
O DESENCARNE E O ESPÍRITA

Os laços que separam os dois planos da vida são por demais tênues. 
Enquanto poucos sabem aproveitar a oportunidade desta informação, muitos 
procuram engrandecer-se nos palcos do mundo, por meio de glórias 
efêmeras ou do lisonjeio dos homens, que nada mais são do que a 
expressão do egoísmo e da vaidade humana. Outros procuram caminhos 
dolorosos, ligados às trocas materiais. Sentem-se, assim, grandes e fortes 
perante os homens, mas não conseguem se aproximar, sequer um instante, 
daqueles laços sutis do relacionamento espiritual. 

Pode parecer tratar-se de pensamentos que se entrelaçam apenas no campo
filosófico, das idéias, levando a pensamentos de meras cogitações ou 
formulações mentais, sentindo-se incapazes de encampar a força dessa 
idéia e realidade. Mas, inexorável é o momento em que temos de 
estabelecer o retorno à verdadeira realidade, chamados a comparecer ao 
tribunal da consciência, onde os aplausos, honrarias e bajulações humanas 
não mais estarão presentes. Estaremos, ao contrário, diante de nossa 
realidade, fria e crua. E esse momento inexorável não sabemos quando vai 
acontecer. 

Muitos pensam que seu momento está distante, por causa das 
características ou da estrutura familiar. – “Meu avô aqui esteve durante 
tantos anos... meu pai, outros tantos”. “Minha vida não deverá ser curta, 
principalmente se me preservar de certos problemas”. “Diante desse quadro, 
me vejo em processo de permanência longa na terra.” Falsa concepção: 
quem pode saber o momento inexorável da passagem? O relacionamento 
dos mundos espiritual e material é extremamente próximo, mas quão poucos 
investem alguns momentos para refletir sobre a importância deste fato, a 
verdadeira realidade!

 A Doutrina Espírita abriu para todos nós um campo infindável de 
conhecimentos. Por bondade de Deus e por orientação de nosso mestre 
Jesus, foi-nos trazida a luz do esclarecimento acerca do mundo espiritual. E 
nenhum de nós, em momento algum da vida, pode negar este conhecimento, 
sobre quando será chamado. Só Deus o sabe. Lembrem-se da passagem 
evangélica sobre aquele senhor de grandes colheitas, que pretendia dar à 
sua alma momentos de tranqüilidade, após ter abastecido seus celeiros. O 
Senhor lhe disse: “vossa alma será recolhida hoje mesmo”. 

Trabalhemos, procurando através do estreitamento dos laços e sob 
influência do mundo espiritual, as forças para encontrar os caminhos que 
poderão nos conduzir para o outro lado da vida, na condição de espíritos 
convictos, que deram sua cota de trabalho. Com certeza teremos a clara 
realidade de que ainda muito temos a fazer, mas não traremos a preguiça, a 
inveja ou o crasso egoísmo que tanto nos infelicita. 

Todos serão chamados. E todos terão diante de si o retrato do que 



executaram. Peço a cada um que raciocine. Reflita. Pare um pouco com 
cogitações meramente humanas, que são temporárias, e penetre nas 
verdadeiras realidades da vida, que são as do espírito eterno, criado por 
Deus para brilhar, como fonte de luz no universo. Trabalhe intensamente.
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