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Desejamos que o amor 
esteja nos corações 

juvenis, pois entendemos 
que essa virtude nos 

equilibrará e nos guiará 
nas turbulências do 

mundo e ofereceremos 
essa obra como um meio 

de prevenção e alerta para 
as perturbações em que 

passa nosso planeta. 
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No mundo  

                                           No mundo  
                   espiritual   



  “Não se deve perder de vista 
que o Espírito não se 
transforma subitamente, após a 
morte do corpo. Se viveu vida 
condenável, é porque era 
imperfeito. Ora, a morte não o 
torna imediatamente perfeito. 
Pode, pois, persistir em seus 
erros, em suas falsas opiniões, 
em seus preconceitos,até que se 
haja esclarecido pelo estudo, 
pela reflexão e pelo sofrimento.”  

( Allan Kardec, O livro dos espíritos, 81. 
ed., perg. 997). 
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 CASO 2: Jovem em ação no bem 

 LIVRO: Em busca da luz, Luiz Sérgio, Cap. 5, 1 edição 

 PERSONAGENS: Jovem encarnado, Luiz Sérgio 

 SITUAÇÃO: “Há sempre muito trabalho a ser 
realizado. Um jovem, com algum preparo, pode 
acompanhar um espírito mais amadurecido e 
experiente e desempenhar um bom serviço.” 
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 “Leonel é um exemplo do que 
falamos.Desencarnou prematuramente, quando 
experimentou um coquetel de drogas e o coração 
praticamente implodiu. Os primeiros meses foram de 
lamentação, mas um dia ele se reergueu: espantou a 
depressão e assumiu uma atitude positiva diante do fato 
consumado. 
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Aprendendo a ser útil 
 (...) - Mas não vou ficar aqui me lamentando. 
Quando você achar que posso ser  útil em alguma 
atividade, quero trabalhar. Não hei de me tornar um 
dependente da depressão do lado de cá! 

 Jovem de valor o companheiro Leonel! Tropeçou 
na caminhada terrena, ergueu-se e procura ser útil a si e 
ao próximo. Pela sua pouca idade e experiência nós o 
colocamos em um grupo que coordena atividade de 
psicografia. 
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Amparando como exemplo vivo 
 Aos espíritos jovens Leonel se associa com 
naturalidade, fala a linguagem deles e os “convence” a mudar 
a vida para melhor. Quem sofreu, na pele, o desencanto de 
uma existência terrena truncada, sabe confortar e orientar de 
uma forma natural e espontânea. Ele se coloca como exemplo 
vivo para outros que sofreram a mesma queda e entendem 
que podem se levantar. Quando um espírito não se julga 
preparado para dar a mensagem, Leonel se coloca ao lado, faz 
sugestões pertinentes, torna-se útil de tal forma que a 
mensagem acaba sendo feita. Onde há ressentimento ele 
sugere perdão e tolerância, referindo-se à fragilidade 
humana, ele que em vida se deixou fragilizar pela curiosidade.  

 



“ Raiozinhos de luz” 
 

 Há trabalho para todos os que queiram participar. 
O segmento juvenil presta um excelente serviço. Junto 
de Leonel temos outros casos de jovens que 
“atropelaram” a vida e agora são úteis aos irmãos que 
ficaram na carne. Poderíamos citar Mariana, Celina, 
Celeste, Rafaela... Eles são muito unidos e formam uma 
patota de muito valor. 
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Convite à Vida! 
  “ Toda a existência deve ser utilizada para 

vivencia-se o processo de evolução, e não apenas deixa-
se arrastar pelas sensações do prazer  em espetáculos 
de egoísmo incessante, longe das responsabilidades e 
dos deveres morais.[...]” 

 

   (Joanna de Ângelis, Conflitos existências, 4. ed., p. 203-207 ).  
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