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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NO MUNDO MAIOR 

 
No mundo maior é o quinto livro da série de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Este 
livro trata da questão psíquica. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do Plano Espiritual, 
trazendo-nos a abalizada opinião de Espíritos especialistas (Instrutores espirituais). 
São enfocados os encontros e desencontros da Medicina terrena ante as lições da Doutrina dos 
Espíritos. O Espiritismo, sabemos, descerra o véu que encobre os mistérios dos distúrbios psíquicos, 
apontando com bom senso suas causas. Mais que isso: ilumina os caminhos da cura. 
Os esclarecimentos espirituais trilhando pela simplicidade e por exemplos possibilitam a todos nós 
compreender como se processam e como devem ser administrados os casos de: esquizofrenia,  
 Epilepsia, neuroses várias, fobias, ideias fixas, sentimento de culpa, mongolismo (estudo de curioso 
caso). Vamos ao Estudo. 

 
SOBRE A OBRA NO MUNDO MAIOR 

 
André Luiz focaliza aspectos da vida no mundo espiritual e da comunicação entre seres 
desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. O autor espiritual 
fornece esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental e apresenta os 
correspondentes tratamentos espirituais. Sob forma romanceada, analisa temas como aborto, 
epilepsia, esquizofrenia e mongolismo, destacando o socorro imediato prestado aos necessitados 
pelos trabalhadores espirituais, que evitam, o quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos 
desastres morais. O livro revela a importância do conhecimento científico, mas ressalta a supremacia 
da terapêutica do amor. 
 

QUESTÕES DE ESTÍMULO AO DEBATE 

NO MUNDO MAIOR 
 

Capitulo 01 – Entre dois Planos 

 

1. Na preleção evangélica no plano espiritual, das 1.200 pessoas presentes 80% eram 

espíritos aprendizes encarnados, ainda inaptos a grandes voos do conhecimento, porém, 

nutriam o desejo sincero de serem colaboradores do plano divino. A libertação pelo sono, 

era o recurso para o amparo fraterno, afim de fortalecerem a mente devagarinho, gravando 

na memória ideias, sugestões, inspirações beneficentes e salvadoras, embora as 

recordações muitas vezes fossem imprecisas. 

a) Como você se sente, com essa afirmação?  
b) Você acredita que poderá ser (ou já foi) convidado a participar de uma preleção 

evangélica no plano espiritual? Com qual objetivo? Comente com o grupo. 
2. Apesar do apoio espiritual, os trabalhadores ainda padecem em desarmonia e angustia, que 

ameaçam o equilíbrio. Porque isso acontece? Refletir com o grupo. 

3. O Instrutor Calderaro orienta que a comunidade Espiritual atua na manutenção do equilíbrio, 

porém a modificação do plano mental da criatura não se impõe. Sendo assim, como se dá a 

evolução da criatura e do planeta? 

4. Comente a frase: “O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Grandes 

massas, há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente 

cientifica é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis 
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exigências de acelerador crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da 

assistência.” 

5. Encerrar o estudo desde capitulo, com a prece do Instrutor Eusébio. 

 
Capitulo 02 – A Preleção de Eusébio 

 

1. Porque após o encontro com o plano espiritual, ao acordar, não nos recordamos com 

precisão dos momentos vividos?  

2. Eusébio nos traz uma reflexão quanto ao “dualismo” existente entre luz e trevas no homem 

encarnado ao longo do tempo, ora cantando hinos de louvor, ora matando e destruindo para 

possuir. Discorra com o grupo sobre o assunto. 

3. Comente sobre a “Alienação Mental” e o resultado desta catástrofe em nossa mente, corpo, 

e planeta, e qual o trabalho salvacionista necessário para o enfrentamento dessa situação? 

4. Eusébio nos alerta para antes de procurar a Luz alheia, procuremos em nós a nossa própria 

luz. Nos alerta que no plano regenerador da carne, choram amargamente milhões de 

homens e mulheres que abusaram do concurso dos bons. Displicentes e recalcitrantes, 

esquivaram-se da oportunidade de acender a própria lâmpada, para atender aos seus 

próprio caprichos. Comente. 

5. Comente a frase:  

6. “- Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim 

de que sejamos claridade sublime.” Como conseguiremos a auto iluminação? 

7. Comente a frese: “A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram pelo 

TRABALHO incessante de cooperação com o Pai Altíssimo.”  

8. Qual a missão essencial do espiritualismo nos tempos modernos? De que forma 

alcançaremos? 

9. “Não busqueis o maravilhoso: a sede do milagre pode viciar-nos e perder-nos.” Comente: 

10. Das lições apresentadas neste capítulo, qual mais contribuiu com o grupo? Por que? 

 

Capitulo 03 – A Casa Mental 

 

1. Em quais casos é indicado a reencarnação imediata e por que? 

2.  O arrependimento é caminho para a regeneração, mas nunca passaporte direto para o céu. 

Por que? 

3.  “Para nos transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos Espíritos sofredores, 

desencarnados ou não, é imprescindível compreender a perversidade como loucura, a 

revolta como ignorância e o desespero como enfermidade.”  

4. Como o grupo entende essa orientação e se podemos contribuir nos trabalhos das Casas 

Espiritas e de que forma? 

5. Temos um cérebro que se divide em três regiões distintas, como um castelo de 3 andares 

que são: Consciente (presente / conquista atuais), Subconsciente (passado / impulsos 

automáticos) e Superconsciente (futuro / noções superiores). Comente sobre cada um deles 

e a influencia no nosso processo evolutivo. 

6. Como Calderaro define o Corpo Perispiritual? 

 

Capitulo 04 – Estudando o Cérebro 

 

1. Discuta com o grupo, sobre a mente criminosa arrependida e suas consequências. 
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2. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso “eu” reflete a vida. Cada 

individualidade revela-o de acordo com o progresso efetivo realizado. Discuta com o grupo 

quanto as diferenças que se apresentam no encéfalo (cérebro) por exemplo de um 

selvagem, de um santo, um cientista... 

3.  Como o plano espiritual examinam o organismo e suas manifestações no corpo físico? 

4. Porque a ‘mente’ é a orientadora do universo microscópico, que formam o corpo humano? 

Como se dá esse processo? 

5. Segundo Calderaro, porque o homem encarnado não se recorda das vidas passadas?  

6. “Temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado devido ao 

remorso arruinou os centros motores, desorganizando o sistema endócrino e perturbando os órgãos 

vitais. O desencarnado se alimentou com ideias de vingança e ódio.” O que resulta em nossas 

vidas o ato do “perdão” e do trabalho construtivo? 

7. Jesus nos recomendou o Amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e 

caluniam. Após o estudo deste capitulo, ficou mais fácil compreender este ensinamento? 

Por que? 

 
Capitulo 05 – O Poder do Amor 
 

1.  Comente a frase: “... o fundamento da obra divina é de amor incomensurável.” 

2. “A condição de vítima não te confere santidade; vales-te dela para semear, na própria 

senda, ruina e miséria, treva e destroços.” Discutir com o grupo esta frase.  

3. Discorra com o grupo a tragédia que envolve Pedro (o assassino) e Camilo (a vítima) e a 

reação de cada um após este ocorrido? Qual lição podemos tirar dessa história? 

4.  “O Senhor Todo Misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da 

perfeita obediência às Suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, 

elevar e redimir. Somos todos irmãos suscetíveis as mesmas quedas, filhos do mesmo 

Pai...” Comente: 

5. Qual a principal contribuição em aprendizado para o grupo, neste capítulo? 

 
Capitulo 06 – Amparo Fraternal 
 

1. Devido a mente perturba com pensamentos destrutivos a jovem Julieta teve seu corpo físico 

bastante comprometido. Discorra com o grupo a influência dos nossos pensamentos em 

nossas vidas e o corpo físico: 

2. Discuta a frase com o grupo: “A mente desvairada emite forças destrutivas, que, se podem 

atingir os outros alcançam em primeiro lugar o cosmo do organismo do emissor.”  

3. A Eterna Sabedoria examina sempre nossas ações, e sempre que possível pronto, nos 

reergue. Em quais momentos deixamos de receber o auxílio do Plano Maior? E o que nos 

torna merecedores desta dadiva? 

4. De todas as lições enriquecedora deste capitulo, qual mais te tocou e por que? 

 
Capitulo 07 – Processo Redentor 
 

1.  Neste capitulo Calderaro nos traz a reflexão sobre um jovem de oito anos, paralítico de 

nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, que não fala, não anda, não chega 

a sentar-se, vê e ouve muito mal, tendo uma vida de um sentenciado sensível a cumprir 

severa pena. Por que este jovem passa por esta situação (expiação) nesta vida?  

2. Comente com o Grupo, quanto a Misericórdia do Pai em nos permitir alcançar a cura 

definitiva do “eu” interior pelo esforço e pela vontade. 
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3. Conforme Calderaro o espirito não sofre retrocesso, todavia, as formas de manifestações 

podem sofrer processo de degeneração. Por que? 

4. Comente: “Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o Eterno 

Governo dos nossos destinos.” 

5. Um verdugo desencarnado toca com a destra no cérebro do garotinho descreva o que 

acontece com o doentinho, com este toque: 

6. Neste capitulo estamos buscando refletir quanto aos abusos, desenganos e as durezas dos 

corações e mente humana. Pensemos mais sobre a seguinte frase: “Se o amor emite raios 

de luz, o ódio arremessa estiletes de trevas.” 

7. Pensemos:  

 Lobos frontais - > recebemos estímulos do futuro. 

 Córtex - > abrigamos as sugestões do presente 

 Sistema nervoso - > arquivamos as lembranças do passado 
a) Porque o verdugo desencarnado atuou no Córtex (sugestões do presente) do encarnado? 

Qual o objetivo? 
b) Qual lição podemos tirar desse caso? 

8.  “A Maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária 

da alma à realidade.” Comente. 

9. Calderaro colocou as mãos sobre os Lobos Frontais (Estímulos do futuro) da mãe do 

doentinho. Qual o objetivo? 

10. Comente: “Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o 

doentinho no lábios, com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi, surpreendido, 

que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se 

derramavam sobre as duas entidades inferiores; estas, em sua parte, se inclinaram 

também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes 

serviria de mãe.” 

 
Capitulo 08 – No Santuário da Alma  
 

1.  “A família é uma reunião espiritual no tempo, e, por isto mesmo, o lar é um santuário.” 

Comente. 

2. Como Marcelo consegue medir sua evolução, quanto aos ataques noturnos que sofre? 

3. O que se faz necessário para que os ‘passes’, sejam mais eficientes? 

4. Marcelo em uma das suas encarnações abusou das paixões e do excesso de autoridade, 

como retorno após a morte, foi aprisionado por espíritos vingativos que ansiavam pela 

justiça vulgar. Em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se por anos. 

Por mais que suplicasse, e houvessem elementos intercessórios, demorou muito sua 

libertação. Por que? 

5. “Se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para 

os desvios da alma.” Comente. 

6. Importante lição: Marcelo desde tenra idade, preocupava-se em reajustar-se moralmente 

pela bondade e obediência, docilidade e ternura, se reeducando intimamente. Porém, ao 

consolidar a posse do patrimônio físico, o que se dá após os 14 anos de idade, Marcelo 

com a organização espiritual plenamente identificada com o corpo físico, passou a 

rememorar os fenômenos vividos e surgiram as chamadas convulsões epilépticas. Como 

Marcelo, consegue o equilíbrio? Para completar o estudo leia a questão 909 do Livro dos 

espíritos. 

7. Qual a reação no campo orgânico (físico) em especial o cérebro de Marcelo, com a simples 

reaproximação dos inimigos de outra época? 
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8. O caso de Marcelo é dos aspectos do “fenômeno epileptoide” um desequilíbrio perispiritual 

em existências passadas errou de múltiplos modos e o remorso, imperiosa força a serviço 

da lei Divina, guarda-lhe na consciência qual sentinela vigilante, numa entrega a seus 

inimigos colhendo os espinhos da semeadura. 

9. Milhões de pessoas irascíveis com habito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros 

nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina. Comente com grupo essa 

preciosa reflexão de Calderaro; e para ajudar no estudo, leia a questão 907 do Livro dos 

Espíritos. 

10. Comente a frase: “... o homem pela sua conduta, pode vigorar a própria alma, ou lesa-la.” 

Para ajudar na compreensão, leia a questão 908 do Livro dos Espíritos. 

11. Qual o remédio mais eficaz a Marcelo, já que tem a consciência acordada na espiritualidade 

superior? 

 
Capitulo 09 – Mediunidade  
 

1. Comente com o grupo, como entenderam a explicação do Instrutor Calderaro sobre 

animismo. 

2. Comente a frase: “A mediunidade tem pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é 

possível laurear o estudante no curso superior, sem que ele tenha tido suficiente aplicação 

nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina.” 

3. “Ninguém pode ensinar caminhos que não tenha percorrido. O homem, para auxiliar o 

presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A vanguarda impõe-lhe a soledade (solidão) 

e a incompreensão por vezes dolorosa, todavia, essa condição representa artigo de Lei que 

nos estatui (determina) adquirir para poder dar.” Comente com o grupo como entenderam a 

frase acima. 

4.  “A mediunidade mais estável e mais bela começa, entre os homens, no império da intuição 

pura.” Comente sobre a mediunidade de Moises e a mediunidade de Jesus. 

5. Como se dá o mediunismo comum, aceita pelo cooperador e voltado ao bem geral? 

6. O intercâmbio com os desencarnados pode transformar o homem? Como? 

7. Como é a mediunidade de Eulália? Comente sobre suas dificuldades e sua virtude no 

campo mediúnico? 

8. Comente: “Há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de 

capacidade receptiva, os quais variam infinitamente, como as pessoas.” 

9. Comente sobre a conclusão dos médiuns, quanto a comunicação de Eulália orientada / 

transmitida pelo médico? 

10. Quais cuidados Eulália recebeu do seu orientador espiritual para reequilibra-la, após os 

comentários dos companheiros?  

11. Porque a necessidade de um espirito comunicante em se “fazer entender” ou seja, usando 

palavras comuns à médium, foi compreendido como “animismo”? 

12. Qual lição mais te tocou neste capítulo? Por que? 

 
Capitulo – 10 Dolorosa Perda 
 

1. Cecília com 25 anos, solteira, rica, prestigiada pelo nome da família, adquire deveres da 

maternidade. Como filho, um espirito em afinidade cúmplice de faltas graves do passado. 

Laços entre mãe e filho, são de amargura e ódio. Cecilia opta pelo aborto. Comente com o 

grupo esse doloroso processo, os apelos da mãe de Cecília, a intercessão do dos mentores 

... 
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2. A providência divina, procurou reunir com a reencarnação, duas almas ligadas pelas 

afinidade por faltas graves do passado, com o objetivo do reajustamento, o que foi 

interrompido pelo aborto.  

a) Qual foi a orientação de Calderaro após o aborto?  

b) De que forma podemos cooperar?  

c) Como ficam esses dois espíritos? 

 
Capitulo – 11 Sexo 
 

1. Com qual objetivo os colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual, se reúnem 

uma vez por semana? 

2. Neste capitulo estamos estudando sobre as angustias do sexo. Tanto nos encarnados 

quanto desencarnados, a conduta sexual, é um dos fatores que mais contribui para o 

estado da loucura da criatura. A morte física soluciona os problema de desequilíbrios 

causados pelo desregramento do sexo? 

3. Comente com o grupo a frase: “A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na 

alma, em sua sublime organização.” 

4. Comente a importante lição de Calderaro, quanto a necessidade de sublimar nossos 

instintos uma vez que não é possível sua “eliminação/destruição”: “Não podemos esquecer 

que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de 

expressão será DESTRUIDA, senão TRANSMUDADA, no estado de sublimação.”  

5. Comente sobre a evolução sexual, desde os povos primitivos da posse absoluta do homem 

sobre a mulher, até os dias de hoje? 

6. Comente a frase: “Claro está, que, assim como se submete o diamante ao disco do 

lapidário, para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se 

com as glorias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às 

exigências da disciplina, aos ditames da renúncia... Irrisório seria, pois, reclamar do homem 

de evolução mediana a conduta do santo.” 

7. Ainda sobre o sexo... porque o plano espiritual superior nos orienta, quanto a necessidade 

de libertarmos a mente das malhas dos instintos, abrindo caminho aos ideais do amor 

santificante? 

8. Com o auxílio das explicações contidas neste capitulo, como grupo entende que possamos 

nos libertar das amarras dos instintos do sexo desregrado? O que é verdadeiramente 

necessário compreender e agir para o nosso bem e do próximo, considerando a primeira e 

Maior Lei? 

9. Conforme Calderaro, mais da metade da população encarnada no planeta, concentram 

suas faculdades no sexo, dos quais derivam os distúrbios nervosos. São irmãos nossos 

ausentes de conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão movidos 

pelos recursos da força sexual, com grandes prejuízos íntimos. É possível alcançar o 

equilíbrio sexual nas zonas instintivas do ser? Como? 

 
Capitulo – 12 Estranha Enfermidade 
 

1. Qual a “causa” da doença de Fabricio, (diagnosticado pelos médico como esquizofrenia)? 

2. Fabricio, ao contato com “a viagem de volta a si mesmo” vê-se a sós com as lembranças 

das suas ações. Era lhe impossível concentrar-se no próprio ser, sem escutar o pai e os 

irmãos a lhe acusar. Não encontrava consolo e tranquilidade. Desejoso de orar ao 

Altíssimo, era surpreendido por corrigir suas faltas, e tardiamente vem a saber que já 

haviam desencarnado. Após tomar consciência das suas escolhas, como fica Fabricio 

emocional e espiritualmente? 
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3. A mente falida de Fabricio com remorsos e preocupações, intoxicou lhe os centros vitais. 

Esse desastre atingiu em primeiro lugar as sedes das conquistas mais recentes da 

personalidade (células e estímulos mais jovens localizadas nos lobos frontais e no córtex 

motor). Explique como esse estado emocional e espiritual o prejudicou de alguma forma?  

4. Ainda sobre a questão deste capitulo, há esperança de reequilíbrio breve à Fabricio? 

Discorra com o grupo o porquê? 

5. Comente com o grupo, a explicação do Assistente quanto a JUSTIÇA DIVINA e o 

sentimento que se apresenta em seus corações com mais este conhecimento. 

6. Calderaro esclarece que o doente não oferecia perspectivas de melhoras... mas que 

estavam ali para proporcionar-lhe morte digna, e que não chegaria a enlouquecer em 

definitivo. E com apoio espiritual, desencarnaria, antes do “eclipse total da razão.” Comente 

com o grupo sobre essa importante lição de apoio fraterno do plano espiritual. 

7. Comente com o grupo a lição que mais lhe acrescentou neste capítulo. 

 
Capitulo 13 – Psicose afetiva 
 

1. Antonina sofrida ao ser preterida por Gustavo, recebe apoio do plano espiritual, 

primeiramente por Calderaro que lhe aplica passes magnéticos tranquilizantes, para que ela 

pudesse adormecer. Parcialmente desligada do corpo físico, recebe a visita espiritual de 

sua mãe Mariana e de Márcio, sendo que este, transmite-lhe importante mensagem 

fraternal com altas aquisições de amor verdadeiro. Qual foi a mensagem esclarecedora 

transmitida por Marcio? Comente com o grupo. 

2. Após a mensagem de conforto que Márcio transmite à Antonina, o emissário espalma as 

mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo-a em jactos de luz, tocando-lhe o perispírito e 

corpo físico, e parte com sua mãe e Marcio para uma excursão no plano espiritual. 

Calderaro fica responsável de ajuda-la no retorno ao corpo físico. Pergunta:  

a) Como Antonina acorda no dia seguinte, após essa maravilhosa experiência?  

b)  Qual cuidado Calderaro toma, antes de Antonina acordar, e por que? 

c)  Podemos vivenciar experiências semelhante a esta? 

3. Qual a principal lição apreendida neste capítulo? 

 
Capitulo 14 – Medida Salvadora 
 

1. Qual o Vício de Antídio? O que esse vício resultou em sua vida? 

2. Descreva o que ocorre com Antídio, com o perispírito semi liberto do corpo físico, causado 

pelos perniciosos processos da embriagues? 

3. O plano espiritual, após estudar o caso de Antídio, ministra-lhe provisória desarmonia no 

corpo físico. Por que agiram assim? 

4. Comente com o grupo, quanto a impressão de André Luiz, ao se deparar com uma multidão 

de entidades conturbadas e viciosas, bailando com os encarnados que inconscientemente 

correspondiam aos seus ritmos sem aperceber-lhes a presença. 

5. Conforme explicação de Calderaro à André Luiz, a dança pode ser um ato tão santificado 

como orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Era este o caso, do quadro 

da dança que descrevemos na questão anterior? Qual a diferença entre uma e outra? 

6. Calderaro descreve os homens e mulheres que frequentavam o recinto pernicioso, como 

“transfugas sociais” rebeldes à disciplina instituída pelos Desígnios Superiores, muitos deles 

profundamente infelizes, precisando de ajuda e compaixão. Buscam incessantemente “fugir 

de si mesmo” (do autoconhecimento) que mais cedo ou mais tarde, terão que enfrentar. De 

acordo com Calderaro, qual a importante ferramenta que nos conduz ao processo do “auto 

reconhecimento”? 
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7. Comente essa importante lição com o grupo: Antídio sofre obsessão por quatro entidades, 

que absorvem-lhe as emanações do álcool. Semi desligado do organismo físico, causado 

pela bebida, passou a identificar-se mais com as entidades perseguidoras, que tinham a 

mente invadida por visões terríveis do sepulcro, de víboras, morcegos, lugares sombrios por 

onde haviam estacionado. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado 

desses “vampiros”, as imagens o apavora e roga a Deus com pedidos de socorro. Antídio 

não correspondendo aos apelos da família e tentativas de ajuda do plano espiritual, estava 

mais disposto à perversão dos sentidos e a fuga de si mesmo. 

8. Qual recurso o plano espiritual aplica à Antídio, com o objetivo de auxilia-lo a se livrar aos 

poucos do vício do álcool acordando os sentidos a nobreza do ato de viver?  

9. Comente a frase de Calderaro: “As mesmas Forças Divinas que concedem ao homem a 

brisa cariciosa, infligem lhe a tempestade devastadora... Uma e outra, porém, são 

elementos indispensáveis à gloria da vida.” 

 
Capitulo 15 – Apelo Cristão 
 

10. Comente a frase: “Não nos esqueçamos que acima de tudo, nos empenhamos numa obra 

educativa. Salvar alguém ou socorre-lo não significa “subtrair” o interessado à oportunidade 

de luta, de alçamento ou edificação.” 

11. “Saber perder vantagens transitórias, para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais” 

comente a frase: 

12. Conforme a preleção de Eusébio, antigamente os companheiros de Cristo disputavam a 

oportunidade de servir, e na atualidade, como nos comportamos? 

13. “Perante os desafios do Céus, credes, acaso, servir a Deus, encarcerando os serviços da fé 

nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas 

perigosas ilusões acerca da vida espiritual.” Comente essa importante reflexão: 

14. O orientador Eusébio cita em sua preleção, a passagem de Jesus no planeta Terra, destaca 

sua conduta sem normas rígidas ou imposições, pedindo apenas amor e entendimento, fé 

sincera e bom animo nos trabalhos edificantes. Como o grupo compreende essa importante 

orientação? 

15. Comente as frases:  

a) “Transformemos a igreja (e casas espíritas) no doce lar da família cristã...” e  

b)  “Aguardar o Céu, menosprezando a Terra, é obra de insensatez.” 

c) “O irmão caído é nossa carga preciosa, a dificuldade é nosso incentivo santo, a dor nossa 

escola purificadora.” 

16. O que o grupo compreendeu como sendo o “Apelo Cristão” do Orientador Eusébio? 

 
Capitulo 16 – Alienados Mentais 
 

1. Conforme explanação de Calderaro, com exceção dos casos puramente “orgânico”, o que 

vem a ser o “louco”? Como chegam a esta situação? 

2. Calderaro faz uma inédita informação sobre  

3. O que se torna indispensável ao ser, para se efetuar uma jornada iluminativa do espírito? 

4. Milhões de irmãos nossos permanecem século afora na fase infantil do entendimento. Por 

que? 

5. No caso da velhina que havia sido marquesa, Calderaro diz assim: "alarmou-se ante as 

primeiras provações mais rudes da correção benfeitora, reagiu contra os resultados da 

própria sementeira ..."  Qual o comportamento que deveria ter tido essa nossa irmã diante 

de tal situação? 
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6. Ainda nesta frase "reagiu contra os resultados da própria sementeira...", o que Calderaro 

quer nos afirmar ? 

7. "... Geralmente ao delinquirmos, podemos precisar o instante exato de nossa desarmonia, 

porém quando será o momento de abandoná-la, jamais sabemos... "  Por que algumas 

pessoas se demoram mais para procurar a harmonia, enquanto outras demoram-se nela? 

8. " ... é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da Lei, como a 

expiação começa no crime... " Como fazer tais relações?? 

9. "... o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, por 

indisciplina ou ignorância..." Analisando de uma forma geral, é possível fugir da quitação 

das dívidas e ludibriar a Lei do Pai ? 

 
Capitulo 17 – No limiar das Cavernas 

 
1. Irmã Cipriana, que chefiava a comissão de trabalho socorrista nas cavernas de sofrimento, 

pergunta se André pretendia acompanha-los na visita aos abismos purgatoriais. André 

responde com uma orientação dada pelo Instrutor Eusébio. Qual foi essa orientação, e por 

que? 

2.  Cipriana como responsável pelo serviço direto da expedição, admite André em todas as 

“particularidades”? Por que? 

3. André fica no Limiar (inicio) das Cavernas, povoada por habitantes estranhos, para que 

pudesse realizar sua pesquisa. Seu primeiro questionamento ao instrutor foi: “Toda essa 

gente permanecem, porém, desamparada, entregue a si mesma?”  Comente a resposta de 

Calderaro. 

4. Comente a explicação de Calderaro à André, sobre a “faculdade de Volitação” nos dois 

planos (umbral e colônias)? 

5. André realiza sua pesquisa, em local onde a natureza das faltas dos habitantes, congrega 

verdadeira tribo de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros. Inteligentes, mas 

sem réstias de amor. O choque da desencarnação e impermeável ao auxilio santificante, 

devido a posição mental, não era possível arranca-los do desequilíbrio. Estavam habituados 

ao erro, vigoravam impulsos inferiores pela constante troca de energia, que desequilibrava a 

si e os outros. Comente. 

6. Comente: Os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, constituem realidades lógicas 

nas zonas espirituais. São prisioneiros de si mesmo.””  

7. Um dos instrumento que plano espiritual superior se utiliza, para que o “alienado mental”, 

possa ter nova chance de reorganizar o íntimo perturbado, é a reencarnação na Crosta 

Terrestre. Comente como são essas reencarnações e por que? 

 
Capitulo 18 – Velha Afeição 
 

1. Por que os usurários (Agiota; aquele que empresta dinheiro com usura, com juros muito 

altos) desencarnados há muito tempo, se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do 

trabalho digno? Como eram suas posturas enquanto encarnados? 

2. Qual a razão que levou essa assembléia de  velhinhos a este lastimável aspecto ?  

3. Por que o Sr. Claudio avô de André Luiz sentia que era merecedor daquele sofrimento?  

4. A riqueza herdada de maneira legítima e honesta pode ser considerada, como a miséria, 

como prova? Por que?  

5. "o  dedicado orientador que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados 

de meu desditoso ascendente", justifique a necessidade deste processo aplicado por 

Calderaro ao avô de André Luiz. 
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6. Por que André Luiz se sentia endividado com o espírito do avô? Qual o sentimento que 

finalmente o envolveu? 

Capitulo 19 – Reaproximação 
 

1. De que forma Cipriana ampara o Sr. Claudio, avó paterno de André?  

2. Qual a orientação de Cipriana para que o Sr. Claudio alcançasse mais rápida e eficiente 

melhora? 

3. Como será a reencarnação de Claudio, com quem deverá se reaproximar e por que? 

4. Por que Claudio não poderia se ausentar por aproximadamente uns dois anos, da casa de 

assistência fraterna, antes de sua reencarnação? 

5. Como foi o reencontro de Claudio e Ismênia, com o amparo espiritual da Irmã Cipriana? 

6. De que forma Ismênia auxiliará na reencarnação de Claudio? 

 
Capitulo 20 – No Lar de Cipriana 
 

1. Após o reencontro com seu Avó Claudio, André sentiu que algo tocara sua alma de forma 

diferente, de ardente curiosidade intelectual, para reflexões no tangente ao destino e ao ser. 

Reconhecia agora, que, para conseguir a “sabedoria” com proveito, era indispensável 

adquirir “amor”. Comente com o grupo essa importante reflexão de André: 

2. Descreva a funcionalidade da Casa Socorrista criada por Cipriana nas zonas inferiores, 

chamada por Calderaro de “Lar de Cipriana”: 

3. A Casa Socorrista, verdadeira oficina de restauração do espirito, foi criada por Cipriana para 

os irmão das regiões inferiores, com qual objetivo? 

4. Qual o programa fundamental para Cipriana com a Casa Socorrista? 

5. “- Gastamos, as vezes, anos armazenando impressões que naturalmente não se esvaem 

em alguns dias.” A fala acima é da Venerável Cipriana, qual relação podemos derivar com o 

nosso processo de Reforma Intima. 

6. Leia com o grupo a prece da Venerável Cipriana, como fonte de luz a nos abastecer, e que 

o Pai nos abençoe em nosso esforço e vontade de aprender, amar, e servir! 

 

Fim 


