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  Parte do Livro 
    MAMÃE, ESTOU AQUI!

Pelo Espírito Marcelo
Psicográfia de Célia Xavier Camargo



  MUDANÇA DE VIDA
Celina deixara a Terra retornando para o plano espiritual, vitimada por enfermidade grave.
Tinha apenas oito anos de idade, e os pais amorosos e os irmãozinhos menores ficaram sob imensa tristeza.
Contudo, para Celina um novo mundo surgia.
Despertou num quarto de hospital, limpo e arejado, e a primeira pessoa que viu foi a vovó Catarina, que desencarnara alguns anos antes e por quem sempre fora muito afeiçoada.
Vendo o rosto sorridente inclinado sobre ela, exclamou espantada:
-	Vovó Catarina! Mas você já morreu!
A senhora respondeu, bem-humorada:
-	Puro engano. Como pode ver, minha neta, estou viva.
-	Ah! Onde estou? — quis saber a menina, curiosa.
Você está num mundo diferente  agora,  muito mais bonito e agradável que aquele onde vivia antes.
—	E a mamãe, o papai e os maninhos?
A avó respondeu, tranquilizando-a:
—	Eles não puderam vir, minha netinha. Você os reverá tão logo seja possível.
—	Por quê? - - indagou a garota, chorosa. -  Eu quero a mamãe!
Ternamente a senhora explicou:
- Acalme-se. No momento, isso é impossível. Contudo, logo sua mãe poderá vir visitá-la.
Celina lembrou-se dos dias em que estivera gravemente enferma, da angústia dos pais e recordou os últimos momentos, quando intimamente sentira que estava morrendo. Percebeu que algo de muito grave acontecera com ela, pois se sentia diferente.
Fitou a avó sentada ao seu lado no leito e indagou com uma pontinha de medo:
-	Vovó, eu morri?
A senhora respondeu com outra pergunta:
-	Você se sente morta?
-	Não. Estou muito bem.
-	Então, não morreu. A morte não existe, minha querida.
Você apenas deixou o corpo de carne, que já não servia mais porque estava doente, e voltou para a verdadeira vida, que é a espiritual.
Mas vovó,estou num hospital, vejo enfermeiras, médicos e tudo o mais!
-	Sim. Isso mesmo. Aqui tem tudo o que tem na Terra e muito mais ainda, só que mais aperfeiçoado. A verdade é que a Terra é uma cópia do que existe no mundo dos espíritos,onde está nossa verdadeira vida.
-	Que legal! -  exclamou a menina. -  Quer dizer que morri e estou viva?
-	Sim. Só o seu corpo morreu. O espírito continua vivo.
Ele é eterno.
Entusiasmada com as novidades, Celina desejou levantar-se.
-	Quero sair, passear. Ouço vozes lá fora, vovó.
Por enquanto você está em recuperação e deve permanecer no leito por alguns dias ainda. Não se preocupe, logo poderá andar.
Dócil, Celina aceitou as informações da avozinha sem maiores dificuldades.
Aos poucos a dor que ainda sentia, proveniente da enfermidade que a vitimara na Terra, foi desaparecendo e a menina pôde deixar o hospital e mudar-se para a casa da vovó Catarina.
Na rua, ia de surpresa em surpresa. Jardins cobertos de lindas e perfumadas flores chamaram sua atenção. O movimento era intenso e as pessoas passavam por ela, sorridentes e bem-humoradas.
Construções bem-feitas e graciosas, cercadas de praças arborizadas, a encantaram. Tudo era bonito e agradável à vista. Apesar da semelhança com as coisas da Terra, era mais leve e delicado.
Celina estava espantada com o que via.
- Mas é uma cidade, vovó!
-	De fato. Só que sem os problemas normais das cidades
da Terra. Aqui não existem violências, crimes, roubos, fome, miséria.
-	É tudo tão lindo! Então, por que é que as pessoas têm tanto medo da morte, vovó?
Atenciosa, a senhora respondeu:
-	Por ignorância, minha querida. Porque desconhecem o que seja a verdadeira vida.
Arregalando os olhos, a garota sugeriu:
-	Mas a gente não pode ir lá e avisar as pessoas? Elas precisam saber!
A avó sorriu, ponderando:
- Essas informações já foram levadas ao conhecimento do mundo, minha netinha. Basta que desejem e obterão esses conhecimentos.
E assim, conversando, Celina chegou à casa da vovó Catarina, abençoado lar, em que tudo era paz e harmonia, para iniciar uma nova vida.
Conquanto sentisse, às vezes, saudades da família que deixara, Celina estava encantada com a nova situação e desejosa de tudo aprender.
Antes de adormecer, fez uma prece, no que foi acompanhada pela avozinha, agradecendo a Deus as bênçãos recebidas e o mundo maravilhoso que se descortinava aos seus olhos.


A VISITA
Fazia dois meses que Celina havia desencarnado e ela estava quase totalmente recuperada.
Contudo, vez por outra, era acometida por crises que a prostravam ao leito.
A depressão tomava conta dela. Angustiada e triste, punha-se a chorar desconsolada. Aos gritos, pedia para voltar para casa, afirmando que sua mãezinha estava sentindo muito a sua ausência. Debatia-se no leito e era com dificuldade que a avozinha conseguia segurá-la no quarto.
Nesses momentos, D. Catarina chamava um amigo, Alfredo, que a auxiliava, aplicando passes na menina. Depois dessas crises, ela adormecia profundamente e acordava bem.
Preocupada, a senhora procurou, um dia, seu orientador e amigo, Alfredo, para conversar. Estava apreensiva com a continuidade do problema, considerando que a neta precisava de tranquilidade para se recuperar, e que os apelos da mãezinha, aflita e chorosa, prosseguiam causando danos consideráveis ao equilíbrio psíquico e emocional da menina. - Sabe que não é fácil nos desligarmos dos elos afetivos que nos prendem à Terra, minha cara Catarina -  considerou Alfredo com gravidade. Especialmente nos primeiros tempos, a influência dos familiares é muito grande e seus pensamentos de tristeza e inconformação afetam o desencarnado, que sofre muito.
-	É verdade, Alfredo.   Celina está bem, emocionalmente, adaptada à nova vida. Contudo, os apelos da mãezinha saudosa são muito intensos, prejudicando minha neta.
O amigo meditou um pouco e, em seguida, ponderou:
-	A benefício da criança, não vejo alternativa. Devemos providenciar uma visita da mãe aflita para acalmar seus receios e, ao mesmo tempo, mostrar-lhe a necessidade de colaborar na recuperação da filhinha desencarnada. Vou marcar a visita para daqui a duas noites. Jesus nos ajudará.
Catarina, mais animada e satisfeita com a decisão, agradeceu ao amigo e retornou ao lar. Lá chegando, a senhora informou à netinha:
-	Celina, se tudo der certo, receberá a visita da mamãe
em noite próxima.
Que bom, vovó! Poderei conversar com ela? Perguntou a menina, eufórica.
- Claro, querida.
No dia aprazado, Celina arrumou-se o melhor que pôde e ficou aguardando. Alfredo estava presente e preparou-a para o evento:
-	Você não ignora que a mamãe não está bem. Sente muita
saudade e seus pensamentos a prejudicam. Por isso, Celina, procure manter a serenidade.  Não se deixe dominar pela emoção, para ajudar a mamãe, sim?
-	Eu prometo, tio Alfredo.
Passava um pouco da meia-noite quando o orientador alertou:
-	Elas estão chegando.
Nesse momento, Celina viu adentrarem a sala três pessoas. Duas senhoras, postadas uma de cada lado, amparavam uma terceira. Na do meio, reconheceu a mãezinha, que parecia não ter consciência exata do que estava acontecendo.
Abriu um grande sorriso, dizendo:
- Alo, mamãe, estou aqui!
Ao ver a criança à sua frente, correu ao seu encontro:
-	Minha filhinha! Minha querida Celina! Que bom! Deus permitiu que nos encontrássemos de novo.
Celina estava muito emocionada, mas controlava-se, pela influência que o orientador Alfredo exercia sobre ela à distância, envolvendo-lhe a fronte em vibrações de paz.
-	Mamãe, que saudade!
A senhora, examinando a filha com interesse todo maternal, perguntou:
  -Você está bem, minha filha?
- Estou muito bem, mamãe. Vovó Catarina está comigo e tem sido muito boa para mim.
  - Ah! Minha mãe! Onde está ela? - indagou, surpresa, lembrando-se da mãe que também partira.
Aproximando-se, a senhora respondeu, envolvendo a filha num carinhoso abraço:
-	Estou aqui, minha querida. Que prazer tê-la conosco!
 -	Ah, mamãe, que saudade sinto da senhora! Vê o que me aconteceu? Não bastava tê-la perdido, agora perdi minha Celina também. Que desgraça, meu Deus!
-	Você não perdeu nada, Dalva. Continuamos mais vivas do que nunca. Celina está comigo e estou tomando conta dela. Não se preocupe. Antes, agradeça a Jesus a oportunidade que nos concedeu nesta noite.
Dalva, porém, ansiava por conversar com a menina, e o diálogo entre mãe e filha continuava, demonstrando o amor que existia entre elas.
-	Ah, minha Celina! Quanto tenho chorado e me desesperado sentindo a sua falta.  A casa ficou triste e nada mais me interessa.
-	Eu sei, mamãe - respondeu a garota. - E é exatamente sobre isso que quero lhe falar. Suas lágrimas, seu desespero, me fazem muito mal. Estou bem e Deus nos dará outras oportunidades de nos encontrarmos. Mas você precisa ficar mais tranquila. A morte não existe e a prova é este nosso encontro.
-	Tem razão. Preciso ficar calma. Não quero atrapalhar você.
 - Outra coisa, mamãe. Não vá ao cemitério. Eu não estou lá, e isso só faz você ficar mais triste. Entendeu?
-	Sim. Não devo ir ao cemitério.
 -	Isso mesmo.
-	Fale-me um pouco de você, filhinha. Este lugar é lindo.
Vi um jardim florido e cheio de árvores. De quem é esta casa?
-	Da vovó Catarina.  Sim, tudo aqui é muito bonito,
mamãe, e Deus é muito bom.
A senhora suspirou, confortada, abraçando a filha:
-	É verdade, Celina. Deus é muito bom.
Uma das senhoras acompanhantes disse algo no ouvido de Dalva e ela lamentou:
-	Que pena! Preciso retornar.
Abraçou novamente a filhinha, com imenso carinho, dizendo:
-	Gostaria de poder ficar aqui com você.
 -	Isso não é possível, mamãe. Você ainda está encarnada. Além disso, outras pessoas aguardam seus cuidados na Terra:
meu pai e os maninhos. Dê um abraço e um beijo neles por mim.
-	É verdade. Tenho seu pai e os seus irmãozinhos.
Ao lembrar-se dos familiares, pareceu um pouco alheia ao
ambiente em que estava.
Em seguida, as senhoras, segurando-a pelos braços, despediram-se, conduzindo-a de retorno ao lar terrestre.
Celina estava feliz. Abraçou a vovozinha, num transporte de alegria.
-	Acredito que, a partir de agora, você vai se sentir cada vez melhor - comentou a senhora.
-	Mamãe vai se lembrar do nosso encontro, tio Alfredo?
Sorridente, o amigo informou:
-	Não totalmente,mas vai sentir grandes melhoras. Despertará lembrando que sonhou com você num lugar muito bonito e se sentirá aliviada, serena. Ficarão também, em forma de sugestões, os pedidos que lhe foram feitos para não se desesperar e nem ir ao cemitério.
 - Que legal!  Poderemos nos ver logo? -  - indagou a menina.
-	Sempre que for possível.
-	Que bom! Vou esperar ansiosa.



ENCONTRO INESPERADO
Com o passar dos dias, Celina foi recuperando-se cada vez mais e, dentro de pouco tempo, estava completamente boa e adaptada à nova vida na Espiritualidade.
Ainda tinha momentos de tristeza e saudade, que, felizmente, iam ficando cada vez mais raros. Como consequência da visita da mãe, os resultados não se fizeram esperar e as crises de Celina desapareceram.
Nas horas de lazer da vovó Catarina, que trabalhava como auxiliar numa das dependências do hospital, saíam para passear.
Certo dia a vovó convidou Celina para irem ao templo orar. Assim, após os afazeres normais, saíram.
A garota ia feliz. Tudo para ela era novidade e contentamento.
O local era muito bonito. Amplo parque, cujo gramado se estendia a perder de vista no meio das árvores. Percorreram um caminho sinuoso que conduzia ao centro do parque.
Ali existiam algumas construções grandes e belas, umas diferentes das outras.
Na sua curiosidade infantil, Celina ia tagarelando:
-	Olha, vovó, ali está a igreja católica.
-	Isso mesmo, minha filha.
-	E aquele outro prédio, o que é?
É  um templo  protestante -  respondeu  a  senhora, atenciosa.
-	Ah! E aquele outro, do outro lado?
-	E uma mesquita, onde os muçulmanos vão fazer suas orações.
E assim, a bondosa senhora foi respondendo, pacientemente, às perguntas da netinha e mostrando-lhe os templos de diversas religiões, onde cada qual poderia entregar-se às devoções religiosas a que se habituara na Terra.
-	E nós, vovó, aonde iremos?
A senhora sorriu e apontou uma grande construção no centro da praça redonda:
-	Nós vamos ao "Templo da Paz".
-	Por quê? - indagou a menina.
-	Porque é para lá que se dirigem todas as pessoas que
acreditam em Deus, sem sectarismo religioso.
-	Ah!
-	Compreendeu?
 -	Não.
-	Sabe, querida, existem pessoas que, passando para o lado de cá da vida, ficam perdidas se não encontram o apoio da religião a que estavam acostumadas e na qual acreditam. Quem estava habituado a contar com o apoio de um padre, procurará a igreja católica, e assim por diante. Entendeu?
-	Acho que sim, vovó. E o "Templo da Paz" é para os que não têm religião?
A avó sorriu, explicando:
-	Não exatamente. É para aqueles que já compreendem a religião como uma ligação com Deus, sem necessidade do sectarismo religioso comum no Planeta.
Catarina olhou para a neta procurando saber se ela havia compreendido e notou que a menina ainda tinha dúvida.
-	Mas, vovó, o que é isso de "sectarismo" que a senhora
falou?
-	Bem, há sectarismo quando alguém que segue uma determinada religião não aceita a maneira de pensar das outras pessoas. Entendeu?
-	Ah!...
Contudo, estavam se aproximando da entrada e a avó fez sinal a Celina para fazer silêncio, percebendo que a pequena iria fazer mais perguntas.
Entraram. O ambiente deixou Celina deslumbrada. O templo era lindíssimo e tinha uma atmosfera azulada, cuja origem a menina não conseguiu descobrir.
O teto, alto e majestoso, era todo de um material semelhante ao vidro, que permitia ver o céu.
Muitas pessoas ali se encontravam orando, e as duas acomodaram-se nos bancos existentes.
Logo, um senhor muito simpático aproximou-se e, dirigindo-se para a frente, colocou-se no centro, preparando-se para falar ao público. Celina notou que não existiam altares ou coisas do género. Só um globo, que também parecia ser de vidro, e que a deixou muito curiosa de saber para que servia.
O homem fez uma prece e, em seguida, abriu um livro luminoso, como se a luz viesse de dentro dele. Leu um trecho do Evangelho, passando a tecer comentários sobre o assunto.
Nessa hora, Celina não prestou muita atenção porque estava observando uma senhora com uma garota, sentadas do lado oposto, um pouco mais à frente.
Coisa estranha. Parecia reconhecer aquela menina! Onde já a teria visto?
Não conseguiu mais prestar atenção nas palavras que eram proferidas. Não via a hora de acabar o culto.
Quando terminou a reunião, Celina aproveitou que a avó Catarina foi cumprimentar o orador e acompanhou a senhora e a menina, que deixavam o recinto.
A garota parou e a fitou sorridente, percebendo o interesse de Celina. Esta, sentindo-se estimulada, aproximou-se.
-	Olá, Celina! Como vai? -  disse a outra menina.
 - Você me conhece? — indagou, curiosa.
-	Claro! Não se lembra mais de mim?
Celina fez um esforço e arriscou:
 -	Você parece a Letícia.
- 	Pareço não. Eu "sou" a Letícia — respondeu a menina, achando graça.
Você já morreu, não é? De acidente, acho.
 -	E você também. Só que continuamos vivas, porque a
morte não existe.
-	Mas, você era muito pequena!
 -	Sim, mas cresci, assim como você.
Nesse instante D. Catarina aproximou-se vindo à procura da neta.
- Veja, vovó, encontrei uma amiga. Letícia.
A senhora cumprimentou as desconhecidas.
  - Sou Catarina, avó de Celina.
-	E eu sou Marta, mãe de Letícia. A senhora está aqui
há muito tempo? -  perguntou à Catarina.
-	Não muito. Vim para cá há cerca de três anos. Agora minha netinha veio morar comigo.
-	Nós sofremos um acidente de carro e desencarnamos na mesma época, há quase dois anos.
Assim, conversando animadamente, deixaram o Templo da Paz. Marta convidou-as para irem visitá-las em sua casa.
Enquanto as senhoras trocavam informações, as meninas corriam na grama, contentes com a reaproximação. Especialmente Celina. Estava muito feliz porque agora tinha uma amiga.
Sabendo que Letícia ia à escola, correu para perto da avó, gritando:
-	Vovó! Vovó! Letícia vai à escola e eu quero ir também.
Posso?
-	Claro, querida. Mas, não se apresse. Temos tempo de sobra. Antes, você estava se recuperando. Agora, creio que já pode frequentar as aulas.
-	Ah! Que bom. Quando? Amanhã?
Vendo a impaciência da pequena, Marta prontificou-se:
-	Posso levar Celina para conhecer a escola, se a senhora não se incomoda.
Fico muito agradecida com seu oferecimento, pois estarei de serviço amanhã. Mas, não lhe causará transtornos?
-	Em absoluto. Tenho mesmo que levar Letícia e será um prazer acompanhar Celina também.
-	Quanta gentileza! Então, só posso agradecer sua boa vontade.
Tenho certeza que Celina gostará muito - afirmou Marta.
Após trocarem endereços, despediram-se, prometendo Catarina ir visitá-las assim que fosse possível.
As meninas, de mãos dadas, sorriam satisfeitas, ansiosas para se encontrarem novamente no dia seguinte.
Marta abraçou a nova amiguinha de sua filha, afirmando:
-	Amanhã, logo cedo, virei buscá-la.
-	Ficarei esperando — respondeu Celina.
Ao se afastar, Letícia virou-se e acenou para Celina:
-	Até amanhã, Celina.
-	Até amanhã, Letícia.
Foi com o coração repleto de alegria que Celina retornou para casa.
-	Agora, já tenho uma amiga!









CORPO ESPIRITUAL
Aprontando-se para sair, Celina acusava intensa expectativa. Aguardava, ansiosa, a chegada da amiga Letícia e da sua mãe,      D. Marta, que a levariam para conhecer a escola.
Em virtude disso, levantara-se muito cedo e agora ultimava os preparativos para o passeio.
Dado momento, a menina passa defronte de um espelho e, ao ver a imagem refletida, estaca, vaidosa, analisando-se com ar crítico.
Nisso, um pensamento lhe ocorre:
-	Vovó, se meu corpo morreu, como é que eu o estou vendo agora?
A senhora, que observava a netinha a uma certa distância, aproximou-se, rindo, ao ouvir o seu questionamento e respondeu:
-	Muito interessante a sua observação, Celina. Este corpo que você vê refletido é o seu perispírito, isto é, o corpo do espírito.
Surpresa, a garota exclamou:
-	Mas é igualzinho ao da Terra!
-	Sim. No entanto, é o corpo material ou físico que é semelhante a este, minha filha, uma vez que   aquele é uma cópia deste.
-	Como assim, vovó?!
-	É simples, querida. O espírito, que é o ser imortal e inteligente, para se ligar ao corpo de carne, precisa de um veículo que o prenda ao mundo encarnado. Esse elo que une o  espírito  ao  corpo  físico  chama-se perispírito  ou  corpo espiritual, mas através do tempo foi sendo conhecido por muitas outras denominações. Ah!
-	É ele que serve de "molde" ao corpo físico quando o espírito renasce na Terra.
-	Ah! Quer dizer que eu tinha esse rosto quando vivia na Terra porque meu corpo espiritual era assim?
 -	Exatamente - - confirmou a senhora.
Que engraçado! – exclamou a  menina, olhando detidamente para si mesma e prosseguindo:
-	Então as roupas que estou vestindo, também estou vendo o peris...
 -	Perispírito.
-	Peris... perispírito delas?
A bondosa senhora riu, achando graça na ideia.
- Não, Celina, porque só os seres vivos têm perispírito.
Você está usando roupas "parecidas" com as que vestia quando
encarnada, providenciadas por mim.
- Pela senhora, vovó?
-	Sim. Quando você ficou doente e compreendi que iria voltar para o mundo espiritual, preparei a casa para recebê-la, de forma que não sentisse falta daquilo a que estava acostumada.
A avozinha fez uma pausa e perguntou:
-	Não percebeu que algumas das suas coisas preferidas estão no seu quarto?
Surpresa, a menina começou a se lembrar.
-	É verdade. As bonecas, os jogos, as roupas, os livros de histórias... tudo o que eu mais gostava! Como fez isso, vovó?
- Bem, através da força do pensamento.
- Também posso fazer isso?
- Quando estiver em condições, sim. Não é difícil, basta que saiba concentrar sua vontade na direção de um determinado objetivo que deseja alcançar. Mas, essa é uma outra história. Deixemos para depois.
-	Por que você teve todo esse trabalho, vovó Catarina?
Com os olhos úmidos, a senhora explicou, fitando a neta com imenso carinho:
-	Não queria que sofresse mais do que o necessário, minha filha. Não ignorava que o fato de ter que se separar da família, dos amiguinhos, já seria bastante difícil e doloroso. Então, procurei cercá-la de tudo o que lhe pudesse trazer um pouconde prazer ou de consolo, lembrando-lhe o lar terrestre.
A menina sentiu-se emocionada com o carinho e as atenções da avó tão querida. Acercando-se mais, deu-lhe um abraço apertado.
-	Ah! Vovó, é por isso que eu gosto tanto de você.
Tentando vencer a emoção, a senhora afirmou:
- Eu sei, querida. Agradeço sempre a Jesus tê-la mandado para os meus braços.
Fazendo uma pausa para se recompor emocionalmente, disse:
-	Ouça. A campainha está soando. Nossas amigas chegaram.
Vamos recebê-las?


NA ESCOLA
A caminho da escola, Celina não continha a ansiedade. Letícia e sua mãe achavam graça das reações da menina, que olhava todos os lugares por onde passavam, curiosa. Ao se aproximarem do destino, D. Marta indicou à Celina:
-	Aquele é o "Recanto das Flores", a escola para onde nos dirigimos.
Celina fitou admirada o que tinha à sua frente. Era um conjunto de prédios baixos, de arquitetura simples mas muito graciosos, cercados de jardins floridos, extensos gramados e árvores frondosas.
- É linda a escola! — exclamou a menina.
Adentrando a construção central, D. Marta dirigiu-se à sala do diretor conduzindo Celina, enquanto Letícia despedia-se delas, encaminhando-se para a sua classe.
Celina simpatizou imediatamente com ele. Era um senhor de cabelos grisalhos e fisionomia afável, que as recebeu gentilmente.
-	Então, teremos uma nova aluna? - - falou, dirigindo-se à garota.
Celina concordou, afirmando:
-	Quero muito estudar aqui.
-	Pois seja bem-vinda! Tenho certeza de que gostará muito da nossa escola.
Após conversar um pouco com a recém-chegada, fazendo-lhe algumas perguntas, Otávio apertou um pequeno botão na parede, ao lado da sua mesa. Em seguida, entrou na sala uma jovem de cabelos longos e olhos azuis, atendendo ao chamado.
-	Chamou-me? — perguntou ao diretor.
-	Sim. Estamos recebendo uma nova aluna - informou.
Otávio  apresentou a moça às duas visitantes que ali estavam, explicando:
-	Esta é Vera, colaboradora da nossa instituição.
Em seguida, orientou:
Vera, leve as nossas irmãs até a sala da professora Amélia, onde Celina deverá ficar por enquanto.
Sorridente, Vera conduziu-as por entre corredores que davam para pátios floridos. Celina observou que, de modo geral, as paredes eram de uma espécie de vidro permitindo ver o exterior.
Defronte de uma porta Vera parou, batendo discretamente, antes de entrar.
-	Amélia, esta é Celina, sua nova aluna. Veio para conhecer a classe.
A professora Amélia era jovem, de cabelos pretos, olhos vivos e muito alegre. Cumprimentou a menina, que sentiu-se imediatamente atraída por ela.
A classe era bem arejada, com amplas janelas e paredes daquela espécie de vidro, de onde se descortinava o verde do jardim. Muito agradável.
Ali estavam nove crianças, entretidas a desenhar.
A professora, percebendo o interesse de Celina, sugeriu:
-	Por que não fica hoje conosco?
-	Posso?
-	Bem,  não vejo inconveniente nisso - afirmou a professora.
Marta reforçou a sugestão, asseverando:
-	Fique, Celina, se desejar. Avisarei sua vovó para que ela não fique preocupada.
A menina agradeceu, radiante.
Era uma experiência nova e Celina estava muito feliz. Foi apresentada às outras crianças, que a receberam com satisfação.
Durante todo aquele dia, Celina permaneceu na Escola "Recanto das Flores", junto com os novos coleguinhas da sua idade, aprendendo e se divertindo.
Ao retornar para casa, à tarde, estava cheia de novidades e experiências para contar.
                











A SURPRESA
O tempo passou rápido. Entre divertimentos, passeios e estudos, os meses voaram.
Ao aproximar-se a época do Natal, quando se comemora na Terra o nascimento de Jesus, a professora Amélia reuniu os alunos informando:
-	Vocês se esforçaram bastante e aprenderam o suficiente. Como prémio, vamos levá-los em uma excursão para visitarem as suas famílias que ficaram na crosta terrestre.
As crianças bateram palmas, felizes. Era o que mais desejavam. Rever a mamãe, o papai, os irmãozinhos, enfim, o lar que tanto amavam.
A professora deixou que dessem vazão ao seu justo contentamento, depois considerou:
- 	A partir de hoje, vamos nos preparar para essa visita. Temos que ter condições emocionais equilibradas para enfrentar essa   situação. Todos sabem o quanto sofreram, após a desencarnação, pelo apego aos familiares.
Maria Lúcia arregalou os grandes olhos negros perguntando: - Não podemos chorar, não é Tia Amélia?
-	É verdade, Maria Lúcia. E por que não podem chorar?
   - indagou à classe.
Ricardo respondeu com seriedade:
-	Para não deixá-los tristes.
-	Isso mesmo, Ricardo. Então, como devem agir?
Agora foi  a  vez  de  Fábio  responder,  demonstrando  o conhecimento adquirido:
-	O pensamento é uma força poderosa e devemos ajudar nossa   família com boas vibrações, emitindo serenidade, alegria, otimismo, paz...
Celina, que permanecia pensativa, indagou:
Tia Amélia, mamãe perceberá minha presença?
-	Isso depende da sensibilidade dela, Celina – respondeu a mestra. Completando: - Mesmo que não saiba que você está ali, sua presença evocará as lembranças e sentirá saudades, recordando com muito amor da filha que partiu.
A pequena Viviane levantou o braço, ansiosa para demonstrar sua sabedoria:
-	Eu sei como se chama essa sensibilidade para as coisas espirituais. É   Me - diu - ni - da - de - - falou, separando bem as sílabas.
-	Muito bem, Viviane. Demonstra que aprendeu o que  foi ensinado.
- Meu cãozinho perceberá minha presença? — indagou Roberta, preocupada.
-	Provavelmente sim, pois os animais têm uma percepção
muito apurada. No entanto, todas essas perguntas serão respondidas naturalmente. Vocês terão oportunidade de vivenciar e aprender na prática.
Fez uma pausa e, fitando com carinho os alunos, completou:
-	O importante é que aproveitemos ao máximo o passeio, que  tem dupla finalidade:  recreação e  aprendizado.  Terão ocasião de tranquilizar as famílias quanto ao estado em que se encontram, ajudando para que os entes queridos se equilibrem emocionalmente. Partiremos daqui a uma semana.
Naquele dia e nos que se seguiram, as crianças não conseguiram pensar em outra coisa.
A lembrança do lar terreno, dos pais, dos irmãos, dos amiguinhos, surgia muito forte em suas mentes.
A certeza de rever em breve os familiares deixava-os alegres e ansiosos.
Durante toda aquela semana, receberam orientações sobre o comportamento que deveriam manter, em contato com os encarnados, nas mais diversas circunstâncias, preparando-se para quaisquer eventualidades que pudessem ocorrer.
Especialmente, aprendendo a dominar os impulsos e as emoções para poderem ajudar com acerto os que ficaram na Terra.





NA CASA ESPIRITA
No dia e na hora aprazados, estavam todos a postos.
Haviam combinado encontrar-se no "Templo da Paz", uma vez que se integrariam à caravana outras pessoas que não frequentavam a escola "Recanto das Flores"
Ao chegar, Celina notou que já havia muita gente ali.
  Curiosa, puxou a saia da avó perguntando em voz baixa: Toda essa gente vai também, vovó?
Discreta, a gentil senhora esclareceu:
-	Sim, mas não conosco. Muitos outros grupos aqui se reúnem, para orar, antes da partida às regiões mais densas.
-	Ah!...
Observando, Celina reparou que, não obstante reunidos no mesmo local, os grupos separavam-se naturalmente, procurando cada qual se reunir segundo os objetivos específicos.
Aos poucos, os coleguinhas da escola e os demais participantes foram chegando.
Na hora marcada, teve início o culto cristão.
Um senhor muito distinto que Celina já conhecia, por tê-lo visto da outra vez que esteve no local, e que conversava com diversas pessoas num canto, dirigiu-se à frente.
Tomando de um livro luminoso, abriu-o ao acaso. Era o Novo Testamento.
Ele leu um trecho curto e depois fechou o livro, pondo-se a discorrer sobre o tema durante alguns minutos. Em
seguida, fez uma prece, suplicando as bênçãos de Deus para todos os que ali estavam e que iriam seguir com as caravanas. Encerrada a reunião, os diversos grupos foram-se aproximando dele e despedindo-se. Também o grupo do qual Celina fazia parte adiantou-se, recebendo as bênçãos do dirigente da reunião.
-	Que Jesus os abençoe! - disse ele, envolvendo a todos num olhar cheio de mansidão.
Celina contou. A caravana da escola "Recanto das Flores" era composta por trinta pessoas.
Na saída, aguardaram a chegada do veículo que iria levá-los à Terra.
Quando a condução chegou, acomodaram-se para partir. Era muito semelhante ao aeróbus que os levara até o "Recanto das Águas Cristalinas", só que era todo fechado, não possuindo janelas para o exterior.
As crianças ficaram um tantinho decepcionadas, pois esperavam poder ver os lugares pelos quais iriam passar e também a chegada à crosta terrestre.
Enquanto o veículo se elevava suavemente do solo, a professora Amélia alertou:
Lembrem-se, crianças, de tudo o que aprenderam. Mantenham o pensamento elevado e não se deixem dominar pelas emoções. Estão indo para alegrar suas famílias e não para entristecê-las.
Todos concordaram, compenetrados.
A viagem foi tranquila e dentro de algumas horas perceberam que o veículo parara. As portas se abriram. Desceram, curiosos.
Estavam defronte de uma casa simples, construída no fundo de um terreno. Na frente, um jardim.
Amélia esclareceu:
-	Ficaremos hospedados aqui. É um Centro Espírita e nele encontraremos tudo o que precisarmos.
Um tanto surpresas, as crianças encaminharam-se para a porta de entrada.
Algumas entidades, vendo-as chegar, vieram-lhes ao encontro.
-	Sejam bem-vindos! É um prazer recebê-los na nossa Casa. Fizeram boa viagem? Aqui poderão descansar em paz.
O movimento era intenso. Muitos desencarnados ali se encontravam, cada qual entregue às suas ocupações.
Celina notou que todos eram muito simpáticos. Ao passar pelo grupo recém-chegado, sorriam e brincavam com as crianças.
-	Que lugar agradável! -  exclamou ela sem conter a admiração.
O anfitrião sorriu, satisfeito:
-	Fico feliz que tenha gostado. Venham conhecer a nossa Casa.
Entraram. À primeira vista, um salão pequeno com cadeiras enfileiradas. Ao fundo do auditório, uma grande mesa, ladeada de cadeiras, coberta com uma toalha e, sobre ela, um belo vaso de flores.
Tudo muito simples, mas limpo.
Deixando o salão, visitaram as outras dependências. A sala de passes, as salas de Evangelização Infantil, sala para costura e trabalhos manuais, cozinha e banheiros. Essa a parte material.
A parte espiritual das instalações era muito maior, com outros andares, onde encontravam-se enfermarias, dormitórios, salas de equipamentos, de reuniões e muito mais.
Quando terminaram a visita de reconhecimento, o dirigente espiritual da instituição explicou:
-	Agora, sintam-se em casa e fiquem à vontade. Vou deixá-los pois tenho trabalho urgente para fazer.
-	Obrigada - disse Amélia. - Não se preocupe conosco. Não queremos atrapalhar. Se pudermos ser úteis de alguma maneira, é só dizer.
-	Agradeço o oferecimento. Pode ter certeza de que não faltarão oportunidades de cooperação fraterna. Temos muito
serviço por aqui.
Os componentes da caravana permaneceram numa sala em agradável palestra com outras pessoas que ali se encontravam, inclusive servidores da Casa que, tendo algum tempo livre, vinham fazer-lhes companhia.
A certa altura, Fábio perguntou à professora Amélia:
- O que estamos esperando? Não vamos visitar as nossas famílias?
- Mais tarde. Participaremos de uma reunião da Casa Espírita e depois iniciaremos as visitas — respondeu atenciosa a mestra, sugerindo em seguida: -  Aproveitem o tempo para brincar no jardim.
Satisfeitos, os alunos espalharam-se pelo gramado. As horas passaram rápidas e logo anoiteceu.
Um pouco antes da hora marcada para o início da reunião, dirigiram-se todos para o salão.
DE VOLTA AO LAR
Dando a mão à Celina, vovó Catarina volitou rapidamente rumo à cidade natal, onde residira durante toda a sua vida e onde morava ainda a família terrena.
Em pouco tempo estavam sobrevoando a cidade e percorrendo as ruas tão conhecidas.
Para Celina era uma experiência fascinante em todos os aspectos. Era essa a primeira vez que retornava à Terra, depois do desencarne, e a vista do alto era magnífica.
Mas agora, aproximando-se de casa, a emoção tomou conta do seu coração.
Ansiosa, adiantou-se e correu, tentando abrir o portão, que estava fechado. Não conseguiu. Fitou a avozinha, surpresa.
A bondosa senhora sorriu, explicando:
-	A matéria é obstáculo para nós, espíritos libertos do corpo físico, se buscamos manejá-la como se ainda fôssemos encarnados.
-	Ah! E como fazer então? -  perguntou a netinha.
- É fácil. Use a força da sua vontade para transpor os obstáculos. Deseje estar lá dentro, e estará.
Celina assim o fez e, num piscar de olhos, estavam no interior da casa.
O ambiente era o mesmo. Os móveis, os vasos de plantas, os enfeites.
Com saudade, Celina percorreu todos os cómodos. Ao chegar à copa, seu coraçãozinho começou a bater mais forte. O pai, a mãe e os dois irmãos estavam sentados à mesa, fazendo um pequeno lanche antes de dormir, como era de hábito.
Acercou-se da mãezinha e abraçou-a sem poder conter as lágrimas.
Nesse momento notou que a mãe, bastante emocionada, não continha o pranto.
O marido, solícito, indagou:
-	O que foi, querida?
Enxugando os olhos com a ponta do avental, a senhora falou:
-	Neste instante, não sei porque, lembrei-me de Celina, nossa querida filhinha que tão cedo nos deixou. Creio que é porque estamos comendo pizza., que ela adorava.
Abraçada à mãezinha, Celina chorou mais ainda, vendo que ela se lembrava dela e das suas preferências.
Contudo, alertada pela vovó Catarina, vigilante, recordou o que havia aprendido e com esforço conseguiu se controlar.
- Sim, querida mamãe - disse ela -, sou eu mesma, sua filhinha, que está aqui ao seu lado. Porém, isso não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria para todos nós. Jesus permitiu que eu viesse visitá-los, estou muito feliz e quero vê-los felizes também. Coragem! A vida é bela e nossa separação é temporária.
Conquanto não a ouvisse, a mãezinha anotou mentalmente as palavras da filha, em forma de intuição, e com ânimo novo e diferente  expressão, enxugou  o  rosto  tentando sorrir.
-	Interessante — comentou para os familiares que a ouviam
interessados —, sinto a presença de nossa Celina aqui conosco. Não sei explicar como e nem porque, mas parece-me que ela deseja que fiquemos alegres. Não quer ver ninguém triste.
Tomando a mão da esposa, o marido concordou:
-	Tenho o mesmo pressentimento, minha querida. Nossa Celina, onde estiver, está muito bem e quer que também fiquemos bem.
E, para confirmar a presença da morta adorada, Tiago, o caçulinha, menino de quatro anos de idade, falou com simplicidade:
-	Olha! Celina está sorrindo para mim, mamãe!
Surpresa, a senhora ralhou:
-	Não brinque com isso, menino!
-	Mas é verdade, mamãe. Estou vendo Celina. Ela está entre papai e você.
Tiago, testemunhando a presença da irmãzinha desencarnada, fez com que uma profunda emoção tomasse conta de toda a família.
-	E vovó Catarina está com ela - afirmou o menino novamente.
-	Como você sabe? Não chegou a conhecer sua avó, Tiago!
-	Conheço, sim. Temos um retrato dela na sala de visitas, não é?
-	Ah! É verdade — concordou o pai. - - Temos um retrato da vovó Catarina junto com o vovô Felício. Tem razão, meu filho.
Cheios de júbilo, terminaram a refeição, continuando a conversar. Naquela noite não se falou de outra coisa.
Para Celina, o ambiente de paz e amor era um reabastecimento espiritual. Para seus pais, era a prova da sobrevivência da alma. Assunto para ser meditado maduramente.
Resolveram, de comum acordo e aceitando a sugestão mental de vovó Catarina, procurar uma Casa Espírita que pudesse explicar-lhes tudo o que estava acontecendo.
Uma coisa era certa. Sentiam-se cheios de esperança e com ânimo novo para enfrentar a vida.
A visita foi extremamente gratificante para todos os envolvidos e as horas passadas no lar terreno muito agradáveis para Celina e sua avó.


BUSCANDO  INFORMAÇÕES
Na manhã seguinte, bem cedinho, Dalva e Manuel, os pais de Celina, receberam uma visita. Era uma antiga conhecida e que exercera as funções de lavadeira da família por muitos anos.
A visitante, de pele negra e lustrosa, humilde, foi recebida com gentileza pelos donos da casa.
Manuel desculpou-se, alegando urgência em ir para o trabalho. Assim, as mulheres ficaram a sós.
Após os cumprimentos habituais, Dalva convidou-a para sentar-se à mesa e tomar o café da manhã com ela.
Jandira, a recém-chegada, sentou-se numa cadeira, agradecendo o gentil oferecimento. Em seguida, enquanto Dalva servia o café, a lavadeira falou:
-	Estou muito emocionada, Dona Dalva, e não pude deixar de vir vê-la. Esta noite sonhei com a minha Maria Lúcia.
Dalva, extremamente sensibilizada, comentou:
-	Compreendo. Você também perdeu sua filha, como eu, e sei bem o que está sentindo.
Com os olhos negros, grandes e brilhantes, Jandira contou:
-	Maria Lúcia estava linda, muito bem vestida; trazia fitas nos cabelos como gostava, e conversamos bastante. Ah! Que felicidade, meu Deus! Disse-me muitas coisas, que mora num lugar cheio de crianças, que está muito contente e que não devo mais chorar. Com   os   olhos   cheios   de   lágrimas,   Dalva  concordou, estabelecendo a semelhança de orientação que lhe fora dada. A visitante continuou, depois de uma pausa:
-	Disse também algo que me fez vir vê-la o mais rápido
que pude. Afirmou que frequenta uma escola muito bonita e que Celina é sua colega de classe.
Dalva não se conteve e deixou que as lágrimas lhe lavassem o rosto.
-	Que bênção, Senhor! Outra notícia de minha querida Celina.
Aí foi a vez de Dalva contar à admirada visitante que recebera a visita de Celina e de sua mãe, Catarina, naquela noite.
Ambas choraram abraçadas, permutando sentimentos.
A negra, de olhos arregalados, considerou:
-	Sabe, Dona Dalva, acredito que esses fatos estejam entrelaçados. Agora mesmo continuo sentindo a presença de Maria Lúcia, como se ela estivesse aqui, junto comigo. Quem sabe, as meninas não vieram juntas fazer-nos uma visita e trazer-nos consolação?
Dalva concordou, ponderando:
- É verdade. Também penso assim, Jandira. Combinei com meu marido de ir procurar um Centro Espírita para obter esclarecimentos sobre esses assuntos espirituais. Nunca acreditei muito nessa coisa de "espíritos", ou "almas do outro mundo", mas confesso que fiquei impressionada com o que aconteceu ontem. Acho que precisamos nos informar melhor. Quer nos acompanhar?
Jandira aceitou o convite, concordando que era o melhor a ser feito.
-	Tenho a íntima convicção de que realmente "estive" com minha filhinha. Sei que está viva em algum lugar e, pelas informações   que   ela   me   deu,   existe   muita   coisa   que desconhecemos. Não inventei nada e nunca imaginaria o que ela me disse. Sim, também desejo estudar o assunto.
 Cheias de júbilo e de esperança separaram-se, combinando um horário para procurarem orientação numa Casa Espírita que distava poucas quadras dali.
Não viram as filhinhas, Maria Lúcia e Celina, abraçadas, acompanhadas da sorridente avozinha Catarina e da Vovó Carmem, muito satisfeitas, participando da conversa que se desenrolava no ambiente material.
Ao chegar a hora de deixarem a Terra e voltarem para a nova morada, foi com tristeza que as meninas se despediram dos entes queridos, certas, porém, de que voltariam assim que lhes fosse permitido.
Consolava-as, todavia, o fato de terem deixado as famílias encaminhadas e frequentando reuniões espíritas, o que facilitaria muito o entendimento e o intercâmbio entre os dois mundos, pelos conhecimentos da Vida Maior que receberiam dali em diante.




DESPEDIDAS
Aos poucos os grupos vinham chegando. A cada equipe que retornava, novas demonstrações de alegria e indagações curiosas:
-	E daí, como foi? Correu tudo bem?
Todos tinham novidades para contar. Dizia Ana Paula, eufórica:
-	Agora tenho um novo irmãozinho. Chama-se Renato e, apesar de ter apenas seis meses, ele me viu e estendeu os bracinhos para mim!
Roberta, toda feliz, contava a sua experiência:
-	Minha cachorrinha também percebeu minha presença! E sabem o que mais? Agora tem cinco filhotinhos, lindos como a mãe! Um é branco, dois são pretos e os outros são malhados. Uma fofura!
Abraçavam-se, felizes pelo reencontro, todos sentindo doces vibrações de bem-estar, hauridas em contato com os familiares encarnados e que tanto bem lhes fizera.
Cada um retornava mais fortalecido, mais consciente do que lhe cumpria realizar e mais amadurecido pelas experiências.
O aprendizado fora rico de situações novas e todas as crianças portaram-se à altura do que haviam estudado e do que se esperava delas.
Trocavam ideias, contavam as novidades e sorriam, cheias de justa satisfação. Em cada rostinho, belo e estuante de vida, percebia-se uma nova expressão, uma luminosidade diferente, como se naqueles poucos   dias  houvessem  crescido.   Mostravam  ponderação, discernimento e equilíbrio espiritual, conquanto exteriormente continuassem a ser as crianças de sempre, alegres e graciosas. O ambiente da Casa Espírita encontrava-se preparado para receber os visitantes em seu retorno. Intensamente iluminado, o salão estava todo florido, e o colorido e o aroma das flores espalhavam-se por todo o ambiente. Era uma verdadeira festa.
Chegara a última equipe, formada por Viviane, Fabrício, Vovô Mártus e Vera.
Após algum tempo de confraternização, os responsáveis pela excursão reúnem os participantes no salão. Presentes também os diretores e trabalhadores espirituais da Casa, inicia-se a reunião.
Vovó Carmen é solicitada a dizer algumas palavras em agradecimento.
A simpática senhora fita a cada um com imenso carinho e, em seguida, começa a falar:
- É com grande alegria e justa satisfação que nos reunimos aqui hoje. Após o trabalho realizado, com excelente resultado e aproveitamento, só temos a agradecer. À equipe espiritual desta Casa que nos assessorou com tanta competência, ajudando-nos nas tarefas esclarecedoras e socorristas.
Agradecemos a todos os que nos acompanharam, fazendo parte desta caravana, generosos, nos dando apoio e sustentação na execução dos compromissos.
Fez uma pausa e, olhando os pequenos de forma especial, prosseguiu:
- Às nossas crianças, só posso dizer que sinto muito orgulho de vocês. Souberam se comportar de maneira admirável, demonstrando, nas situações mais difíceis, o aproveitamento das lições que tiveram. Hoje, vocês estão, com certeza, mais experientes e seguras, preparando-se para as tarefas que virão no futuro. Que Jesus possa abençoá-los sempre. Para finalizar, solicito à Celina para fazer a prece.
A menina adiantou-se um pouco e, com seriedade e confiança, elevou a voz cristalina, enquanto suave melodia ouvia-se, vinda dos espaços infinitos, como se cantada por um coro de anjos.
- Querido Jesus! Agradecemos a oportunidade que o Senhor nos deu de participar desta excursão, de podermos rever o papai, a mamãe, os irmãozinhos e o lar que deixamos aqui na Terra. Que todos eles possam ser tão felizes como nós somos. Também agradecemos por poder ajudar os que precisam de socorro.
Permita, Jesus, que possamos retornar outras vezes para matar as saudades que trazemos dentro do peito. Para isso, prometemos nos esforçar e aprender cada vez mais. Que a Sua paz nos envolva sempre em todos os lugares que o nosso Pai Maior criou para morarmos. Assim seja.
Terminou a oração e os presentes estavam muito emocionados. Pétalas de luz suaves e radiantes caíam sobre adultos e crianças, delicadamente, desfazendo-se em contato com a pele e enchendo a todos de bem-estar, paz e alegria.
Fortalecidos, os caravaneiros preparavam-se para partir, retornando ao seu local de origem.
As despedidas se fizeram entre lágrimas e abraços carinhosos, com a promessa de poderem estar juntos assim que Deus o permitisse.
Saíram, acenando adeuses.
O sol desaparecera no horizonte e a noite se enchera de pontos luminosos.
Ganharam o espaço percorrendo as distâncias e fitando o céu estrelado, onde infinidade de mundos giravam em suas órbitas.
A grandeza de Deus patenteava-se a seus olhos. Apertaram-se as mãos, felizes e reabastecidos espiritualmente, prontos a recomeçar suas atividades normais na cidade onde agora tinham um novo lar.
Marcelo
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