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• “Abandonado o envoltório físico
na desencarnação, se o
psicossoma está
profundamente arraigado às
sensações terrestres, sobrevém
ao Espírito a necessidade
inquietante de prosseguir
atrelado ao mundo biológico
que lhe é familiar.”

ALIMENTAÇÃO
DOS
DESENCARNADOS
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ALIMENTAÇÃO
DOS
DESENCARNADOS

• “Na maioria das vezes, os
desencarnados em crise dessa
ordem são conduzidos pelos
agentes da Bondade Divina aos
centros de reeducação do Plano
Espiritual, onde encontram
alimentação semelhante à da
Terra, porém fluídica,
recebendo-a em porções
adequadas até que se adaptem
aos sistemas de sustentação da
Esfera Superior.”
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• ” A forma individual em si obedece ao
reflexo mental dominante,
notadamente no que se reporta ao
sexo, mantendo-se a criatura com os
distintivos psicossomáticos de homem
ou de mulher, segundo a vida íntima,
através da qual se mostra com
qualidades espirituais acentuadamente
ativas ou passivas.”

LINHAS
MORFOLÓGICAS
DOS
DESENCARNADOS

• “Se a alma desenleada do envoltório
físico foi transferida para a moradia
espiritual, em adiantada senectude,
gastará algum tempo para desfazer-se
dos sinais de ancianidade corpórea(...)”
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• “(...) quanto mais elevado se lhes
descortine o degrau de progresso, mais
amplo se lhes revela o poder plástico
sobre as células que lhes entretecem o
instrumento de manifestação”

LINHAS
MORFOLÓGICAS
DOS
DESENCARNADOS

• “Em alto nível, a Inteligência opera em
minutos certas alterações que as
entidades de cultura mediana gastam,
por vezes, alguns anos a efetuar.”
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•

•

•

APRESENTAÇÃO
DOS
DESENCARNADOS

•

“O aspecto que as entidades desencarnadas
assumem perante os médiuns humanos,
quando se comunicam na Terra, pode variar
infinitamente”
“(...) de modo geral, os desencarnados
impressionam os instrumentos mediúnicos
encarnados na forma em que efetivamente se
encontram.”
“(...) os Espíritos desencarnados, mesmo os de
ordem inferior, guardam a faculdade de
exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes
são peculiares”
“Tais fenômenos, porém, são isolados e
apenas se verificam entre o médium e a
entidade que o influencia, sem substância na
realidade prática”
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• “(...) quanto mais avançados
os valores culturais e morais
do indivíduo, mais complexo
é o exame dos processos de
criminalidade em que se
emaranham”

JUSTIÇA
NA
ESPIRITUALIDADE
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• “No Plano Espiritual imediato à
experiência física, as sociedades
humanas desencarnadas, em quase dois
terços, permanecem naturalmente
jungidas, de alguma sorte, aos
interesses terrenos”

VIDA SOCIAL
DOS
DESENCARNADOS

• “(...) encontramos um terço de Espíritos
relativamente enobrecidos que se
transformam em condutores da marcha
ascensional dos companheiros, pelos
méritos com que se fazem segura
instrumentação das Esferas Superiores.
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• “Enganam-se lamentavelmente
quantos possam admitir a
incontinência sexual como regra de
conduta nos planos superiores da
Espiritualidade.”
• “(...) os Espíritos de comportamento
superior aceitam, na Terra, a luta pela
sublimação das forças genésicas,
aplicando-as em trabalho digno, com
abstenção do comércio poligâmico.”

DISCIPLINA
E
CONDUTA AFETIVA

• “os Espíritos que verdadeiramente se
amam desconhecem o que seja
abandono ou esquecimento.”
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PASSE
MAGNÉTICO

•

“(...) poder do fluido magnético, que
constitui por si emanação controlada de
forma mental sob a alavanca da vontade”

•

“(...) energias essas tomadas pela mente,
por meio da respiração, ao infinito
reservatório do fluido cósmico, é para ele
que devemos voltar a maior atenção”

•

“(...) orar em nosso favor é atrair a força
divina para a restauração de nossas forças
humanas”

•

“(...) orar em benefício dos outros ou
ajuda-los, por meio da energia magnética,
à disposição de todos os espíritos que
desejem realmente servir”
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EVOLUÇÃO E
DESTINO

•

“Ninguém nasce destinado ao mal, porque
semelhante disposição derrogaria os
fundamentos do Bem eterno sobre os
quais se levanta a obra de Deus”

•

“(...) se o homem é malfeitor confesso,
deve ser segregado em estabelecimento
correcional adequado para a reeducação
precisa”

•

“(...) ninguém recebe do plano superior a
determinação de ser relapso ou vicioso”

•

“(...) o impulso de enveredar por esse ou
aquele caminho menos digno [...] constitui
a influência de nosso passado em nós”
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PREDISPOSIÇÕES
MÓRBIDAS

•

“A imprudência e o ócio se
responsabilizam por múltiplas
enfermidades”

•

“(...) a onda viva e contínua do
pensamento passa a enovelar-se em
circuito fechado sobre si mesma, com
reflexo permanente na parte do veículo
fisiopsicossomático ligado à lembrança
das pessoas e circunstâncias associadas ao
erro de nossa autoria”

•

“(...) enquistações de energias profundas,
no imo de nossa alma, expressando as
chamadas dívidas cármicas[...]são
perfeitamente transferíveis de uma
existência para outra”
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• “(...) nos processos degradantes da
obsessão vincicativa, nos círculos
inferiores da Terra, são comuns
semelhantes quadros, sempre
dolorosos e comoventes pela
ignorância e paixão que os provocam.”
• “No estado de coma, o aprisionamento
do corpo espiritual ao arcabouço físico,
ou a parcial liberação dele, depende da
situação mental do enfermo”

PREDISPOSIÇÕES
MÓRBIDAS

• “Na Espiritualidade, os servidores da
Medicina penetram, com mais
segurança, na história do enfermo”
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INVASÃO
MICROBIANA

• Toda a zona atingida pelo
desajustamento se torna passível de
invasão microbiana.”
• “Quando o doente, porém, adota
comportamento favorável a si mesmo,
pela simpatia que instila no próximo, as
forças físicas encontram sólido apoio
nas radiações de solidariedade”
• “Sob o mesmo princípio de
relatividade, a funcionar, inequívoco,
entre doença e doente, temos a
incursão da tuberculose e da lepra”
• “O bem constante, gera o bem
constante”
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ANDRÉ LUIZ COMENTA...

“Amparo aos outros cria amparo a
nós próprios, motivo por que os
princípios de Jesus, desterrando de
nós animalidade e orgulho, vaidade
e cobiça, crueldade e avareza, e
exortando-nos às simplicidade e à
humildade fraternal sem limites e ao
perdão incondicional, estabelecem,
quando observados, a imunologia
perfeita em nossa vida interior(...)”
André Luiz
16

“Semeia-se corpo animal,
ressuscitará corpo espiritual. Se
há corpo animal, há também
corpo espiritual.”
Paulo de Tarso (Coríntios 44:15)
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