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REENCARNAÇÃO  VITORIOSAS

REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: REENCARNAÇÃO

PALESTRA 3 – REENCARNAÇÕES VITORIOSAS

Texto doutrinário

“A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim 
proveitoso.” Paulo (I Coríntios, 12:7).

MISSÃO DOS ESPÍRITOS 

“Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os Espíritos errantes?
São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. 

Os Espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios.” 
“As missões dos Espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como Espíritos, quer como homens, 

são incumbidos de auxiliar o progresso da Humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um circulo 
de idéias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais e de velar pela execução de determinadas coisas. 
Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam 
assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, 
dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros 
de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico, como no moral. O 
Espírito se adianta conforme à maneira porque desempenha a sua tarefa.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 
158. ed., perg. 569).

“Em que consiste a missão dos Espíritos encarnados?
Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso; em lhes melhorar as instituições, por meios diretos 

e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha 
tão nobre missão, como o que governa, ou o que instrui. Tudo em a Natureza se encadeia. Ao mesmo 
tempo que o Espírito se depura pela encarnação, concorre, dessa forma, para a execução dos desígnios 
da Providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade.” (Allan 
Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 573). 

“As ocupações comuns mais nos parecem deveres que missões propriamente ditas. A missão, de 
acordo com a idéia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância 
sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na 
Terra uma determinada missão?  

Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes.” 
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 575). 

  “Bela dentre todas é a missão dos Espíritos de luz. Descem dos espaços celestes para trazer 
às humanidades os tesouros da sua ciência, da sua sabedoria, do seu amor. A sua tarefa é um sacrifício 
constante, porque o contacto dos mundos materiais é penoso para eles; mas, afrontam todos os sofrimentos 
por dedicação aos seus protegidos, para os assistirem nas suas provações e infiltrarem, em seus corações, as 
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grandes e generosas intuições. É justo atribuir-lhes os lampejos de inspiração que iluminam o pensamento, 
as expansões da alma, a força moral que nos sustenta nas dificuldades da vida. Se soubéssemos a quantos 
constrangimentos se impõem esses nobres Espíritos para chegarem até nós, corresponderíamos melhor a 
suas solicitações, empregaríamos esforços enérgicos para nos desapegarmos de tudo o que é vil e impuro, 
unindo-nos a eles na comunhão divina.” (Léon Denis, O problema do ser, do destino e da dor, 14. ed., 
p.158).

ESCALA ESPÍRITA

ESPÍRITOS ADIANTADOS REENCARNAM PARA AJUDAR A HUMANIDADE

“Foi, porém, entre os hebreus, povo escolhido para acolher no seu seio o Messias Divino, que esses 
gloriosos missionários mais freqüentemente se manifestaram, a começar pelo maior de todos, o Grande 
Condutor dos degredados, que seria, na Terra, o neto de Abraão, aquele Jacó que se transformaria em Israel, 
pai das doze tribos que se derivaram dos seus doze filhos. 

Sempre atuante e sempre fiel, ele voltaria depois, como Moisés e como Elias, para tornar novamente 
ao mundo na figura sublime do Batista.

Tal como ele, Abraão, que foi mais tarde Salomão e depois Simão Pedro; Isaac, que seria Daniel e 
posteriormente João, o Evangelista; José, o Chanceler do Egito, que viria a ser Davi e depois Paulo de Tarso; 
e muitos outros, dentre os quais quase todos aqueles que, a chamado de Jesus, integrariam o seu Colégio 
Apostólico.

Mas o amor sublime de excelsos Espíritos de Sírius não abandonou os antigos companheiros, e foi 
de lá, daquele orbe santificado, que vieram, desde os primórdios da Terra, para auxiliar voluntariamente ao 
Cristo Jesus, aqueles seres extraordinários que cercaram, no mundo, o Messias, como Ana e Simeão, Isabel 
e Zacarias, e principalmente o Carpinteiro José e a Santa Mãe Maria.

As crônicas do mundo espiritual acerca de numerosas figuras do luminoso séquito do Cristo não 
podem ser aqui mencionadas e muito menos reproduzidas, e nossas modestas anotações visam apenas a 
dar muito pálida idéia de como os fastos maravilhosos do amor estão na base de todos os movimentos de 
redenção, em todas as dimensões do Infinito.

A verdade é que, quanto mais elevados na hierarquia da Vida, mais os Espíritos se votam ao amor e 
à renúncia, ao trabalho e ao sacrifício, em benefício de seus irmãos menos adiantados na senda evolutiva. 
Esse soberano sentido de solidariedade é princípio divino que inspira as Grandes Almas e as leva a adiar 
indefinidamente a realização de sublimes ideais de ventura pessoal, até que esses ideais, ao que imaginamos, 
acabam por diluir-se naturalmente no infinito do Amor Divino, totalizador e eterno, que nenhum egoísmo pode 
jamais empanar.

São exemplos dessa maravilhosa realidade a Mãe e o Precursor do Excelso Mestre, cujo intraduzível 
devotamento os fez trocar seus luminescentes paraísos pelo serviço permanente e sacrificial a uma 
Humanidade ignorante e sofredora.” (Áureo, Universo e vida, 4. ed., p. 33-34).

Os missionários 

“Vou dizer-vos algumas palavras para vos dar a compreender o objetivo a que se propõem os 
Missionários, deixando pátria e família para evangelizar tribos ignorantes ou ferozes, embora irmãos, mas 

 2ª Ordem: Bons Espíritos  
Benévolos 
Sábios 
De Sabedoria 
Superiores  
 
(Quando encarnados, são bondosos e 
benevolentes com os seus semelhantes. 
Não os movem o orgulho, nem o 
egoísmo, ou a ambição. Não 
experimentam ódio, rancor, inveja ou 
ciúme e fazem o bem pelo bem). 
 

1ª Ordem: Espíritos Puros  
Puros  
 
 
 
 
 
 
(Nenhuma influência da matéria. 
Superioridade intelectual e moral 
absoluta, com relação aos Espíritos das 
outras ordens). 

3ª Ordem: Espíritos Imperfeitos 
Impuros 
Levianos 
Pseudo-sábios 
Neutros 
Batedores e Perturbadores 
 
(Predominância da matéria sobre o Espírito. 
Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, 
egoísmo e todas as paixões que lhes são 
conseqüentes). 
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inclinados ao mal e desconhecendo o bem; ou para ir pregar a mortificação, a confiança em Deus, a prece, a 
fé, a resignação na dor, a caridade, a esperança de uma vida melhor depois do arrependimento. [...]

Irmãos amados, que são os Missionários junto as nações na infância? Espíritos em missão, enviados 
por Deus, nosso Pai, para esclarecer pobres Espíritos mais ignorantes; para lhes ensinar a esperar nele, a 
conhecê-lo, amá-lo, a ser bons esposos, bons pais, bons para os semelhantes; enfim para lhes dar, tanto 
quanto comporta sua natureza inculta, a idéia do bem e do belo. Ora, vós que vos orgulhais de vossa 
inteligência, sabei que partistes tão de baixo e que ainda tendes muito a fazer para chegar ao mais alto grau. 
Eu vos pergunto, amigos, em que se tornaria essa pobre gente, abandonada às suas paixões e a sua natureza 
selvagem? Mas dizeis: Sois vós que, a exemplo desses homens devotados, ides pregar o Evangelho a esses 
irmãos incultos? Não; não sereis vós: tendes uma família, amigos, uma posição que não podeis abandonar; 
não; não sereis vós que gostais das doçuras do lar; não; não sereis vós, que tendes fortuna, honras, enfim, 
todas as felicidades que satisfazem a vossa vaidade e o vosso egoísmo; não, não sereis vós. São necessários 
homens que deixem o teto paterno e a pátria com alegria; homens que façam pouco caso da vida, porque, 
muitas vezes, esta é cortada a ferro e fogo; são precisos homens bem convencidos que, se vão trabalhar na 
vinha do Senhor e regá-la com o próprio sangue, encontrarão no Alto a recompensa de tantos sacrifícios. Dizei 
se os materialistas seriam capazes de tal devotamento, eles que nada mais esperam desta vida? Crede-me, 
são Espíritos enviados por Deus. Não riais mais daquilo que chamais a sua tolice, porque eles são instruídos 
e, expondo a vida para esclarecer seus irmãos ignorantes, tem direito ao vosso respeito e à vossa simpatia. 
Sim, são Espíritos encarnados que tem a missão perigosa de desbravar essas inteligências incultas, como 
outros Espíritos mais adiantados têm por missão fazer que vós mesmos progridais.” Adolfo, Bispo de Argel 
(Allan Kardec, Revista espírita: jornal de estudos psicológicos, ano 1861, 2. ed., p. 148-149).

Os embaixadores divinos

 “Eles, os Embaixadores Divinos, quando chegam a nós, espíritos internados na escola da evolução, 
trazem consigo as harmonias supremas.
 Expressam-se raramente por estruturas humanas, conquanto permitam que artistas de sentimentos 
elevados lhe imaginem a forma, nas alegorias da abstração ou na linguagem dos símbolos.
 Manifestam-se quase sempre por influxos de sabedoria e beleza, amor e refazimento.
 São frêmitos de esperança, alavancas intangíveis de força, clarões relampagueantes no firmamento 
da alma, a se lhe espelharem nas telas do pensamente Poe idéias sublimes e sonhos majestosos, visões 
interiores de magnificência intraduzível, cujo fulgor recorda a aureola solar dissipando as trevas!...
 Abeiram-se das mães fatigadas de pranto e renovam-lhe a ternura para que afaguem de novo os filhos 
ingratos; aproximam-se dos corações exaustos de sacrifício, impelindo-os a converter soluços de sofrimento 
em cânticos de alegria; envolvem o cérebro daqueles que se consagram espontaneamente à felicidade dos 
semelhantes e comunicam-lhes o lume da inspiração, que lhes transfigura, no campo mental, em cores e 
melodias, invenções e modelos, composições literárias e revelações científicas, poemas e vozes, hinos à 
bondade e planos de serviço que atendam a anseios e aspirações das criaturas famintas de acesso aos 
reinos superiores do espírito; abraçam os lidadores do bem e reaquecem-lhes os corações para que não se 
entorpeçam, ao verbo gelado e fulgurante das filosofias estéreis; beijam a fronte pastosa dos agonizantes que 
aguardam tranquilamente a morte, rociando-lhes os gloriosos caminhos da liberdade; enlaçam os servidores 
humildes que suam e choram na gleba, a fim de que o mundo se abasteça suficientemente de pão, e levantam-
lhes a cabeça para a contemplação do Céu...
 Quando a ventania da adversidade te assopre desalento ou quando a sombra da provação te mergulhe 
em nuvens de tristeza, recorre a eles, os Embaixadores Divinos do Amor Eterno, e sentirás, de imediato, o 
calor da fé, nutrindo-te a paciência e acalentando-te a vida.
 Para isso, basta te recolhas à paz do silêncio, ascendendo em ti mesmo leve chama de oração por 
atalaia de luz.” (Emmanuel, Escrínio de luz, 2. ed., p. 125 - 127).

O HOMEM DE BEM

“O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior 
pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se 
não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou volunta riamente alguma ocasião de ser útil, se 
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ninguém tem qual quer queixa dele; enfim, se fez a outrem tudo o que deseja ra lhe fizessem. (Allan Kardec, O 
evangelho segundo o Espiritismo, 92. ed., cap. XVII, item 3).

A ILUMINAÇÃO INTERIOR POR MEIO DO EXEMPLO DOS MISSIONÁRIOS  

“- Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma?
- Esse esforço individual deve começar com o auto-domínio, com a disciplina dos sentimentos 

egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões.
Nesse particular, não podemos prescindir do conhe cimento adquirido por outras almas que nos 

precederam nas lutas da Terra, com as suas experiências santificantes - água pura de consolação e de 
esperança, que po deremos beber nas páginas de suas memórias ou nos tes temunhos de sacrifício que 
deixaram no mundo.

Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, 
na re forma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o 
nosso san tuário interior, na sagrada iluminação da vida.” (Emmanuel, O consolador, 15. ed., perg. 230).

EXEMPLOS DE REENCARNAÇÕES VITORIOSAS

O testemunho de Alcíone 

Emmanuel, no livro Renúncia, psicografia de Chico Xavier, fala de Alcíone, Espírito já bastante evoluído 
no mundo espiritual, que procura Antênio, entidade angelical, seu superior hierárquico, comunicando-lhe sua 
pretensão de reencarnar a fim de ajudar seu amado Pólux, na terra, sabedora ela de que este precisava do 
seu auxílio para progredir espiritualmente. 

                      
“Alcíone passou por companheiros muito ama dos, atravessou compartimentos repletos de luz nitente 

e, aproximando-se de Antênio - a entidade angelical que, por sua excelsa posição hierárquica, ali cumpria as 
ordenações de Jesus, falou com humildade:

-Anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às tarefas 
terrenas.

-Como assim? - inquiriu Antênio admirado - acaso todos nós permanecemos aqui impossibi litados de 
auxiliar o planeta terreno? Não estamos a serviço do Cristo, no afã espiritual de reerguer esse orbe?

-Explico-me - disse a recém-chegada timidamente -: rogo a concessão de um corpo carnal, caso 
Jesus me conceda essa dádiva.

O generoso mentor contemplou-a com amoroso respeito, compreendeu-lhe as intenções mais ínti-
mas, esboçou um sorriso de bondade e perguntou:

- Mas, teus trabalhos no sistema de Sírius? Não estás cooperando com os benfeitores da Arte terreal? 
Acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração, 
depois do resultado de tantos esfor ços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia.

- Se possível - acrescentou a jovem com emoção - desejaria interromper essas pesquisas que me 
falam gratamente à alma, para retomá-las no porvir. [...]

- Mas, Alcíone - obtemperou o orientador dando força às palavras -, por que um novo e arris cado 
compromisso? Compreendo as razões que inter ferem na tua súplica; entretanto, pondero que podes trabalhar 
aqui mesmo, a favor daqueles a quem amas, encorajando-os e assistindo-os da esfera em que te encontras. 
[...]”

Como Antênio prosseguisse em sua argumentação, Alcíone disse-lhe convencida:

“- Além disso - prosseguiu mais animada - não desejo regressar à forma estruturada em poeira, 
tão somente para seguir o amado Pólux, a quem me permitiste advertir e consolar. Quase todos os meus 
companheiros bem-amados, no esforço evolu tivo de outras eras, estão atualmente no Planeta, mas, em sua 
generalidade, envenenados por conse qüências sinistras de oportunidades menosprezadas e perdidas. Às 
vezes, suas queixas dolorosas e afli tivas me repercutem penosamente nalma, ouço-lhes as preces ansiosas 
e nossos cooperadores nos fluidos pesados do orbe me enviam mensagens que são verdadeiros brados de 
socorro, aos quais não posso ficar insensível, por mais que me procure confugir à perfeita confiança no Todo-
Poderoso.[...]
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Deves saber o volume dos trabalhos e responsabilidades que solicitas do Mestre.
- Sim, replicou a jovem sem hesitação, estou disposta a procurar minhas dracmas perdidas, se mo 

permitires em nome do Senhor.
- Já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, 

foi compelido a se aniquilar em sacrifí cios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os 
espíritos em aprendizado ou reparação, mas, também, os missionários da mais elevada estirpe. [...]

- O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não con sidera a dor senão como resgate e 
pagamento, des conhecendo o gozo de padecer por cooperar sincera mente na edificação do Reino do Cristo.” 
(Emmanuel, Renúncia, 23. ed., p. 26-31).

Bezerra de Menezes

Humberto de Campos, no livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, narra que logo 
após a Revolução Francesa, o espaço se movimentava, no sentido de renovar os surtos de progresso das 
coletividades. Os gênios inspiradores de todas as pátrias se reuniram para a escolha de missionários das 
novas revelações. O Anjo Ismael, se dirigiu a Bezerra nos termos que veremos a seguir:

 
“- Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzei ro, 

dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos es forços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as 
dedicações do teu espírito, a fim de que pos samos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos 
elevados propósitos de reforma e rege neração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa 
missão; mas, com a plena obser vância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás 
todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que 
é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a 
compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida.

Havia em toda a assembléia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera respon-
der, com o coração palpitante de doces e esperanço sas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe 
caíam copiosamente dos olhos.

Ismael desfraldara a sua bandeira à luz gloriosa do Infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que 
parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vi bração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, 
quando uma voz, terna e compassiva, excla mou das cúpulas radiosas do Ilimitado:

- Glória a Deus nas Alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa-vontade!
Relâmpagos de luminosidade estranha e mise ricordiosa clareavam o pensamento de quantos 

assis tiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes 
balsâmicos e suavíssimos.

Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assem bléia dos operários do Bem se dissolveu.
Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no Estado do Ceará, nascia 

Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão.” 
(Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, 25. ed., p.179-180). 

A vida de Bezerra

“Um médico não tem o direito de terminar uma refei ção, nem de escolher hora, nem de perguntar se 
é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta.

O que não acode por estar com visitas, por ter trabalha do muito e achar-se fatigado, ou por ser alta 
noite, mau o ca minho ou o tempo, ficar longe ou no morro; o que sobretudo pede um carro a quem não tem 
com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro, - esse não é médico, é negociante 
da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraça do, que 
manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia 
sa ciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá no vaivém da vida.” (Ramiro Gama, 
Lindos casos de Bezerra de Menezes, 14. ed., p. 70).

“De uma feita, um pai de família pede-lhe, chorando, um óbolo, uma ajuda em dinheiro para enterrar 
o corpo de sua esposa, cujo espírito desencarnara, deixando-lhe os fi lhos menores doentes e famintos.

Bezerra procura algo nos bolsos e nada encontra.
Comove-se!
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E sua comoção era uma prece!
E, por intuição, desapegado das coisas materiais, tira do dedo o anel simbólico de médico e o entrega 

ao irmão neces sitado, dizendo-lhe, com carinho e humildade:
- Venda-o e, com o dinheiro apurado, enterre o corpo de sua mulher e, depois, compre o de que 

precisa.
Que Deus o ajude e abençoe!” (Ramiro Gama, Lindos casos de Bezerra de Menezes, 14. ed., p. 86).

“Não se preocupava com o dinheiro. Era-lhe apenas um meio e não um fim.
Não dava também grande atenção às coisas materiais, como vemos.
Era ver um faminto, um sofredor à sua frente e lhe dava tudo o que tinha nos bolsos.
E, quando, porventura, nada possuía de dinheiro, dava algo de si, num abraço, num olhar, numa 

prece!
Exercia a caridade desconhecida!” (Ramiro Gama, Lindos casos de Bezerra de Menezes, 14. ed., p. 86).

Certo dia, encontra-se com um amigo que, naturalmente sabedor da vida voltada apenas para os 
doentes, que ele levava, disse-lhe:

“ - E por  que não veio à Companhia lírica? A temporada tem estado brilhante!
- Não posso; os meus doentes não me dão tempo de ouvir as harmonias líricas...
- Mas assim, em pouco estará embrutecido.
- Nem tanto, meu amigo. Isto me traz a vantagem de ouvir as harmonias do coração, que é a música 

mais linda do mundo!” (Ramiro Gama, Lindos casos de Bezerra de Menezes, 14. ed., p.  86).

Francisco Cândido Xavier

Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo-MG, em 02-04-1910. Desencarnou em Uberaba-
MG, em 30-06-2002. Foi cognominado o médium do século.

“Conta-nos os primeiros Lindos Casos de sua infância, ao lado da progenitora, um coração grandioso 
de mulher, um exemplar edificante de verdadeira mãe. Foi seu amparo, seu anjo tutelar até os 5 anos de 
idade, quando desencarnou, deixando-o órfão. Aí começaram os primeiros sofrimentos, que lhe burilaram 
a alma, preparando-a para o cumprimento de sua grandiosa Missão. Dos 5 aos 7 anos, foi confiado a uma 
mulher obsidiada, (ele diz que foi sua educadora) que o surrava três vezes por dia. Tão obsidiada que lhe 
aplicava garfos ao ventre, ferindo-o bastante, daí provindo uma chaga que lhe deu longo sofrimento. Tão 
obsidiada que o fez, lamber a ferida de um sobrinho, porque lhe disseram que com esta ‘SIMPATIA’, o rapaz 
ficaria curado, como de fato ficou...” (Ramiro Gama, Lindos casos de Chico Xavier, 17. ed., p. 23).

Alguns dos lindos casos de Chico Xavier

Caso 1: O remédio essencial

“Chico, nessa noite, estava muito fatigado, quando à hora da prece costumeira, aparece-lhe Dona 
Maria João de Deus.

- Minha mãe, - roga ao espírito carinhoso - como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de 
meus deveres?

- Meu filho, só conheço um remédio - servir.
- Mas, e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com 

quem não as deseja, se, às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas?
- Servir é a solução.
Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente. Malsinam-nos as melhores intenções detestam-

nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho...  Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso 
para fazer a paz entre elas e nós?

- Sim, há um recurso - servir sempre.
Então, a senhora considera que, para todos os males da vida, esse é o remédio?
- Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos 

boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome...
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E depois de semelhante receita, o Espírito de Dona Maria retirou-se como quem não tinha outro 
remédio a ensinar. ” (Ramiro Gama, Lindos casos de Chico Xavier, 17. ed., p. 54).

Caso 2: Humildade e silêncio

“Em torno da mediunidade, improvisam-se ao redor do Chico, acesas discussões.
É, não é. Viu, não viu.
E o médium sofria, por vezes, longas irritações, a fim de explicar sem ser compreendido.
Por isso, à hora da prece, achava-se quase sempre, desanimado e aflito.
Certa feita, o Espírito de Dona Maria João de Deus compareceu e aconselhou-lhe:
- Meu filho, para curar essas inquietações você deve usar a Água da Paz.
O Médium, satisfeito, procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não o 

encontrou. Recorreu a Belo Horizonte. Nada.
Ao fim de duas semanas, comunicou à progenitora desencarnada o fracasso da busca.
Dona Maria sorriu e informou:
- Não precisa viajar em semelhante procura.
Você poderá obter o remédio em casa mesmo. 
A Água da Paz pode ser a água do pote.
Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a 

na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz, 
banhando a língua.

O Médium baixou, então, os olhos, desapontado.
Compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito à lição da humildade e do silêncio.” (Ramiro 

Gama, Lindos casos de Chico Xavier, 17. ed., p. 55).

Caso 3: A natureza

“Pelos médicos locais é considerado tuberculoso, tão fraco está e febril. E, em certa manhã ensolarada, 
vendo-o tão triste, sentado à entrada da porta. Emmanuel, seu dedicado Guia, põe-lhe a mão no ombro e diz: 
Chico, procure reagir, senão você falirá. E se chegar agora aqui, desencarnado, chegará inegavelmente como 
um homem de bem, porque já realizou algo, mas deixará por fazer muita coisa prometida e nos colocará em 
situação sobremodo delicada, pois que levamos anos a organizar os planos de sua reencarnação. Procure, 
pois, reagir. A TRISTEZA, meu filho, é CUPIM DO CORAÇÃO, traz moléstia grave. Muitas doenças têm 
como causa um movimento explosivo de cólera, um aborrecimento, um atrito, um ato de revolta, um desejo 
insatisfeito. São os rins que se tocam; é o coração que recebe, em cheio, a punhalada de um ódio; é o fígado 
que todo se ingurgita com a angústia de um orgulho ofendido; são os pulmões que se mostram enfraquecidos, 
por falta do oxigênio de nosso otimismo, da nossa confiança em nós mesmos e em Deus. Amanhã irei mostrar-
lhe a FAZENDA DO PAI, a NATUREZA, para que você a sinta, compreenda e possa dela traduzir a Mensagem 
amorosa e retirar os remédios mais santos e eficientes para curar-se, ser mais útil e feliz. E se você como 
penso, assimilar o que lhe vou mostrar, para certificar-se de que o bem que fazemos é o nosso bem, que 
quem dá recebe mais, ficará curado, porque vai mudar de vida, agir de outra forma. E na manhã seguinte, de 
fato, Emmanuel ensinou ao Chico, primeiramente, a orar, mesmo com o rádio trabalhando alto, rádio com que 
o presenteara o saudoso irmão Figner. Ensinou-lhe, depois, a tomar vagarosamente o café da manhã, a fim 
de SENTI-LO e analisar seu plantio, a sua colheita, a sua história, tocante; e assim fez com o pão, traduzindo-
lhe a lição magistral. Depois partiu para o trabalho, ainda acompanhado do bondoso Conselheiro e Amigo, 
atendendo e correspondendo, atenciosa e alegremente, como era aconselhado, a todos os cumprimentos, 
principalmente quando de um VÁ COM DEUS, DEUS LHE PAGUE, DEUS LHE AJUDE, saídos dos corações 
que beneficiamos e que são luzes que entram pela nossa alma, sentimentos de Paz que chegam ao nosso 
coração como remédios curadores. E caminho afora, nessa manhã clara de sol, o abnegado Emmanuel foi 
mostrando-lhe todos os valores da FAZENDA DO PAI. Cada pormenor do valioso patrimônio apresentava, 
com a explicação dada, uma significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, a poeira, que é o MATA-
BORRÃO dos charcos, simbolizando uns o desvelo do homem e, outros, a misericórdia de Deus; o frio, a 
ponte, que serve a pobres e ricos, a maus e bons, que tem tanta serventia.” (Ramiro Gama, Lindos casos de 
Chico Xavier, 17. ed., p. 24-25).
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O TRABALHO DA EDUCADORA ABNEGADA E ANÔNIMA 

“Meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que celeste bando de 
aves luminosas surgia longe, voando ao nosso encontro.

Que pássaros seriam aqueles? Lera, em vários ditados mediúnicos, informes sobre a existência de 
aves diferentes das nossas, nas esferas espirituais vizinhas do plano físico, mas eram tão lindos os seres 
alados que se me revelavam aos olhos, que não hesitei em perguntar ao Irmão Andrade quanto à procedência 
deles.

Interpelado por mim, não ocultou o riso afável e esclareceu:
- Não são aves e, sim, crianças. Estou informado de que viriam buscar nossa  

irmã M...
E designou a professora cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz.
Atencioso, prosseguiu dizendo:
- Algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. 

Quase no mesmo instante, a assembléia de meninos particularizava-se. Sob a admiração de nós todos, que 
interrompêramos a marcha, comovidos, alcançaram-nos cantando maravilhoso hino de glorificação à tarefa 
santificadora da maternidade espiritual, que as educadoras humildes, muita vez abnegadas e anônimas, 
abraçam na Terra.

Os pequeninos rodearam-na felizes e um deles, que lhe fora tenro filho no mundo, enlaçou-lhe o colo 
e gritou:

-Mamãe! Mamãe!...
Reparei que a venturosa mulher, como que tangida pela emotividade interior, tornara-se mais radiosa 

e mais bela, parecendo-me que trazia uma estrela incrustada no coração.
Tão profundos sentimentos lhe afloravam n’alma, que se prosternou de joelhos, soluçante.
Graciosa pequenina de olhos brilhantes e aureolada de luz comunicou-lhe que outra escola, muito 

mais linda, a esperava num parque celestial.
Como não chorarmos todos, ante aquelas manifestações de ternura?
Despedindo-se, ditosa, ladeada pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, 

emocionando-nos o coração.
Em breves minutos, vimo-la tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam, desde o 

princípio, e pelos pequenos ternos e trêfegos, num grupo iluminado e maravilhoso que remontou, célere, a 
ignota região da Pátria Infinita.” (Irmão Jacob, Voltei, 21. ed., p. 83-85). 

O RETORNO DO APÓSTOLO CHICO XAVIER

“Quando mergulhou no corpo físico, para o ministério que deveria desenvolver, tudo eram expectativas 
e promessas.

Aquinhoado com incomum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade, 
Mensageiros da Luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse na 
trajetória física, advertindo-o dos perigos da travessia no mar encapelado das paixões bem como das lutas 
que deveria travar para alcançar o porto de segurança.

Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura estabeleceram o cerco que lhe 
poderia ter dificultado o avanço, porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios 
mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo de iluminação.

Adversários do ontem que se haviam reencarnado também, crivaram-no de aflições e de crueldade 
durante toda a existência orgânica, mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os 
espículos e o mal que lhe dirigiam.

Experimentou abandono e descrédito, necessidade de toda ordem, tentações incontáveis que lhe 
rondaram os passos ameaçando-lhe a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções 
enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis.

Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as Fontes Geradoras da Vida, de onde 
hauria coragem e forças para não desfalecer.

Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade, e acendendo o archote da fé 
racional que distendia através dos incomuns testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis 
e amparo para outras tantas existências.
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Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando sob o metralhar de 
perversas acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para os 
seus atos.

Lentamente, pelo exemplo, pela probidade e pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e os 
seu líderes, que passaram a amá-lo, tornou-se parâmetro do comportamento, transformando-se em pessoa 
de referência para as informações seguras sobre o Mundo Espiritual e os fenômenos da mediunidade.

Sua palavra doce e ungida de bondade sempre soava ensinando, direcionando e encaminhando as 
pessoas que o buscavam para a senda do Bem.

Em contínuo contato com o seu Anjo tutelar, nunca o decepcionou, extraviando-se na estrada do 
dever, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido.

Abandonado por uns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o 
seu compromisso para com a Vida, nunca desertando das suas tarefas.

As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele as renovava através da oração e do exercício 
intérmino da caridade.

A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se, no entanto a visão interior tornou-se mais 
poderosa para penetrar nos arcanos da Espiritualidade.

Nunca se escusou a ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém.
Seus silêncios homéricos falaram mais alto do que as discussões perturbadoras e os debates 

insensatos que aconteciam a sua volta e longe dele, sobre a Doutrina que esposava e os seus sublimes 
ensinamentos.

Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando 
parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-
los, tanto quanto tornando- se maleável aos Espíritos que o utilizaram por quase setenta e cinco anos de 
devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa.

Por isso mesmo, o seu foi mediunato incomparável.
...E ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos 

do Infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a Sua bondade, asseverando-lhe:
– Descansa, por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da Terra e desfrutares das 

inefáveis alegrias do reino dos Céus.” Joanna de Ângelis (Reformador, jul., 2002, p. 8).

JESUS

“...Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” (Marcos, 8:34).
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PLANO DE PALESTRA
TEMA: REENCARNAÇÃO

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 3: REENCARNAÇÕES VITORIOSAS                    DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Compreender que Espíritos adiantados reencarnam para ajudar a 
Humanidade;
Compreender a missão destes Espíritos que aceitam a reencarnação em mundos ainda de expiação como 
a Terra, tendo como objetivo de esclarecer os irmãos ignorantes;  
Conhecer a vida de alguns Espíritos missionários que viveram entre nós, deixando aqui seu testemunho 
cristão.

OBJETIVOS COMPLEMENTARES: (a critério do expositor)
II  – SUMÁRIO

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

Mostrar algumas fotos de Espíritos Missionários, podendo 
ser o dos que foram citados e tecer alguns comentários 
a respeito da vida deles, principalmente sobre Chico 
Xavier mais conhecido. 
Por que será que há pessoas tão abnegadas, vivem para 
servir, enquanto outras são acomodadas e às vezes até 
se comprazem no mal? 

Os avisos gerais serão 
dados antes da prece, 
que será feita às 20h.
Após a prece, o expositor 
introduz o tema com 
perguntas reflexivas 
dirigidas ao público. 

DESENVOLVI-
MENTO
TEMPO: 30´

Paulo (I Coríntios, 12:7)
Missão dos espíritos;
Espíritos adiantados reencarnam para ajudar a 
humanidade;
O homem de bem;
A iluminação interior por meio do exemplo dos 
missionários;
Exemplos de reencarnações vitoriosas;
O trabalho da educadora abnegada e anônima; 
O retorno do apóstolo Chico Xavier.

Exposição oral, sendo 
que o caso (ou história 
interessante) poderá 
ser narrado no início, 
no meio ou no final da 
preleção. 

CONCLUSÃO
TEMPO: 5´

Encerra a palestra com reflexão: Marcos, 8:34. Após a conclusão da 
palestra o expositor faz 
a prece de preparação 
para o passe;
Acompanha o 
encaminhamento do 
público para o passe;
Zela pela harmonia da 
sala;
Faz a prece final e 
convida o público para 
conhecer a livraria e 
a biblioteca do Centro 
Espírita.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Obs. A critério do expositor espírita no enriquecimento de sua palestra, poderá 
ir a outras fontes bibliográficas, além das oferecidas no texto doutrinário.

RECURSOS / 
PROVIDÊNCIAS:
Transparências e ou 
cartazes, Retroprojetor, 
ou 
Projetor multimídia. 
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REENCARNAÇÃO  VITORIOSAS



03TEMA: REENCARNATEMA: REENCARNAÇÇÃO       ÃO       Reunião PReunião Púúblicablica

““A manifestaA manifestaçção do ão do 
 EspEspíírito rito éé

 
concedida a concedida a 

 cada um, visando a cada um, visando a 
 um fim proveitoso.um fim proveitoso.””

Paulo (I Paulo (I CorCorííntiosntios, 12:7), 12:7)

1/10

REENCARNAREENCARNAÇÇÕES VITORIOSASÕES VITORIOSAS



03MISSÃO DOS ESPMISSÃO DOS ESPÍÍRITOSRITOS

““Em que consistem as missões de que Em que consistem as missões de que 
 podem ser encarregados os Esppodem ser encarregados os Espííritos ritos 

 errantes?errantes?

São tão variadas que impossSão tão variadas que impossíível fora vel fora 
 descrevêdescrevê‐‐las. las. 

Os EspOs Espííritos executam as vontades de ritos executam as vontades de 
 Deus e não  vos Deus e não  vos éé

 
dado penetrardado penetrar‐‐lhe lhe 

 todos os destodos os desíígnios. gnios. 

As missões dos EspAs missões dos Espííritos têm sempre por ritos têm sempre por 
 objeto o bem. Quer como Espobjeto o bem. Quer como Espííritos, quer ritos, quer 

 como homens, são incumbidos de auxiliar como homens, são incumbidos de auxiliar 
 o progresso da Humanidade.o progresso da Humanidade.””

2/10(Allan Kardec, O livro dos espíritos,

 

62. ed., perg. 569).



03ESPESPÍÍRITOS ADIANTADOS REENCARNAM RITOS ADIANTADOS REENCARNAM 
PARA AJUDAR A HUMANIDADEPARA AJUDAR A HUMANIDADE

“Bela dentre todas é a 
missão dos Espíritos de luz.
Descem dos espaços 
celestes para trazer às
humanidades os
tesouros da sua
ciência, da sua
sabedoria, do seu amor.”

3/10(Léon

 

Denis, O problema do ser, do destino e da dor,  14. ed., p.158).



03ESPESPÍÍRITOS ADIANTADOS REENCARNAM RITOS ADIANTADOS REENCARNAM 
PARA AJUDAR A HUMANIDADEPARA AJUDAR A HUMANIDADE

““‐‐
 

Como iniciar o trabalho de Como iniciar o trabalho de 
 iluminailuminaçção da nossa prão da nossa próópria alma?pria alma?

““[...] Nesse particular, não podemos [...] Nesse particular, não podemos 
 prescindir do conhecimento adquirido prescindir do conhecimento adquirido 

 por outras almas que nos precederam por outras almas que nos precederam 
 nas lutas da Terra, com as suas nas lutas da Terra, com as suas 

 experiências santificantes experiências santificantes —— áágua pura gua pura 
 de consolade consolaçção e de esperanão e de esperançça, que a, que 

 poderemos beber nas ppoderemos beber nas pááginas de suas ginas de suas 
 memmemóórias ou nos testemunhos de rias ou nos testemunhos de 

 sacrifsacrifíício que deixaram no mundo.cio que deixaram no mundo.””

4/10(Emmanuel, O consolador, 15. ed., perg. 230).



03EXEMPLOS DE REENCARNAEXEMPLOS DE REENCARNAÇÇÕESÕES 
VITORIOSASVITORIOSAS

“Não se preocupava com o dinheiro. Era‐
 lhe apenas um meio e não um fim.

Era ver um faminto, um sofredor à sua 
 frente e lhe dava tudo o que tinha nos 
 bolsos.

E, quando, porventura, nada possuía de 
 dinheiro, dava algo de si, num abraço, 

 num olhar, numa prece!

Exercia a caridade desconhecida!”

5/10(Ramiro Gama, Lindos casos de Bezerra de Menezes, 14. ed., p 66, 70, 86)

BEZERRA DE MENEZESBEZERRA DE MENEZES



03CHICO XAVIERCHICO XAVIER

Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro 
 Leopoldo, MG. em 02‐04‐1910. Desencarnou em 

 Uberaba, MG. em 30‐06‐2002. Foi  cognominado 
 o médium do século.

Preocupado com o cumprimento  de sua 
 missão, pergunta ele à sua mãe desencarnada:

“‐
 

Minha mãe, ‐
 

roga ao espírito carinhoso ‐
 como fazer para alcançar a vitória no 

 cumprimento de meus deveres?

‐
 

Meu filho, só
 

conheço um remédio   ‐
 

servir.”

6/10(Ramiro Gama, Lindos casos de Chico Xavier, 17. ed., p.54)



03ESCALA ESPESCALA ESPÍÍRITARITA

7/10

2ª

 

Ordem: Bons 

 Espíritos 

 Benévolos
Sábios
De Sabedoria
Superiores 

2ª

 

Ordem: Bons 

 Espíritos 
Benévolos
Sábios
De Sabedoria
Superiores 

1ª

 

Ordem: Espíritos 

 Puros 

 Puros 

1ª

 

Ordem: Espíritos 

 Puros 
Puros 

3ª

 

Ordem: Espíritos 
Imperfeitos
Impuros
Levianos
Pseudo‐sábios
Neutros
Batedores e Perturbadores

3ª

 

Ordem: Espíritos 
Imperfeitos
Impuros
Levianos
Pseudo‐sábios
Neutros
Batedores e Perturbadores



03O RETORNO DO CHICO XAVIERO RETORNO DO CHICO XAVIER

8/10Joanna

 

de Ângelis

 

(Reformador, jul., 2002, p. 8). 

““...E ao desencarnar, suave e ...E ao desencarnar, suave e 
 docemente, permitindo que o corpo se docemente, permitindo que o corpo se 

 aquietasse, ascendeu nos rumos do aquietasse, ascendeu nos rumos do 
 Infinito, sendo recebido por Jesus, que Infinito, sendo recebido por Jesus, que 

 o acolheu com a Sua bondade, o acolheu com a Sua bondade, 
 asseverandoasseverando‐‐lhe:lhe:

Descansa, por um pouco, meu filho, a Descansa, por um pouco, meu filho, a 
 fim de esqueceres as tristezas da Terra fim de esqueceres as tristezas da Terra 
 e desfrutares das inefe desfrutares das inefááveis alegrias do veis alegrias do 

 reino dos Creino dos Cééus.us.””



03LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTOLEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO

9/10



03JESUSJESUS

10/10

““...Se algu...Se alguéém quiser m quiser 
 vir apvir apóós mim, s mim, 

 neguenegue‐‐se a si se a si 
 mesmo, tome a sua mesmo, tome a sua 

 cruz e sigacruz e siga‐‐me.me.””
(Marcos, 8:34)(Marcos, 8:34)
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