão todos extintos pela passagem do 
astro intruso. Todo o entulho etéreo do 
planeta será absorvido para o orbe do 
astro e este processo pode ser classi-
Þ cado em três etapas básicas:

Neste momento, não irá adiantar 
pedir perdão para o Senhor e lamentar 
não ter ouvido os ensinamentos de luz 
que as religiões ensinavam no mundo. 

O livro do apocalipse, profetiza-
do por João, o Evangelista nos fala 
sobre o número da besta, que está 
marcado na testa e na mão daqueles 
que estão marcados para o exílio.

Mesmo que Jesus queira reencar-
nar algum irmão nestas condições, Ele 
não o faria, evitando contrariar as sá-
bias leis que regem a vida no universo.

A chegada do planeta poderá ser 
vista posteriormente a olho nu, como 
uma imensa estrela. Entretanto, 
quando tangenciar a órbita terrestre, 
apresentará forte capacidade reß e-
tora, dada a sua consistência quími-
co-física, fazendo com que seja ob-
servado no Céu como uma espécie 
de segundo Sol, como um cometa 
ß amejante. Até o confundirão com 
uma segunda lua muito brilhante e 
Þ nalmente pensarão ser um cometa 
caindo do céu.

Quando o "Astro Intruso" passar 
pela Terra, provocará a mudança de 
eixo; a órbita atual da terra hoje tem 
uma inclinação de 23º27'. Depois da 
desinclinação as referências presen-
tes deixarão de ter sentido, inclusive 
com a mudança radical do polo mag-
nético. O nascer e o pôr-do-sol obe-
decerão a novas posições, e as esta-
ções do ano terão épocas diferentes.

A Terra receberá forte vento si-
milar ao jato de superfície, e depois 
começarão as deformações da litos-
fera. Aí surgirão os maremotos e fu-



Na aproximação do astro, 
com a limpeza radical de entidades 

já aprisionadas à espera do astro Intruso 
nos Umbrais Inferiores.

No exato momento da passagem do astro, 
que conduzirá as entidades espirituais 

que estão desencarnando naquele momento, 
bem como as que se encontram meio 

à confusão que se estabelecerá 
nos planos espirituais inferiores.

Esta última etapa vem logo após 
a passagem do astro, e se refere 

aos espíritos que desencarnarão 
em momentos posteriores aos cataclismos. 

Aproximadamente dois terços da população 
encarnada e desencarnada da Terra 

seguirão com o astro intruso. 
Entre o um terço restante a grande maioria 

permanecerá nos planos terrestres densos. 
Apenas poucos migrarão 

para outros planetas, sendo conduzidos 
por �veículos etéreos� tipo vimanas. 

Ou seja, serão transferidos progressivamente 
para outros planetas, mais evoluídos 

como Marte e Júpiter, alguns para as esferas 
planetárias de Sirius, de Capela, de Órion, 

de Perseu e de Cassiopéia, por exemplo;
é somente através do plano extra físico 

que esta ascensão se dará.

1.

2.

3.



Após a passagem do astro intru-
so, a vida na Terra será por longo 
tempo voltada para a sobrevivência. 
Ocorrerão desencarnes em mas-
sa, devido à fome e aos desastres 
climáticos, obrigando os homens, 
no início, a migrar regularmente à 
procura de regiões mais prósperas 
em termos de recursos hídricos e 
alimentos. A medicina voltará a ser 
exercida com a utilização de plantas, 
baseada no conhecimento dos so-
breviventes, que passarão essas in-
formações aos seus descendentes.

Neste Universo temos algumas 
Leis Naturais ou Divinas, entre elas 
a Lei de Evolução, que segundo 
Leon Denis �na planta, a inteligência 
dormita; no animal, sonha; só no ho-

mem acorda, conhece-se, possui-se 
e torna-se consciente�. Esta Lei nos 
mostra que tudo está em movimento 
e evolui para outras consciências e 
dimensões. Temos as leis de ação e 
reação e a lei do livre arbítrio, onde 
todas estão interligadas e respei-
tam uma certa hierarquia. Podemos 
fazer nossas escolhas e colher as 
ações que praticamos, mas temos 
uma só direção com inúmeros cami-
nhos a seguir. Todas estas escolhas 
são repetidas por diversas encarna-
ções até que a Lei da Evolução nos 
pega e nos obriga a evoluir ou ser 
convidado a buscar outro caminho 
em outro mundo, atrasando nosso 
progresso espiritual em milhares de 
anos. Estamos neste momento de 

nossa existência 
onde fazemos o 
que temos que fa-
zer ou respeitamos 
nossas necessida-
des glandulares de 
prazer e sensações 
viciantes. 



Desta forma temos três caminhos:

   Continuarmos com nosso orgulho e     
 egoísmo, querendo dominar;

  medo de enfrentar as frustrações; 
  necessidades ilimitadas de prazer; vícios;
  não sermos maus, mas não fazermos o bem 
  � DESTINO EXÍLIO.

   Fazermos o que deve ser feito e não 
  o que queremos; desapego das questões 
  materiais; buscar a espiritualidade; 
  sermos humildes, caridosos, fraternos,
   fazendo o que Deus nos pede e espera de nós 
  � PERMANECEREMOS NA TERRA.

  Darmos a Deus o que ele precisa, 
  curarmos os outros, transferirmos 
  nossa energia vital, vivermos 
  para o espírito, �sacrifício�   
  � RETORNAREMOS AOS MUNDOS 
  DE ORIGEM.

Apesar destes caminhos, alguns de nós serão escolhi-
dos para acompanhar nossos irmãos neste novo mundo. 
Serão os missionários, aqueles que fazem o bem sem que-
rer nada em troca, independente de quem seja, mesmo um 
antigo inimigo, assim como será neste novo mundo!!!

Fiquem em paz.

1.

2.

3.



UM 
TRABALHO 
A SERVIÇO 
DO FUTURO
Eu trabalho com evangelização 

tanto de crianças quanto de adolescentes 
desde 95 e confesso que, no começo, não 
fazia a menor ideia do que estava fazendo.

Aliás, foram anos de trabalho sem 
saber exatamente o que eu estava fazen-
do. Na minha cabeça, eu estava ajudando, 
entendia que o que eu fazia e como fazia 
signiÞ cava ajudar, mas demorou um bom 
tempo para ter conhecimento do que exa-
tamente eu deveria fazer, mais quase uma 
década para ter consciência do que vem a  
ser uma evangelização.

Embora não pareça, hoje revendo 
meu primeiros anos de trabalho como evan-
gelizador sem ter a menor consciência do 
que eu deveria fazer, percebo que foram 
anos que eu me envolvi muito, de corpo e 
alma, com amor, aÞ nco e dedicação e que 
se eu não Þ z tudo o que deveria ser feito, 
pelo menos eu tenho a consciência tran-
quila de saber que eu mais acertei do que 
errei, a ponto de meus anos subsequentes 
nas tarefas de evangelização ser muitas ve-
zes um esforço de ser e fazer tudo o que eu 
fui e Þ z nos meus primeiros anos.

A experiência que eu tenho hoje me 
faz ver que os problemas como evangeli-
zador que tenta ser efetivo, consciente e 
pleno começaram justamente quando eu 
tive a oportunidade de fazer cursos de 
evangelização, ler livros, apostilas e co-
nhecer várias teorias à respeito de educa-
ção infantil, pedagogia e evangelização.

Não apenas por ter dúvidas sobre 
se aquilo que eu fazia era certo ou não, 
mas principalmente por conhecer outros 
evangelizadores que tinham gigantescas 
dúvidas sobre se eles realmente faziam o 
seu trabalho de maneira eÞ caz.

Eu conheci trabalhadores da área 
com muito mais anos de trabalho jun-
to a crianças, jovens e adolecentes que 
sempre improvisaram, sempre utilizaram 
parcos recursos, quase nenhum conhe-
cimento de técnicas de ensino ou teorias 
pedagógicas e que se sentiam numa cor-
da bamba bastante incômoda, pois se 
apoiavam apenas nas suas experiências 
de vida e intuição para que tudo ocorres-
se. E acreditem: o resultado quase sem-
pre era surpreendente.

Por conta dessa realidade, eu vi mui-
tos trabalhos de evangelização sendo pro-
fundamente modiÞ cados, com cursos pré-
vios de evangelização, semanas de pre-
paração, vivências, workshops, palestras e 
mais palestras que ainda hoje ensinam ao 
evangelizador inúmeros recursos que vão 
de um simples jogral, até uma peça teatral, 
passando por desenhos, Þ lmes, músicas, 
montagem de maquetes e jogos mil.



No entanto, com todo esse aparato, 
parece que hoje as dúvidas sobre se so-
mos bons evangelizadores ou se existe 
alguma maneira segura de se evangelizar 
aumentaram consideravelmente. Mesmo 
com trabalhadores tendo acesso a apos-
tilas com atividades prontas, Þ lmes, de-
senhos animados, livros infantis sobre o 
tema, a dúvida persiste com mais força.

Agora, por que isso acontece? De-
pois de mais de uma década foi me caindo 
a Þ cha de que Evangelho é algo que se 
absorve vivendo e se transmite sentindo. 
Porque o Evangelho é acima de tudo um 
recurso capaz de modiÞ car o ser humano 
naquilo que ele sente, pensa e vive.

Jesus nos deixou um código que, se 
compreendido modiÞ ca nosso modo de 
ver a vida, muda 
o nosso compor-
tamento, e quanto 
mais e melhor o 
compreendemos, 
maiores serão as 
nossas mudanças. 
E essas mudanças 
acontecem em to-
dos os momentos de nossa vida, em todos 
os estágios de nossa existência. E a cada 
nova experiência, cada lição adquire uma 
nova capacidade de promover mudanças 
em nosso comportamento e esse processo 
segue inÞ nitamente.

Ter a tranquilidade de se armar com 
jogos, brincadeiras, Þ lmes, etc. pode nos 
dar a tranquilidade de saber o que fazer 
para preencher o tempo de uma aula, mas 
lamento informar aos trabalhadores que se 
ocupam desses recursos que eles apenas 
evitam que você exponha o Evangelho que 
está dentro de você para aqueles que ne-
cessitam conhecê-lo.

Evangelizar é doar, e doar é uma ta-
refa muitas vezes dolorosa, incômoda, ín-
tima, pessoal e intransferível, e você não 
precisa ser a pessoa mais perfeita da face 
da terra para fazer isso, basta que você 
saiba que é um espírito em evolução e que 
conhecer o Evangelho para se aperfei-

çoar é a maior aventura que todos os seus 
evangelizandos poderão ter em suas vidas 
e que eles poderão aprender isso desde 
criança para através de suas próprias ex-
periências, vivências e desaÞ os nos anos 
vindouros escolher os caminhos mais 
acertados, visando não apenas o seu bem 
pessoal, mas o de todos a sua volta.

E qual será então a certeza que te-
mos de que estamos no caminho certo? 
Apenas se pergunte com sinceridade: você 
é um evangelizador para conhecer e fazer 
com que o evangelho seja aprendido, ou é 
evangelizador por satisfação pessoal? Tra-
balhar é algo que te liberta ou é algo que te 
traz reconhecimento social?

Dependendo da resposta, você en-
tão saberá se, ao trabalhar, estará em 

comunhão de 
pensamentos 
e sentimentos 
com as equipes 
espirituais que 
também traba-
lham com evan-
gelização ou se 
estará ligado a 

seres que ainda precisam se evangelizar.

Isso pode parecer algo bastante irres-
ponsável, mas se uma coisa é real nessa 
história toda é que TODO trabalhador está 
acompanhado. SEMPRE. Cabe a você es-
colher qual será a equipe com a qual você 
irá trabalhar. Aquelas improvisações e in-
tuições que os antigos trabalhadores das 
evangelizações utilizavam para dar suas 
aulas são quase toda a matéria-prima que 
um trabalhador terá na hora de dar uma 
aula.

E qual é o restante de matéria-prima 
que um evangelizador terá? Pois bem, o 
restante é aquilo que ele conseguiu pro-
movendo a sua reforma íntima.

Se, por acaso, você perceber que 
ainda está em comunhão de pensa mentos 
com os irmãozinhos menos evoluídos, não 
se preocupe, basta promover sua reforma

Colaboração de Flávio Mota



Já dizia em 1936, no livro Preparação do Ator, o escritor, 
ator e diretor russo Constantin Stanislavisk: Ser ator é encar-
nar o personagem e apresentá-lo com arte. Por certo que esse 
mestre da arte de representar não utilizou a palavra encarnar 
por acaso; algum conhecimento ele possuía sobre a doutrina 
espírita  codificada por Allan Kardec. Talvez ele tenha enxerga-
do o mesmo que eu e muitos outros, claro, que a arte de repre-
sentar é mediúnica por si só. 

Comprovadamente, pela nossa vivência no meio espírita 
e no meio teatral constatamos que o processo espiritual por 
meio da mediunidade exerce grande influência na criatividade 
e no desenvolvimento de uma obra teatral. Quanto mais sensí-
vel e mediúnico for o autor da obra, mais influência dos nossos 
irmãos do plano espiritual ele captará, sejam elas (as idéias) da 
luz ou das trevas. O mesmo processo ocorre com o diretor que, 
através de focadas pesquisas e uma profunda imersão (mediú-
nica) na história, fornece subsídios diferenciados de cada per-
sonagem para que o ator possa desenvolver o seu personagem.  
Além dessa concepção interpretativa, o diretor soma a isso a 
concepção básica do cenário, figurino, sonoplastia. 

Estou convicto que seria muita arrogância acharmos que 
toda essa criatividade saiu única e exclusivamente da nossa 
mente (testemunhamos em trabalhos de desobssessão irmãos 
do plano espiritual inferior influenciando o artista dramaturgo 
para o caminho que lhe interessava). O ator é chave do sucesso 
de toda essa obra, se não a engrenagem principal desse proces-
so. A arte de representar exige do ator uma grande capacidade 
de desprendimento do seu eu, do seu mental, do seu espírito, 
para ceder o espaço para espírito do personagem (esquecer 
quem você é  para permitir a incorporação de um  outro espíri-
to; mediunidade pura). Digo que o ator é chave nesse processo 
porque, se competente for, pode sozinho, improvisadamente 
realizar uma apresentação; se for um ator com boa sensibilida-
de ( mediunidade) será uma grande apresentação com certeza. 

Ao desencadear o processo da constru-
ção do personagem, o ator aciona suas sen-
síveis antenas, entrando em sintonia com 
os seus arquivos intelectuais e de vivência 
do presente e mediunicamente acessa tam-
bém os seus arquivos de vidas anteriores, 
ou suas personalidades. Muitas vezes ocor-
re que o personagem desenvolvido pelo au-

arte de representar e a filosofia espírita 
se entrelaçam constantemente.



tor se afiniza com uma das personalidades de 
vidas passadas do ator e quando essa afinida-
de acontece, a qualidade interpretativa desse 
ator cresce muito. Por outro lado, ele corre os 
riscos de reviver essa vida passada fora dos 
palcos. Já soubemos e já presenciamos casos 
ocorridos na nossa dramaturgia de atores ou 
atrizes que, terminada a peça ou a novela não 
conseguiram se livrar do personagem. Posso 
garantir que esses casos não são tão pontuais 
assim, mas ocorrem muitos casos por aí que 
só são resolvidos com tratamentos específicos. 

A arte de representar tem grande im-
portância no desenvolvimento intelectual 
e espiritual de qualquer sociedade, além, é 
claro, de ser um caminho a mais para lazer 
e divertimento. O teatro é o espelho da vida ou a vida imita a 
arte, tanto faz, porque esse entrelaçamento é constante e im-
portantíssimo. Não podemos falar de tratamentos espirituais 
e teatro sem falar em psicodrama.  Nesse processo a história 
e os personagens são escritos e desenvolvidos pelo próprio 
assistido e interpretado ou expressado por ele próprio no 
palco, com orientação de um psicólogo e um diretor teatral, e 
por meio desse processo conseguimos mostrar para o assis-
tido, para o irmão em desequilíbrio, onde se encontram seus 
pontos a serem trabalhados para que consiga sair do  proces-
so de auto-obsessão ou de forte influência de personalidades 
de vidas passadas.

Dentro dos trabalhos espirituais existem momentos se-
melhantes, quando é preciso mostrar ao assistido, pela sua 
tela mental (filminho), histórias do seu passado para justifi-
car o porquê do seu presente ser tão difícil, tão cheio de obs-
táculos. Ser espectador é investir em conhecimento intelec-
tual, é aumentar seus arquivos mentais e, mais do que tudo, 
investir em evolução espiritual (mental). Quando a pessoa in-
veste em ser um constante espectador de teatro, com certeza  
estará investindo em um grande psicólogo espírita, porque 
ali, ao vivo, a cores e em três D, a obra  lhe 
mostrará o presente, o passado e o futuro, 
lhe mostrará o que é o orgulho, o egoísmo 
a arrogância, prepotência,  o racismo e o 
preconceito. Lhe mostrará a mansuetude, a 
candura e a caridade, lhe mostrará o amor 
efêmero criado pelos homens e o amor de 
Deus, de  Maria, de José e de Jesus.   

Colaboração de Hélcio Vidal       



A
s incertezas do mo-
mento atingirão todos 
os níveis do planeta 
Terra; todos sofrerão.

� O tempo é importante ou é 
especial para o sofrimento?

 Todo o tempo é disponível 
para o recebimento. Não podere-
mos confundir recebimento com 
sofrimento; esta é uma reação es-
pontânea do momento, aquele é 
formado e trabalhado pela vonta-
de do homem, para que ele rece-
ba somente sua produção.

� O momento presente é ape-
nas um período de tempo, nada 
mais?

 Não é um período de tempo 
qualquer, é um ano que se inicia. 
Devemos recebê-lo e respeitá-lo, 
pois será mostrada ao homem 
mais uma etapa do seu tempo.

A existência do espírito en-
carnado obedece a um estado 
especial; tanto o organismo físico 

AMAR 
PARA VOLTAR 

GLORIOSO

Os que estão neste momento encarnados no plano da Terra 
estão fadados a muitos contratempos; 

situações difíceis se apresentarão trazendo 
muitas preocupações ao homem.

tem que desenvolver seu tempo, 
como o espírito tem que se desin-
cumbir dele; as duas faces de per-
manência do homem aqui neste 
plano são determinadas.

� Sendo assim tudo tão mar-
cado, para que serve então a in-
satisfação, o perigo de viver?

 A vida não é perigosa para ser 
vivida; quem é perigoso é o homem 
constituído de seu livre-arbítrio. A 
vida é uma dádiva, mas quando se 
manifesta aqui neste plano, passa 
a ser expiação e sua permanência 
até o Þ m de seu pequeno mandato 
tem sido de sofrimento.

� Como a vida é prêmio se 
contém sofrimento?

 A moeda tem duas faces; de-
pende do homem, de seu livre-ar-
bítrio, para escolher sempre bom 
desempenho; para isso deve ha-
ver, em primeiro lugar, o equilíbrio, 
a centralização de seus sentimen-
tos em seu coração, pois é aí que 
eles habitam.



 O estado satisfatório de to-
dos, a atuação e a escolha do ho-
mem constituído no planeta Terra, 
não têm sido dos mais equilibra-
dos; sua constituição divina o di-
rige naturalmente, porém, a parte 
adquirida no plano Terra é que lhe 
tolda os sentidos.

� Se o homem tem sua cons-
tituição divina, não deveria se 
manter puro e não em desatino 
como está?

 As coisas não são bem as-
sim; há a constituição, mas os 
meios de que se serve o homem é 
que o estão fazendo sofrer. Se os 
que ouvem a voz do coração sou-
bessem bem ouvi-la, tudo estaria 
a salvo, e seria o viver um pleno 
momento de desempenho somen-
te para a evolução, para alcançar 
níveis sem sofrimento. Porém es-
ses motivos não são obtidos tão 
fáceis e toda a humanidade está 
sendo sufocada por seus próprios 
desatinos.

� Ainda chegará o tempo de 
libertação para o homem?

 E por que não, se o homem 
é livre desde a sua origem? Seu 
espírito é livre, o homem constituí-
do, sim, é que é escravo de sua 

A vida não é perigosa para ser vivida; 
quem é perigoso é o homem 

constituído de seu livre-arbítrio.

insensatez. Mas glorioso será o 
tempo em que todos que se pro-
puserem para o bem, sejam bem 
sucedidos; que todos que se pro-
puserem a amar sejam abençoa-
dos. A caridade e o amparo serão 
caracteres decisivos na vida do 
homem, para que ele possa aqui 
estar em missão de amor, repa-
rando faltas, é bem certo, mas 
tranquilo, amoroso, altaneiro, sa-
bendo que apenas veio para fazer 
o que não soube desempenhar 
numa descida, mas que não per-
derá essa oportunidade.

 Todos e tudo pertencem ao 
Pai e a Ele voltarão dentro da Luz, 
da Paz, do Amor.

            
    É preciso estar atento, fa-

zer o bem e voltar glorioso depois 
de um tempo de provas.

                                                            
Ramatis

Texto extraído do livro 
O Despertar da Consciência 

de Ramatis

Colaboração de Suely Campos            



Muitas culturas buscaram um signiÞ ca-
do para este estado, o qual não somente os 
seres humanos passam, mas como a gran-
de maioria dos seres vivos também.

Esse estado alterado, chamado de 
sono, ajudou os seres humanos na caminha-
da evolucional, pois há semelhança entre o 
sono e a morte. Não à toa os gregos atribu-
íam a existência do sono e a da morte aos 
deuses, irmãos gêmeos, Hipnos e Tanatos. 

Após o retorno de seu sono, o ser hu-
mano experimenta, na sua grande maioria, 
uma sensação de renovação e bem-estar. 
Uma boa noite de sono é acompanhada por 
imagens e sensações aos quais chamamos 
de sonhos. E nos sonhos reside um dos 
grandes mistérios da vida. Os sonhos me-
xem demais conosco, pois escapam a uma 
racionalização direta e não existe uma expli-
cação única e deÞ nitiva.

Para o corpo, o sono tem uma função 
reguladora das funções Þ siológicas, prin-
cipalmente as de caráter hormonais. Por 
exemplo, o sono na fase infantil ajuda na se-
creção de GH, que é o hormônio do cresci-
mento. Por isso, crianças que dormem mais 
e melhor crescem mais, além de apresen-
tarem maior capacidade de concentração e 
aprendizado.

A Medicina Tradicional Chinesa, que é 
milenar, trata dos assuntos relacionados ao 
sono e aos sonhos associados a funções ener-
géticas do órgão coração (Xin) e vinculados à 
alma ou espírito, que se aloja no fígado, cha-
mado de Hun. Ao todo, segundo os chineses, 
teríamos cinco almas ou cinco espíritos, cada 
um albergado em um órgão de natureza Yin. 
E cada um relacionado a funções emo cionais, 
mentais e psí quicas, po dendo extrapolar para 
funções extrassensoriais e espirituais.

Para os 
chineses o 
Hun, ou alma 
etérea, é res-
ponsável pe-
la criativida-
de, inspira-
ção, metas 
de vida, pla-
nejamento e 
organização, 
além de permitir a expressão das emoções. 
Essa alma, durante o sono, se desprende do 
corpo e passa a se deslocar no plano sutil ou 
astral, como é chamado nas correntes espi-
ritualistas. Uma vez desprendida, essa alma 
é capaz de acessar o conhecimento universal 
e, ao regressar ao corpo, traz consigo a ex-
periência vivida. Quando isso ocorre, o Shen 
(mente) tenta processar e compreender essa 
experiência, mas como ele opera num plano 
mais racional, muitas vezes não compreende 
totalmente o signiÞ cado da experiência vivida 
no outro plano.

Quando o indivíduo se encontra com 
desequilíbrios energéticos, esta função da 
alma etérea pode ser afetada, impedindo, 
assim, o seu desprendimento e o surgimen-
to de pesadelos e emoções negativas como 
medo, pânico, agitação e ansiedade pouco 
antes de dormir. A qualidade de sono tam-
bém pode Þ car alterada e, por muitas vezes, 
a pessoa pode sofrer de insônia. Tempos de-
pois a pessoa passa a sofrer doenças físicas 
como resultado de noites mal dormidas.

O espiritismo trata dos assuntos rela-
cionados ao sono com muita propriedade. 
De acordo com a doutrina, após o corpo en-
trar no estado de sono, o nosso espírito re-
aliza um desdobramento, um desligamento 

Toda noite nos preparamos para dormir 
e poucas vezes paramos para refl etir sobre 

o que realmente signifi ca adormecer. 
Dormir é uma necessidade 

do corpo e do espírito. 

Além dos sonhos
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temporário da matéria densa que é o corpo, 
permanecendo conectado a ele por um cor-
dão luminoso, chamado Þ o de prata. Exis-
tem muitos relatos de pessoas que conse-
guem realizar esse desdobramento de forma 
consciente, ou seja, fora do estado comum 
de sono, e conseguem visualizar esse cor-
dão de prata. Assim, de maneira mais �a-
cordada�, o sujeito consegue se deslocar 
pelo plano espiritual livremente podendo, de 
acordo com o seu entendimento, ter acesso 
até mesmo a planos mais sutis e fazer via-
gens pelo espaço.

Conscientemente ou não, as pessoas 
durante o sono, na maioria das vezes, expe-
rimentam a vida espiritual, podendo não so-
mente ter acesso aos conhecimentos do uni-
verso, como também relembrar como é viver 
na casa verdadeira, que é o plano espiritual, 
e reencontrar amigos e familiares que perma-
neceram lá enquanto nós encarnamos neste 
plano material, ou pessoas que recentemente 
deixaram este plano material para continuar 
sua jornada nos planos mais sutis. 

Toda essa experiência extracorpórea 
tende a ser muito agradável e produtiva, nos 
ajudando na nossa caminhada diária neste 
plano de inúmeras formas. Primeiro, nos re-
lembrando constantemente de onde viemos 

e que o verdadeiro valor está no aprendiza-
do do espírito e não nas ilusões da matéria.

Mas por que muitas pessoas não 
conseguem ter essa vivência positiva du-
rante o seu estado de sono? Como dito an-
teriormente, a Medicina Tradicional Chine-
sa explica que o estado desarmônico das 
energias dos órgãos inß uencia a maneira 
como esse sono vai se processar, sen-
do uma experiência boa ou ruim, e ainda 
em muitos casos, quase inexistente, pois 
muitas pessoas relatam que deitam para 
dormir e acordam sem se recordar de ab-
solutamente nada, ou seja, não sonham. 
Sabemos que todas as pessoas possuem 
a capacidade de desdobrar a alma, mas o 
nível de desprendimento depende do esta-
do energético ao qual a pessoa se encon-
tra. Quanto melhor a energia, melhor é o 
desprendimento da alma, mais conscien-
te é o movimento do espírito e melhor é o 
processamento da experiência pela mente 
após acordar.

Mas mesmo pessoas em bom esta-
do energético podem vivenciar pesadelos 

durante seu sono, e nem sempre signiÞ ca 
que seu estado energético esteja ruim, pois 
uma vez liberto do corpo, mesmo que tem-
porariamente, muitas pessoas dedicam seu 
regresso ao lar a continuar seu trabalho es-
piritual de ajuda e caridade. A alma bem des-
prendida pode acessar não só planos sutis 
como planos muito densos do Umbral e lá 
realizar seu trabalho de ajuda espiritual. E ao 
regressar ao corpo físico, sua mente pode 
processar a experiência vivida como algo 
aterrorizante, pois muitos espíritos ainda se 
encontram em frequências de vibrações aos 
quais Þ cam vivenciando verdadeiros horro-
res e tragédias pessoais.

O sono e os sonhos são temas muito 
amplos a serem explorados e este artigo tem 
como principal escopo fazer com que o lei-
tor passe a encarar o seu sono e os seus 
sonhos de uma maneira mais aberta e en-
tender a importância que têm na nossa vida 
enquanto encarnados neste plano. 

Para Þ nalizar, deixo a pergunta. Qual é 
o verdadeiro estado de sono: quando esta-
mos dormindo ou quando estamos acorda-
dos? Pensem bem!

Bons sonhos a todos!!

Colaboração de  Fábio Yoshikawa.
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 A base da pirâmide representa os 
alimentos que devem ser consumidos 
em maior quantidade e o topo representa 
os que devem ser consumidos em menor 
quantidade. Uma recomendação para inge-
rir uma quantidade menor de determinado 
alimento não signiÞ ca necessariamente que 
este implique em risco de excesso alimen-
tar. Na maioria das vezes, signiÞ ca apenas 
que a quantidade necessária para suprir a 
necessidade do organismo não é grande 
(em relação às outras). As quantidades são 
expressas de maneira genérica porque a 
recomendação especíÞ ca e individualizada 
só pode ser feita após levar em considera-
ção o peso, altura, idade, grau de atividade 
física e objetivos almejados por cada pes-
soa. O ideal é que isso seja feito por um 
proÞ ssional de nutrição. No caso especíÞ co 
dos vegetarianos, por um proÞ ssional que 
tenha bom conhecimento sobre o tema da 
nutrição vegetariana.

Para falarmos de maneira não especí-
Þ ca a cada indivíduo, Þ ca a recomendação 
expressa em quantidades relativas, ou pro-
porções. Por proporções, entenda a relação 
que existe entre cada um dos grupos descri-
tos: mais dos alimentos que estão na base 
para menos dos alimentos que estão mais 
acima. Em outras palavras, qualquer que 
seja a sua prescrição individual, ela comu-
mente se apresentará nas proporções indi-
cadas pela forma da pirâmide: mais cereais, 
uma quantidade menor de vegetais e frutas 
e uma quantidade moderada de fontes de 
proteína e de cálcio, fazendo ainda restri-
ção ao uso de óleos e outros ingredientes 
processados. Note ainda que estas quanti-
dades expressas em proporcionalidade não 
dizem respeito a cada uma das refeições, 
mas à totalidade dos alimentos ingeridos 
durante todo o dia. Portanto, você não pre-
cisa ingerir a proporção correta entre cada 
grupo a cada refeição. Uma refeição pode 

A pirâmide é um instrumento bastante utilizado para 
a orientação nutricional, podendo variar em conteúdo 
de acordo com a proposta. As pirâmides que você 

encontra nesse artigo são versões disponíveis na literatura.

A Pirâmide Alimentar 
Vegetariana (e Vegana)



ser mais proteica, desde que a anterior ou 
a próxima tenha uma proporção maior de 
carboidratos e assim por diante, de modo 
que no Þ nal do dia haja sido contemplada a 
proporção correta.

Temos na base, onde estão os cereais 
e os seus derivados (que deverão ser prefe-
rencialmente integrais), a principal fonte de 
carboidratos. Além disso, também uma boa 
dose de Þ bras e alguns minerais importan-
tes, como o zinco. Este é o grupo que deve 
corresponder ao maior volume de alimentos 
consumidos durante o dia.

Um nível acima, você encontra os ve-
getais e as frutas. Por vegetais, entenda 
tudo aquilo que não for um grão (cereal, 
leguminosa, oleaginosa) ou uma fruta. Por-
tanto, cabem aqui as folhas, as raízes, os 
talos, alguns frutos (como o tomate), entre 
outros. Este é sem dúvida o grupo que apre-
senta a maior diversidade para a sua esco-
lha. Quanto mais variadas e coloridas forem 
as suas escolhas, mais corretas elas serão.

 No grupo das frutas, essas mais facilmente 
identiÞ cáveis, você escolherá frutas como o 
abacate ou a banana ou frutas como a ca-
rambola e a melancia (com uma diferença 
calórica bastante óbvia entre os dois pares) 
dependendo dos seus objetivos. As frutas 
secas também entram neste mesmo grupo. 
Da mesma maneira que com os vegetais, as 
escolhas no grupo das frutas devem variar 
ao máximo para que se obtenha o melhor 
de todas elas. Aliás, a regra da variedade 
vale indistintamente para todos os grupos: 
quanto maior for a variedade de alimentos 
consumidos, maior será a variedade de nu-
trientes a que você terá acesso e maiores 
serão as chances de você ter sucesso no 
planejamento da sua dieta.

Um nível acima encontramos os ali-
mentos ricos em proteínas e os ricos em 
cálcio. As principais fontes de proteína na 
dieta vegetariana são as leguminosas (fei-
jões, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja e 
derivados) e as oleaginosas (castanhas, 



nozes, amêndoas e sementes como as do 
gergelim e do girassol). Apesar de ser um 
nutriente que merece alguma atenção na 
dieta vegetariana, note que o grupo das pro-
teínas não é o que aparece em maior quan-
tidade (ele não está na base). Isto denuncia 
o erro no mito de que a dieta vegetariana 
possa ser deÞ ciente em proteínas, já que 
a quantidade de alimentos necessária para 
obter proteínas suÞ cientes não é tão difícil 
de atingir. A dieta vegetariana somente será 
deÞ ciente em proteínas se estes alimentos 
forem consumidos em quantidades muito 
pequenas ou com pouca variedade. Este úl-
timo erro limitaria a ingestão de aminoácidos 
essenciais � como sempre, e em especial no 
grupo dos alimentos proteicos, a variedade é 
muito importante.

 No grupo do cálcio notamos uma repe-
tição dos outros grupos. Encontramos aqui 
os vegetais verde-escuros, as leguminosas, 
as castanhas, as frutas secas e o melado-
de-cana, sendo este último o único que apa-
rece com exclusividade. O grupo do cálcio 
apresenta, portanto, poucas novidades. Por 
que então destacar um grupo para os ali-
mentos ricos em cálcio, se estes já foram 
contemplados em outros grupos? Porque 
estes alimentos não serão necessariamente 
os escolhidos dentre tantos outros que cons-
tam dos grupos anteriores. Como as possi-
bilidades de escolha dentro de cada grupo 
são muitas, o grupo do cálcio está lá para 
garantir que algumas dessas escolhas serão 
por alimentos ricos em cálcio. Quando você 
consumir uma couve, por exemplo, já terá 
consumido em os grupos: vegetais e cálcio.

Do contrário, você poderia acabar pas-
sando pelo grupo dos vegetais sem consu-
mir um vegetal verde-escuro sequer, ou pelo 
grupo das proteínas fazendo a escolha jus-
tamente pelos alimentos processados, como 
o leite de soja e a proteína vegetal texturiza-
da (PVT) que, após a industrialização, foram 
privados do cálcio que o alimento original 
continha. Note que o extrato de soja comum 
é fonte de proteína, mas não de cálcio. No 
entanto, o extrato de soja pode ser uma op-
ção para o cálcio, desde que ele tenha sido 
fortiÞ cado com o nutriente.

 A fusão desses dois grupos de Prote-
ína e Cálcio representa os alimentos ricos 

em ferro. Em outras palavras, todo alimento 
vegetal que é rico em proteína ou em cál-
cio, é também rico em ferro. Você já deve 
ter notado que essa pirâmide é, na verdade, 
uma pirâmide vegana (sem ovos ou laticí-
nios). Os laticínios são um exemplo de um 
alimento rico em cálcio e pobre em ferro. Ou 
seja, é um alimento que não favorece a die-
ta vegetariana da melhor maneira. O cálcio 
fornecido pelos laticínios pode muito bem 
ser fornecido pelos vegetais representados 
no grupo do cálcio, com a vantagem de se-
rem também fontes de ferro. Se você esti-
ver acertando na proteína e no cálcio, não 
há como errar no ferro (a não ser que a sua 
dieta seja rica em laticínios).

No topo da pirâmide encontramos os 
alimentos que devem ser evitados ao má-
ximo, como é o caso do sal, das gorduras 
processadas ou dos alimentos excessiva-
mente industrializados. Encontramos tam-
bém alimentos que podem ser consumidos, 
mas em pequena quantidade, como é o caso 
do açúcar mascavo. Enquanto a margarina 
deveria ser eliminada por completo por ser 
fonte de gordura saturada e gordura trans, o 
açúcar mascavo tem algum espaço por ser 
fonte de ferro e outros minerais. No entanto, 
ele poderia ser eliminado da dieta sem que 
Þ zesse falta do ponto de vista nutricional. Já 
o óleo de linhaça deve ser 
consumido diariamente 
pelos vegetarianos, pois 
fornece boa quantidade 
do ácido graxo ômega-3, 
um nutriente essencial ti-
picamente pouco presen-
te na dieta vegetariana. 
Ele está ali no topo por-
que, apesar de importan-
te, precisa ser consumido 
em pequena quantidade: 
1 colher de chá por dia é 
suÞ ciente para atender à 
necessidade da maioria 
dos vegetarianos. O uso 
de um suplemento ou ali-
mento fortiÞ cado com a 
vitamina B12 se faz ne-
cessário no caso de uma 
dieta vegana.



Apometria
 Vemos também na pirâmide a referên-

cia ao consumo de água, que deve aconte-
cer em quantidade que seja suÞ ciente para 
saciar a sede, considerando que a ingestão 
adequada deste líquido vital varia de acordo 
com o clima, com a atividade física e em es-
pecial com a quantidade de água já presente 
nos alimentos. Portanto, a sede é o melhor 
indicativo da quantidade de água que pre-
cisamos ingerir. Uma exposição ao Sol por 
15 minutos em horário apropriado garante a 
produção da vitamina D, que é escassa na 
dieta vegetariana, mas pode ser sintetizada 
pelo próprio organismo quando há a exposi-
ção da pele aos raios solares.

 A dieta vegetariana tem muitos be-
nefícios a oferecer e os poucos riscos que 
existem podem ser prevenidos fazendo uso 
da informação correta. Com o exercício des-
te instrumento de orientação nutricional que 
você tem em mãos, você estará mais perto 
de praticar uma dieta vegetariana nutricio-
nalmente equilibrada. Faça bom uso dele e 
continue pesquisando e se informando so-
bre a sua dieta!

Colaboração de Denise Medeiros

Fontes www.nutriveg.com.br e www.escolovar.org

Pirâmide 
Vegetariana

A Apometria surgiu na década de 60, 
através de estudos do médico/cirurgião José 
Lacerda de Azevedo e de Luís Rodrigues, 
farmacêuti co/bioquímico, porto-riquenho 
radicado no Brasil.

O interesse do Dr. Lacerda se deu 
através das possibilidades que as técnicas 
apresentadas por Luiz Rodrigues trazia para 
a medicina, associada à espiritualidade.

A técnica consisti a na aplicação de pul-
sos magnéti cos concentrados e progressivos, 
provocando a separação do corpo astral (pe-
ríspirito) do corpo fí sico.

Ao ser desdobrada, a consti tuição es-
piritual poderia ser observada e tratada por 
médiuns e espíritos de luz, estabelecendo a 
possibilidade de contato direto com o plano 
espiritual, vislumbrando seus habitantes, 
energias, formas-pensamento e muitos 
outros fatos desconhecidos da maioria das 
pessoas.

Mostra que boa parte das desarmo-
nias somati zadas ao nosso corpo fí sico ou 
na nossa mente têm suas raízes implantadas 
nas profundezas do nosso inconsciente (con-
junto de 5 corpos suti s), alimentadas pelo 
nosso comportamento negati vo, ociosidade, 
conversas fúteis, conduta agressiva, dentre 
outros.

O êxito da técnica consiste em ser apli-
cada por um grupo de pessoas voluntárias, 
com o apoio integral do plano espiritual e a 
fé mais o merecimento do assisti do.

�Um novo mundo complexo, maravi-
lhoso, feito de ß uidos e vibrações se ergue 
diante de nós�. Consolidando a expansão da 
apometria nos centros espíritas, evidencian-
do que o conhecimento espírita não está 
estagnado, se estabelecendo  

O  SURGIMENTO  DA  
APOMETRIA  BENEFICIANDO  

SERES HUMANOS  E  
ESPIRITUAIS

Colaboração de Cibele Monteiro



Num centro espírita famoso e muito frequentado, 
senhor Raimundo estava iniciando os trabalhos 

de desobsessão. 
Seu Raimundo, como bom doutrinador, 

espírita há mais de 30 anos, fez uma prece de abertura 
e pediu a Jesus que ajudasse a libertar 

todos os irmãos que viessem à sala de desobsessão 
do sofrimento que atravessavam.

R
aimundo viu o médium incorpo-
rar um espírito que dizia estar 
no umbral, sofrendo muito por 
conta da raiva e mágoa que sen-

tia de um desafeto. Senhor Raimundo iniciou 
então os procedimentos da desobsessão clássi-
ca e disse que o espírito deveria perdoar o de-
safeto, pois a lei do amor é a nossa salvação.

O espírito incorporado, com olhar pene-
trante, disse:

� E por que devo confiar em você?
� Ora meu irmãozinho � disse seu Rai-

mundo �, estamos aqui num centro espírita, 
onde os ensinamentos de Jesus são praticados. 
Nós aqui ajudamos todos os espíritos sofredo-
res e necessitados.

� E você também ajuda a si mesmo, ou 
só pensa em ajudar os outros? Perguntou o 
espírito. Seu Raimundo ficou surpreso com a 
pergunta  mas como doutrinador experiente 
sabia que não podia cair nas artimanhas dos 
obsessores e disse:

� Irmão� não estamos aqui para falar 
de mim. Você está no umbral e precisa de aju-
da. Você não quer sair do umbral?

� Sim, eu quero. � disse o obsessor � Eu 
só fico me perguntando como existem tantas 

pessoas vivendo no nível ou no estado umbra-
lino e não percebem, mesmo estando encarna-
das. Pois afinal, como o senhor mesmo ensina 
em suas palestras aqui no centro, o umbral é 
um estado de consciência e não um lugar ou 
espaço físico. Alguns espíritos vivem no umbral 
porque não conseguem se desprender da raiva 
e mágoa que sentem de um desafeto. Mas o se-
nhor, seu Raimundo, perdoa todas as pessoas? 
Não sente também raiva e mágoa de alguém?

Senhor Raimundo estava ficando irrita-
do com o obsessor. Estava pensando numa res-
posta, mas o espírito completou:

� Não é verdade que o senhor também 
sente raiva e mágoa da sua ex-esposa, que te 
traiu com um dos seus amigos há aproxima-
damente 10 anos? Não é verdade que até hoje 
você não consegue perdoá-los?

Senhor Raimundo ficou assustado com 
aquelas colocações. �Como o espírito poderia 
saber disso?� pensou. Começou a sentir raiva 
do obsessor e não muito confiante disse:

� Não vou entrar na sua cilada. Você 
como obsessor experiente deve atacar as pes-
soas em seus pontos fracos. Portanto, saiba 
que�

� Eu sou um obsessor, senhor Raimun-
do? � perguntou o espírito, interrompendo seu 

UM OBSSESSOR 
NA CASA ESPÍRITA



Raimundo. � Eu me pergunto se todos nós não 
somos um pouco obsessores das pessoas que 
dizemos amar, mas que no fundo as tentamos 
controlar e ganhar seu afeto a força. Não é ver-
dade que você tem sido quase um obsessor da 
sua filha adolescente? Quantas vezes por dia 
você liga pra ela perguntando onde ela está? 
Quantas vezes você proibiu os namoros dela? 
Quantas vezes você tolheu a liberdade da sua 
menina por conta dos próprios medos e incer-
tezas que guarda em seu íntimo? Você pode es-
tar sendo um grande obsessor encarnado dela e 
nem perceber�

Seu Raimundo ficou atônito com aquelas 
revelações. Aquele espírito parecia saber tudo 
a seu respeito e estava ali desnudando seus de-
feitos um a um. Seu Raimundo ainda não que-
ria dar o braço a torcer e ficou com mais raiva. 
Resolveu fazer uma oração, dizendo:

� Por que me chamas de irmãozinho, se 
nesse momento você quer, na verdade, pular 
no meu pescoço? De que adianta fazer uma 
oração a Jesus com toda essa raiva que qua-
se transborda de você? Não, Jesus não vai te 
atender nesse momento� Você precisa, Seu 
Raimundo, parar de fugir dos seus problemas 
e emoções, olhar para as impurezas do seu ser 
e parar de achar que é o outro sempre o so-
fredor e você é o �salvador�. Na verdade, todos 
nós precisamos de ajuda, todos somos sofre-
dores em maior ou menor grau. E orientar o 
outro a praticar aquilo que nós mesmos não 
realizamos em nossa vida é, nada mais nada 
menos, do que hipocrisia. É da hipocrisia que o 
ser humano precisa se libertar� Ensinar aqui-
lo que pratica, ou apenas praticar, sem preci-
sar orientar os outros a fazer aquilo que nós 
mesmos não fazemos. Quando se vive a vida 
espiritual, nem precisamos ficar ensinando-a 
a outros, nossos atos já demonstram os princí-
pios que desejamos transmitir�

Seu Raimundo sentiu uma imensa vonta-
de de chorar e desabou em prantos� O espíri-
to incorporado veio falar com ele. Colocou as 
mãos em seu ombro e disse:

� Calma meu irmão. Você precisava des-
sa terapia de choque para poder enxergar a 
si mesmo e parar de ver os defeitos apenas 
nos outros. Precisava também parar de se ver 
como o “salvador” e os outros como “sofredo-
res”, pois isso nada mais é do que uma forma 
de orgulho e soberba; é uma forma de se sen-
tir superior e de ver os outros como inferio-
res. Chore, coloque tudo isso que você sente 
para fora, faça uma revisão desses pontos 
que eu te apresentei, e a partir de agora você 
poderá se tornar um verdadeiro ser humano, 
renovado, e pronto para ajudar ao próximo, 
realizando a verdadeira caridade… E dessa 
vez, sem hipocrisia.

Seu Raimundo, após alguns minutos de 
choro intenso, olhou para o 
espírito e perguntou:

– Quem é você?
O espírito olhou para 

seu Raimundo com todo o 
amor e carinho e disse:

– Meu filho, você não 
pediu a Jesus, em sua prece de abertura dos 
trabalhos, que libertasse os espíritos dessa 
sala do sofrimento? Então meu filho, Jesus me 
pediu que viesse aqui e mostrasse tudo isso a 
você, para que você pudesse ver a si mesmo, 
saísse do “umbral” de sua mente, e se liber-
tasse de tudo aquilo que te causa sofrimento. 
Sou um enviado de Jesus, e a partir de agora, 
você será um novo homem…

Seu Raimundo chorou ainda mais. Agra-
deceu imensamente a Deus e a Jesus aquela 
sagrada lição de autoconhecimento… Depois 
desse episódio, tornou-se uma pessoa muito 
melhor…

Autor do texto Hugo Lapa
Colaboração de Viviane Godoy

Fonte Google



entrevista

A Arcas teve a grata 
satisfação de receber 
João Neiva
para o lançamento do Livro 
Dharma. Lei Cósmica. 
E aproveitamos 
a oportunidade para 
um bate-papo com o autor.

1) Revista Arcas: O que te levou a es-
crever este livro, Dharma.Lei Cósmica?

João Neiva: Escrever é minha proÞ s-
são, meu hobby, posso até mesmo dizer, 
meu Dharma. A ideia deste livro é posterior 
a ele estar escrito. Antes dele já havia escri-
to um pequeno romance histórico sobre a 
cidade de Lençóis � Bahia, o �Dalua, Ecos 
do Garimpo� e, na Argentina, em coautoria 
com Zapiola,  �Mistérios e Mensagens do 
séc. XX para um futuro desconhecido� . 

Em ambos vivi a diÞ culdade de ter um li-
vro publicado. Mas, o Dharma surgiu depois 
de publicar em dois blogs, por um período 
de mais de um ano, crônicas, prosas e ver-
sos de caráter espiritualista. Quando encer-
rei o blog, por motivo de estar indo para a 
Bahia (Lençóis), recebi tantas mensagens 
de agradecimento e de pesar pelo Þ m do 
blog, algumas que chegaram mesmo a me 
emocionar, que pensei com meus botões, 
�poxa, se é assim, um recompilado do blog 
pode ser um livro viável�. E assim o Þ z e 
saí à procura de editoras, até que encontrei 
esta, o Clube de Autores, que viabiliza total-
mente a edição de forma inédita para mim. 
Resultado? Ai está o Dharma e também ou-
tro que já estava escrevendo há algum tem-
po: Meditação como Caminho, um guia para 
ensinar a meditar sem correr os riscos que 
esta prática pode oferecer.

2) RA: Fale um pouco sobre seu cami-
nho na busca do aperfeiçoamento espiritual. 

JN: Interessante, sua questão, pois nes-
te dia do lançamento do livro, conversando 
com várias pessoas, me Þ zeram rever os 
Þ os que me levaram a isso. Tudo começou 
já na primeira infância, quando, sem ter TV 



em casa, meu único hobby era ler e lia muito, além 
da coleção completa do Monteiro Lobato, os livros 
de meu pai, em geral de Þ losoÞ a, tais como Santo 
Agostinho, Spinoza, Nietzsche. 

Esse hábito se prolongou até os dias de hoje, 
mas já na adolescência comecei a escrever mi-
nhas próprias ideias. Minha busca passou por 
Herman Hesse, Aldous Huxley, Castanheda, Sar-
tre, Dostoievski, até que me declarei ateu, mas 
sempre pregando o AMOR como arma mais forte 
de um ser humano. Com a busca pelas religiões, 
frequentando ou lendo sobre todo tipo, da Um-
banda, Candomblé, Espiritismo, Hare Krishna,  
Fé Baha´i, me mantive ateu, ou um falso ateu, até 
os 47 anos, quando na Argentina tomei contato 
com a Metafísica, que já havia recusado ao ler 
Blavatski. 

Lá, em 97, conheci os livros azuis de Alice. A. 
Bailey, ou do mestre Tibetano. Daí por diante mi-
nha vida mudou, deixei o falso ateísmo para ser 
um venerador �Daquele em quem vivemos, nos 
movemos e temos nosso ser, e do qual nada po-
demos dizer�. Entrei para a Escola Archana, da 
Fundação Lucis Trust e comecei a fazer o curso, 
que já leva 13 anos, interrompido por mim este 
ano para poder me preparar para ir à Bahia.  

Há dez anos passados conheci minha compa-
nheira de jornada, Maria Izilda, espírita; Þ zemos o 
curso de Reiki até o mestrado e depois conhece-
mos o João (das pedras), que nos apresentou a 
Apometria, no Neutra. 

Encantei-me com a possibilidade prática de 
aplicar os conhecimentos adquiridos. Em síntese 
foi isso e disso tudo lamento um pouco, pois tudo 
foi necessário (Deus escreve certo por linhas tor-
tas): ter perdido alguns anos na busca materialista 
com as paixões, as drogas (que então tinham um 
sentido de busca pelo aperfeiçoamento mental) 
e a pressa. Porém, graças a Deus, já na entrada 
da terceira idade minh´alma retoma as rédeas da 
vida.

João Neiva é voluntário da Arcas e está 
deixando a cidade de São Paulo para 
iniciar um SPA espiritual na localidade 
de Riachãozinho em Lençóis, Chapada 
Diamantina, Bahia.

Entrevista à Cleri Ane



Inaugurado em Abril de 1999, 
o Parque Ecológico do Guarapiranga foi 

criado pela Secretaria do Meio 
Ambiente de São Paulo, para promover 

a preservação da fauna e da ß ora no entorno da re-
presa que tem o mesmo nome 

e proporcionar atividades de cunho cultural, 
ambiental e recreativo ao visitante. Muita diversão 

nas oÞ cinas semanais gratuitas ensina 
a transformar material reciclável, como 

papelão e �pet� de refrigerante, em arte-
sanato, �origami�. 

Além da brinquedoteca, o local tem 
o Museu do Lixo e AnÞ teatro.

Estrada da Riviera, 3286, 
bairro da Riviera Paulista. 

Mais informação, entre no site 
da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente de São Paulo (SMA).

Parque Ecológico do Guarapiranga
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Cartas para Deus 
Tyler é um menino de 8 anos 
com câncer no cérebro. 
Já fez uma cirurgia e agora 
passa pela quimioterapia. 
Ele conversa com Deus, 
através de cartas, entregando- 
-as para o carteiro, todos 
os dias. O carteiro de seu 
bairro as leva para a central, 
mas o que o correio faz com 
elas? AÞ nal, são para Deus!
O Þ lme nos mostra, de maneira divertida, como 
podemos fazer a diferença na vida das pessoas, 
através de um gesto simples e fácil.
Que precisamos segurar bem Þ rme na Mão de Deus 
e conÞ ar, porque Ele nunca nos abandona e que a 
doença, por pior que pareça, nos ensina a amar e a 
perdoar!
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Música

Uma das músicas mais solicita-
das em todos seus shows, esta 
canção faz parte de vários Cds 
de Andrea Bocelli. Aqui podemos ouvi-la na terceira 
faixa. Muitos cantores a interpretaram magniÞ ca-
mente, entre eles, a brasileira Zizi Possi.
Não deixe de ouvir!

Colaboração das matérias de Lugar, Filme e Música
Romilda Sampaio

Fonte Google

 Andrea Bocelli Gold 
(1996) � �Per amore�
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livro revolucionário sobre o continente perdido, tema 
que fascina a humanidade desde 
os enigmáticos relatos de Platão, Timeu e Crítias. 

Com uma nova abordagem, sem paralelo 
na literatura espiritualista, o autor apresenta 
neste primeiro volume o Þ nal da era de ouro 
da sociedade atlante, momento em que espíritos 
exilados de Capela, a �raça Adâmica�, chegam 
à Terra para iniciar o seu processo 
de resgate espiritual.

Aqui é descrito o fabuloso domínio dos atlantes 
sobre a energia Vril, o quinto elemento, que lhes per-
mitiu adquirir, há 12 mil anos, avançado padrão tecno-
lógico, muito superior ao de nossos dias. É relatado 
ainda o trabalho, desse povo no desenvolvimento 
da raça humana, quando, com o uso da engenharia 
genética, aprimoraram corpos de antropóides, com o 
objetivo de tornar o mundo primitivo apto a receber a encarnação de espíritos 
mais evoluídos.

De forma clara, objetiva, e com a maestria de sempre, Roger Bottini Pa-
ranhos conduz uma narrativa envolvente, que proporciona aos seus leitores 
preciosos detalhes de uma época que permanece viva no inconsciente coleti-
vo da humanidade.

Atlântida 
No Reino das Trevas

tema 
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tes 
per-

tecno-
ado 
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ber a encarnação de espíritos

e sempre Roger Bottini Pa-

Atlântida
No Reino da Luz

A  época de ouro dos atlantes havia chegado ao 
Þ m. As novas gerações, movidas pela       
 ambição e arrogância, intensiÞ caram o ódio 

entre as duas raças rivais � branca e vermelha �, 
agravando a guerra liderada por Gadeir e Atlas, 
que levou ao desfecho apocalíptico da Atlântida, 
narrado aqui de forma eletrizante. Os magos ne-
gros de ambas as raças decidiram então utilizar-se 
do quinto elemento, através da força inversa do 
Vril, para deß agrar intensos duelos, enquanto 
os exércitos convencionais lutavam homem 
a homem, nos campos de batalha.

Revelações sobre o trabalho dos magos 
negros atlantes no desenvolvimento do Sol Negro 
� a terrível bomba de antimatéria que tornou-se 
uma das obsessões de Hitler e do partido nazista 
durante a Segunda Guerra Mundial e 
desembocou na construção da bomba atômica 
americana que destruiu Hiroshima e Nagasaki �, 
a grande batalha travada entre magos negros e 
dragões para deÞ nir quem regeria o Astral 
inferior da Terra após a submersão da Atlântida, bem como os fatos daí decorrentes que 
deram origem às famosas lendas dos vampiros e demônios, são detalhados nesta obra de 
forma brilhante e elucidativa. Perceberemos que nada foge ao controle onipresente de Deus. 
Que tanto a luz, como as trevas, trabalham em seu Augusto Nome, promovendo o progresso 
espiritual da humanidade. São apenas as duas faces de uma mesma moeda.
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ARCAS
feijoada vegetariana

(à venda congelada na cantina)
Descongele um pacote de feijoada dentro da geladeira. 
Para 1 pacote use 1/4 de feijão preto já cozido e temperado a gosto. 
Quando estiver pronto, coloque o feijão e deixe aquecer.

Sugestão de acompanhamento: 
Arroz branco, farofa de soja, vinagrete, couve e laranja.
Essa porção serve até 3 pessoas.

ATENÇÃO NOVO CANAL 
NO YOUTUBE

ACESSEM NO GOOGLE

E ASSISTAM NOSSOS 
VÍDEOS



ARCAS � Associação Ramatis Caridade, Amor e Sabedoria. Ano I � n. 2 �  www.arcasramatis.com.br 
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Agradecemos todos os e-mails, matérias e sugestões recebidos.
Comentários, sugestões, críticas e colaboração de matérias: revista@arcasramatis.com.br
Siga-nos no YouTube  � CANAL ARCAS RAMATIS  
http://www.youtube.com/channel/UCApMLepM-MygLKVd0rg6pUw

PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES

Ramatis é o nome atribuído por 
diversos médiuns ao espírito 
autor/inspirador de dezenas de 
obras escritas, que compõem o 
conjunto literário que representa 
a principal fonte bibliográÞ ca e 
ideológica do espiritualismo uni-
versalista.
Para seus discípulos e admira-
dores, Ramatis coordena a Fra-
ternidade da Cruz e do Triângu-
lo, equipe extrafísica de espíritos 
oriundos do cristianismo e das 
tradições religiosas do Oriente, 
comprometida em difundir sínte-
se do conhecimento contido nas 
doutrinas religiosas e espiritua-
listas ocidentais e orientais, a 
Þ m de promover a integração da 
humanidade em torno de valo-
res éticos e cosmoéticos em co-
mum e a expansão dos horizon-
tes conscienciais planetários.

Texto extraído e adaptado da Wikipedia

ASSOCIAÇÃO RAMATIS AMOR, CARIDADE E SABEDORIA 

     SEGUNDA E QUARTA
Atendimento      18h 
Passe       19h
Energização      19h30
Tratamento Apométrico      19h30

TERÇA
Curso � Iniciação Espírita     19h30

QUINTA
Curso � Desenvolvimento Mediúnico 19h30

SEXTA
Evangelho      20h
Passes      20h40
Energização      21h

SÁBADO
Grupo de estudos      10h
Meditação 
         � assistidos e voluntários            11h e 11h30
         � somente voluntários     12h
Atendimento      12h
Passe      12h
Energização      13h
Tratamento Apométrico      13h

DOMINGO
Palestras       8h30
Evangelização Infanto-Juvenil    9h
Curso Desenvolvimento Mediúnico 8h30
Trabalho Social      11h
Curso � Apometria      10h30
Curso � Apometria      13h
Tratamento para animais 
        � 2o domingo      13h
Treinamento de psicograÞ a 
        � 3o domingo      13h


