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LIBERTAÇÃO
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO LIBERTAÇÃO
No mundo maior é o sexto livro da série científica de André Luiz, através da psicografia de Chico
Xavier. Ele trata das culpas advindas a todos aqueles — encarnados e desencarnados — que
trilharam pelos descaminhos morais, prejudicando a si mesmos e ao próximo. Como a evolução
espiritual e Lei Divina, chega o tempo da inexorável prestação de contas, a partir do tribunal da
própria consciência. Enquanto o arrependimento não brota no culpado, por sintonia ele será situado
em tormentoso clima astral onde encontrara milhares de Espíritos similares. Porém, alguns desses —
obsessores poderosos e cruéis — arvoram-se em juízes implacáveis que em razão da culpa dos mais
fracos disso se valem para escraviza-los. A forma como isso acontece e aqui narrada de forma
esclarecedora, quanto chocante.
As descrições dos abismais ambientes das trevas onde estão tais Espíritos caídos no mal causam
fortíssima impressão, mas constituem preciosa lição de como até ali o Amor de Deus e a Caridade de
Jesus e seus Prepostos se faz presente a todos quantos manifestem mínima vontade de mudar de
rota, abandonando o mau proceder.
Os distúrbios físico-psíquicos-espirituais são analisados nos Planos Espiritual e Material, com
detalhamento de alto impacto aos leitores, funcionando esta obra como enérgico alerta a todos nós,
criaturas ainda nas duras lutas do auto aperfeiçoamento moral.

SOBRE A OBRA LIBERTAÇÃO
André Luiz destaca o trabalho dos espíritos superiores no esforço de conversão ao bem do espírito
Gregório, que culmina com o inesquecível reencontro com sua mãe, espírito de escol, rendendo-se
ao chamamento irresistível do amor. O livro focaliza a senda evolutiva do ser além do corpo físico,
objetivando esclarecer que "a cada um será dado de acordo com suas obras". A obra testifica ainda
a misericórdia divina concedendo a todos abençoadas oportunidades de libertação pelo estudo, pelo
trabalho, e pelo perseverante serviço na prática do bem.

QUESTÕES DE ESTÍMULO AO DEBATE
LIBERTAÇÃO
CAPITULO 01 – OUVINDO ELUCIDAÇÕES
01 – Proponha uma reflexão com a seguinte frase do Ministro Flácus:
“- A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é companheiro daquele que serve. ”
02 – Conforme a Preleção do Ministro, como são criadas nossas “esferas obscuras” que
geram as zonas de tormentos? Como podemos modifica-las?
03 – Proponha uma reflexão com o grupo, com a seguinte frase:
“Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espirito humano lida com a razão há,
precisamente, quarenta mil anos.... Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem
de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o home da atualidade,
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classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil.
”
04 – Continuando a reflexão...
“ E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do Sol que abraça os sábios e os vermes.
Todavia, quem avança, demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. ”
05 – Importante reflexão quanto a ‘união’:
“Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária e a guerra será sempre o estado natural,
daqueles que perseveram na posição de indisciplina. ” – Comente:
06 – Neste capitulo é abordado a condição em que muitos irmãos, incapacitados de
prosseguir no além tumulo, cristalizados na rebeldia no ódio e na miséria moral, desperdiçam
sua energia em busca da dominação na Terra se misturando a multidão terrestre,
influenciando mentes humanas ligados pelos fios invisíveis da sintonia. Nos esclarece que o
“...diamante é lapidado pelo diamante, o mau só pode ser corrigido pelo mau. ” Comente.
07 – De que forma podemos contribuir para a “Obra Regenerativa”, conforme orientação do
Ministro Flácus.
08 – Comente com o grupo a mensagem que mais contribuiu com sua reflexão neste
capítulo.

CAPITULO 02 – A PALESTRA DO INSTRUTOR
01 – Conforme o Instrutor Gúbio, como provavelmente se iniciaram as colônias
perturbadoras?
02 – Qual o objetivo essencial dos exércitos sombrios?
03 – Conforme orientação do Instrutor Gúbio, não nos compete parar ou desanimar frente
as nossas terríveis lembranças do pretérito. Como devemos proceder então?
04 – Nossa “mente” em qualquer parte onde nos encontramos é um centro psíquico de
atração e repulsão. O espirito encarnado respira em zona de vibrações mais lenta, num
corpo físico constituído de trilhões de células que são outras vidas com expressão magnética
que pela força do pensamento pode gerar o bem ou levar a doenças. Temos a capacidade
de comandar / dirigir a nossa “vontade” com sugestões positivas ou negativas. Como nos
mantermos ligarmos mentalmente ao bem?
(Para auxilio leia no Livro dos espíritos questão 909).
05 – Ainda sobre “mente e vontade” qual foi a maior contribuição para seu conhecimento?
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06 – Como nos propõe o instrutor, mediante a realidade apresentada no capitulo, vamos
meditar quanto a extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos.
07 – Comente: “ Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que igualmente, um
dia, nos estenderam as mãos. ”
08 – Elói pergunta a Gúbio: “ – E por que permite Deus semelhante irregularidade? Não
bastaria ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? “
Qual foi a resposta de Gúbio?
09 - O que se faz necessário para a ascensão do espirito humano?
10 – “ Há milhões de almas humanas que se não afastaram, ainda, da crosta terrestre, há
mais de dez mil anos. ” – Comente.

CAPITULO 03 – ENTENDIMENTO
01 – A quem compete a responsabilidade do aperfeiçoamento do mundo?
02 – Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o
âmbito de nossas ligações na esfera geral. Por que?
03 – Comente a frase:
“ ... há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados
e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono
do Eterno, para louva-lo com esquecimento dos próprios benfeitores. ”
04 – Matilde nos relata quanto a dificuldade e o tempo para se aproximar mentalmente de
Gregório. Porque isso acontece?
05 – Porque o remorso é benéfico e salvador?
06 – Porque o “tédio” é uma benção aos corações infiéis ao Senhor?
07 – Matilde respeitosa, comenta que reencarnará em breve, tendo como filho Gregório que
passará por resgate difícil e doloroso com provas perigosas e aflitivas da riqueza material.
Buscará educa-lo sob os princípios superiores que regem a vida.
Comente como o grupo todo o amparo espiritual que envolve nossa vida e o processo
reencarnatório de todos nós.
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CAPITULO 04 – NUMA CIDADE ESTRANHA
01 – O técnico de auxílio e socorro às sombras, aceita a presença de Gúbio e seus
aprendizes, num trabalho que ele mesmo poderia, com qual objetivo?
02 – Descreva como é a vegetação no vasto domínio das sombras.
03 – A medida que o grupo desce as sombras, mas pesado e denso se faz o ambiente
causando fadiga e sendo necessário o repouso. Gúbio esclarece que, quem se dispõe a
auxiliar cabe se entregar a forma exterior ao meio que os recebe, a fim de serem realmente
uteis ao que se propuseram a auxiliar. Comente.
04 – Conforme o orientador, quem são os gênios malditos, os demônios de todos os tempos?
05 – Como o instrutor descreve ser o Pântano?
06 – Qual recurso dispunham nas sombras para reabastecimento psíquico?
07 – O orientador pede calma e energia, doçura e resistência, de animo voltado para o Cristo,
enquanto estiverem na ação, a fim de se educar e servir.
Podemos usar destes mesmos recursos nos momentos difíceis de nossas vidas?
08 – O que entendeu por “Lei do Esforço”?
09 – Proponha uma reflexão ao grupo, com a seguinte afirmativa:
“ E até que se resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo
aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. A minhoca enquanto é
minhoca, é compelida a trabalhar o solo; o peixe, enquanto peixe, não viverá fora da
d´água...”
10 – Conforme o orientador, quase todas as almas que vivem nas sombras, sugam as
energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, consomem altas reservas de força dos
seres encarnados. Por que isso acontece?

CAPITULO 05 – OPERAÇÕES SELETIVAS
01 – Comente as seguintes frases:
a) “ Nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. ”
b) “Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se para receber, de retorno, as
forças tremendas que desencadeou por meio da palavra envenenada. ”
c) “Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos.
”
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d) “ Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e
perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. ”
02 – O Orientar explica a André, que nada acontece em nossas vidas, que não seja do nosso
merecimento. Em tudo se resumo na “sintonia”, onde colocamos o pensamento, aí se nos
desenvolverá a própria vida. Comente.
03 – O que acontece com aqueles que inventam moléstias físicas, a fim de fugir da
responsabilidade do trabalho benéfico e salvador?

CAPITULO 06 – OBSERVAÇÕES E NOVIDADES
01 – “... a coroa da sabedoria e do amor é conquista por evolução, por esforço, por
associação da criatura aos propósitos do Criador. ” Comente.
02 – Neste capítulo relata a influência de um espírito obsessor a um encarnado. Como se
libertar de uma obsessão conforme a orientação do Instrutor?
03 – “Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia
são efetivamente a matriz de sufocantes males. ” Comente com o grupo essa importante
lição:
04 – O que você e o grupo entendeu como “segunda morte”?
05 – Como Gúbio define o “períspirito” – comente também sobre a nota do autor espiritual
sobre o mesmo assunto.
06 – Existem situações em que se pode perder o períspirito, quais condições são essas?
Explique:
CAPITULO 07 – QUADRO DOLOROSO
01 – Descreva o que vem a ser o “Asilo de espírito desamparados” que tocou tão
profundamente André Luiz.
02 – Quem são os seres que habitam esse lugar e porquê?
03 – Comente sobre a frase de Gúbio, que nos permite grande reflexão:
“ – Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária.
”
04 – André Luiz em observação mais acurada, percebe que uma infeliz mulher estava
cercada de três formas ovoides. Porque esses seres tomaram a forma ovoide?

ALIANÇA ESPÍRITA EVANGELICA
FRATERNIDADE DOS DISCIPULOS DE JESUS
Projeto Estudo André Luiz

05 – O que fez essa infeliz mulher para atrair para si, esses três seres que lhe
atormentavam?
06 – Segundo Gúbio, como será a provável reencarnação da infeliz mulher, e quais
enfrentamentos terá que vivenciar no círculo da vida em resgate do passado?
CAPITULO 08 – INESPERADA INTERCESSÃO
01 – Segundo a Nota do Autor espiritual, quem seriam os dragões?
02 – Como esses “dragões” definem os habitantes do planeta Terra e porque acreditam que
a ela lhes pertencem?
03 – Comente a lição de Gúbio:
“ Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos
subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento
permaneça. A matéria que nos serve às manifestações, modifica-se como os dias. ”
04 – De que forma Gúbio consegue convencer Gregório a liberar Margarida da destrutiva
perseguição?
05 – Este capitulo nos apresenta reflexões sobre Justiça e Amor. As informações
apresentadas sobre esses dois temas, que são Leis Divinas, mudou ou acrescentou seu
entendimento sobre assunto? Comente:
CAPITULO 09 – PERSEGUIDORES INVISÍVEIS
01 – Porque Gúbio modifica sua organização perispirítica para opaco e escuro?
02 – O processo obsessor dos desencarnados foram meticulosos e cruéis para atingir
fisicamente Margarida. Por que conseguiram?
03 – André Luiz reflete que se um ente querido estive numa situação tão grave, quanto a de
Margarida, em sua condição e compreensão humana, aplicaria passes magnéticos para
retirar a carga pesada da enferma, e lutaria contra os perseguidores..., mas Gúbio tem
reação completamente diferente, porque?
04 – Gúbio propõe uma reflexão, fazendo uma analogia dos que cultuam os ídolos de barros
ou pedra para simbolizar a grandeza do Senhor com as crianças que acalentam bibelôs, a
fim de se prepararem para uma vida madura. Lembra que, é nosso dever render culto na
nossa consciência, mas que, a Bondade Divina é infinita. Comente com o grupo.
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05 – Numa plateia religiosa, André observava que irmãos ignorantes, tanto encarnados como
desencarnados, não conseguiam sentir a presença sutil dos nobres emissários espirituais.
Porque?
06 – Comente as frases:
“A aquisição de fé, por isto mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. A
confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde, modificam-nos a
tonalidade vibratória. ”
“ A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se, de maneira
fundamental, ao aprimoramento do indivíduo. ”
“Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso durante dois anos, pretendem
o repouso de 20 séculos. ”
07 – André notou que as hóstias, eram autenticas flores de farinha coroadas de doce
esplendor. Irradiava luz com tanta força, que o magnetismo obscuro das mãos do ministro,
não as inutilizava, mas, os que as recebiam a enegreciam como que por encanto, apenas
uma jovem senhora recebeu a hóstia como um foco de fluidos luminosos que desce pela
laringe e se aloja no coração. Comente com o grupo essas duas situações.

CAPITULO 10 – EM APRENDIZADO
01 – A saúde humana é um preciso dom Divino, e quando a criatura por relaxamento ou
indisciplina a menospreza, se faz difícil o socorro nos seus centros de equilíbrio, porque em
todos os lugares o pior surdo é o que não quer ouvir. Comente.
02 – Há erros na medicina, que as equipes espirituais não podem evitar. Porque?
03 – Neste capitulo, André nos relata sobre o duelo mental existente numa família, ninguém
cedia ou desculpava e o combate espiritual transformava o lar numa arena de trevas. Façam
uma reflexão em como se encontravam os moradores da casa e a mãe e esposa
desencarnada, e suas lutas intimas.
CAPITULO 11 – VALIOSA EXPERIÊNCIA
01 – O que você e o grupo entende por psiquismo? Qual sua importância?
02 – “A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e
recolhe o som de quanto falamos e ouvimos.... Por intermédio dela, somos condenados ou
absolvidos, dentro de nós mesmos. ” Comente:
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03 – Os distúrbios da mente podem conduzir o homem a situações de grande calamidade.
Neste capitulo relata a postura de um investigador de polícia em condições de graves
perturbações. Comente.
04 – Gúbio fala sobre a força e a “energia Plástica da mente”, que embora não seja
patrimônio de privilegiados, só a entendem quem exercita meditações acuradas. Leia com
atenção e reflita com o grupo suas compreensões.
05 – Neste capitulo, relata que uma enferma é levada para um atendimento com um médium
(psiquista) vigoroso na instrumentalidade, porém sem sublimação na ordem moral. O
médium recebe orientação dos obsessores da enferma, mas a equipe espiritual de Gúbio,
não podem intervir a seu favor. Porque não puderam intervir?
06 - O que é preciso para ser um bom médium?
CAPITULO 12 – MISSÃO DE AMOR
01 – Proponha uma reflexão ao grupo, quanto a conversa doce de Gúbio e Irene, e a
importante lição quanto ao suicídio.
“Um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como diminuto erro de cálculo ameaça
a estabilidade dum edifício inteiro. ”
02 – Gúbio sempre bondoso, orienta Irene que embora amparados, somos responsáveis
pelas escolhas que fazemos. O suicídio cava em nós, um precipício entre nossa consciência
e a harmonia divina, e que se faz necessário esse reajuste.
De que forma Gúbio nos esclarece que é feito esse “reajuste”?
03 – Comente a frase de Gúbio:
“ Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. ”
04 – Irene exige do sogro vingança contra os que condenaram seu marido, este, porém, com
o olhar busca em Gúbio o socorro, rogando cooperação em silencio.... Qual foi a orientação
de Gúbio e o que ocorre após sua fala?
05 – Qual mensagem mais acrescentou o grupo, neste capítulo?
CAPITULO 13 – CONVOCAÇÃO FAMILIAR
01 - Porque o sono do Juiz, não poderia ser tão calmo, quanto desejaria?
02 - Alencar irmão de Margarida, se revela possuído de forças degradantes, sendo preciso
a colaboração enérgica para ajudá-lo a buscar a higiene mental. Como isso ocorre?
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03 - O Juiz se mantinha em repouso, mas sua mente estava inquieta e flagelada. Gúbio
permite que André toque a fronte do magistrado para auscultar seus pensamentos mais
profundos. O que registra André neste momento?
04 - Gúbio coloca sua mão na fronte do Juiz, buscando reminiscências do processo de Jorge,
e recomenda a André, auscultar novamente, pousando sua mão sobre o cérebro. O que
registra após essa intervenção de Gúbio?
05 – O Juiz e a Lia (neta de Saldanha) são provisoriamente libertos das teias fisiológicas,
para um diálogo com Gúbio (instrutor espiritual) e Jorge (condenado pelo juiz).
a) Façam uma reflexão, quanto as condições mentais e evolutiva do Juiz, de Lia e
de Jorge.
b) Como foi o encontro entre os envolvidos?
06 – “ Amanhã – informou o instrutor, calmo e persuasivo – te erguerás do leito sem a
lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um
instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas, mas ideias novas surgirte-ão formosas e claras, com respeito do bem que necessitas praticar. A intuição, contudo,
que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as
sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos ofertando-te flores perfumadas
e espontâneas. ”
Faça uma analogia entre a mensagem acima de Gúbio e nossa própria vida. Seremos nós,
igualmente abençoados com orientações e amparo espiritual durante o sono? Comentem:
07 – Quais laços envolvem Jorge, Lia, Alencar e o Juiz?

CAPITULO 14 – SINGULAR EPISÓDIO
01 – Gúbio numa conversa franca, bondosa e emocionante, relembra as experiências vividas
ao lado de Saldanha, as horas sublimes de trabalho e perdão, as suas próprias lutas intimas
do pretérito, o tédio ao erro e as necessidades de mudanças... e pergunta ao Saldanha se o
ódio está igualmente morto em teu espírito...
Comente essas mudanças intimas de Gúbio e Saldanha e de que forma pode contribuir essa
importante lição para nossas vidas.
02 – Qual decisão Saldanha toma em relação a protegida de Gúbio a Margarida?
03 – Leôncio um dos obsessores de Margarida, pede a Saldanha interceda junto à Gúbio, a
favor de seu filhinho encarnado que estava sendo envenenado e com risco de morte...
Como foi o socorro a pequena criança?
04 – Quais recursos se utiliza Gúbio, para trazer lucides a Felício, que tenta contra a vida do
filhinho de Leôncio?
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05 – Após o Passe de despertamento em Felício o enfermeiro, como ele reage frente as
colocações de Gúbio? Qual a maior lição Gúbio lhe transmite quanto a decisão de se casar
com a viúva de Leôncio para saldar dívidas?
06 – Qual lição mais lhe acrescentou neste capitulo e porquê?
CAPITULO 15 – FINALMENTE, O SOCORRO
01 – Como André descreve suas percepções, quanto ao hipnotizador Gaspar?
02 – Gúbio esclarece a André, sobre os obsessores endurecidos de coração e o que lhes
acontece quando encontram espíritos mais forte que eles. Comente.
03 – Como Gúbio define Magnetismo?
04 – Como Gúbio pretende reverter o quadro mental de Gaspar?
05 – Proponha uma reflexão com o grupo na seguinte frase:
“Nos círculos inferiores em que nos encontramos a maldade é força dominante em quase
toda parte, contando com interpretes que nos vigiam por todos os flancos e não nos é fácil
escapar. Para combater o mal e vence-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos.
De outro modo é perder o tempo e cair, sem defesa, em perigosas armadilhas das trevas. ”
06 – Comente a importante “interiorização” (um autoconhecimento) de Saldanha, quanto sua
luta entre o bem e o mal, as preces infrutíferas frente a sua fragilidade moral, a dificuldade
em alcançar sabedoria por insciência, bondade por perversidade, amor por ódio.... As
manobras contra o bem, como despeito, calunia, inveja, ciúme, mentira e discórdia que
provocam perturbações e desanimo.
08 – Gúbio comenta sobre a fala inteligente de Saldanha, dizendo que ele de modo algum
era um ignorante. Saldanha responde que inteligência e leitura não lhe faltava, mas algo fora
essencial para mostrar-lhe a eficiência do bem em meio a tantos males. O que foi esse bem
e porquê?
09 – Neste capitulo é explicado em detalhes o que é “Mediunidade”. Como o grupo
compreendeu?
10 - Como foi restaurado as energias perispirítica de Margarida na sessão mediúnica, em
que participaram 9 encarnados e 21 colaboradores espirituais?
11 - Comente sobre o despertar de Gaspar através da mediunidade de D Isaura e como o
grupo entendeu a “Enxertia psíquica”?
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CAPITULO 16 – ENCANTAMENTO PERNICIOSO
01- Dona Isaura a médium, enquanto trabalha mostra radiações brilhantes ao redor do
cérebro, porém ao encerrar a sessão emite substancia fluídica cinza escuro. Porque isso
ocorreu?
02 – Qual a causa da médium Isaura se deixar cair em baixas vibrações?
03 – O benfeitor explica que, não seria educativo intervir para que a médium Isabel os
ouvissem e a privaria da livre escolha do seu próprio destino, e dispunha o direito de errar
para melhor aprender. Completa dizendo que, este é o mais acertado caminho de defesa da
própria felicidade.
Comente com o grupo essa importante lição, e como podemos aplicar em nossas vidas.
04 – Ciúme é uma emoção que merece extremado cuidado de nossa parte. Conforme
orientação do benfeitor amigo, D. Isabel sabia que o marido não lhe era propriedade
exclusiva. Como nosso Mestre Jesus nos ensina a agir frente a situações como esta?
05 – Comente a frase:
“Educação não vem por imposição. Cada Espírito deverá a si mesmo a Ascenção sublime
ou a queda deplorável. ”
06 – Os obsessores da médium Isabel, incutiam em sua mente discordâncias com o que
aprendia e vivenciava no espiritismo, com o intuito de afastá-la dos seus serviços de
benfeitora.
Qual lição podemos extrair dessa importante informação?
07 – De que forma e em qual momento os mentores espirituais prestam auxilio a D. Isabel?
08 – Qual mensagem mais contribuiu para seu conhecimento neste capítulo?
CAPITULO 17 – ASSISTÊNCIA FRATERNAL
01 – Com a mudança do padrão vibratório, a casa de Margarida começou a receber muitos
pedidos de ajuda de espíritos sofredores, mas bem-intencionados. Qual a foi a ação de
Gúbio de para com esses irmãos?
02 – Gúbio orienta, para dar entrada somente aos espíritos que se apresentassem
conscientes das próprias necessidades. Porquê?
03 – Uma infortunada irmã que cometera suicídio, se apresentava em condições perispirítica
deploráveis. Pede ajuda, informa que ao se aproximar dos filhinhos encarnados, ao seu
toque de carinho de mãe, provocava-lhes aflição e enfermidade.
Porque isso acontecia?
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Como a mãe reagiu ao perceber que seu toque lhes causava “vírus fluídico”?
04 – O que o grupo entendeu por “Pensamento”?
05 – Gúbio bondoso, pede a Leôncio, o ex-hipnotizador de Margarida, para intervir com alivio
ao irmão que reclamava socorro. Comente sobre esse processo e a lição proveitosa que
podemos tirar desse caso.
CAPITULO 18 – PALAVRAS DE BENFEITORA
01 – Proponha uma reflexão com o grupo com a seguinte frase deste capitulo:
“ Não basta desejar. É imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. ”
02 – Qual importante lição a Venerável Matilde nos transmite em sua Preleção?
03 – Após a preleção de Matilde, um cavalheiro se destacou e faz uma consulta sobre seus
momentos e escolhas enquanto encarnado. Como foi a vida desse irmão, e qual foi a
orientação de Matilde?
04 – Uma mulher também recorre aos conselhos de Matilde, confessa suas faltas diante de
todos e pede um roteiro salvador. Qual foi a orientação de Matilde a mulher?

CAPITULO 19 – PRECIOSO ENTENDIMENTO
01 – Como estava a organização perispirítica de Margarida, antes de receber o passe
magnético de Matilde e como ficou após ele?
02 – Comente a seguinte frase:
“... o estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à
hipnose profunda ou à anestesia temporária, a que desce a mente da criatura por meio de
vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins de evolução,
aprimoramento e redenção, no espaço e no tempo. ”
03 – A Venerável Matilde orienta Margarida a não desanimar, mas perseverar na tarefa que
lhe compete realizar, não perdendo tempo em considerações inúteis, mas encher suas horas
com trabalho salutar.
É possível aplicar a orientação de Matilde para sua vida pessoal? De que forma?
04 – Margarida comovida, ainda pede à Matilde para que a ensine, a continuar e honrar a
bendita oportunidade. Matilde descreve várias orientações, quais são elas?
Das orientações de Matilde, quais delas mais te acrescentou?
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05 – Após a conversação comovedora e inesquecível entre Margarida e Matilde, a benfeitora
com olhar lucido na ex-obsidiada, a relembra de que retinha agora regular consciência, e
que sua visita não era para simples prazer em consola-la, o que seria induzi-la ao caminho
da despreocupação irresponsável.
Qual foi então o motivo do auxílio da benfeitora à Margarida?
06 – Comente a frase:
“ Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimentava a vida e move os mundos. ”
07 – Matilde revela a Margarida que voltará a carne (reencarnará) como sua filha, e faz um
importante pedido quanto a sua formação educacional.
Qual foi o pedido de Matilde?
O pedido de Matilde, te ajudou a compreender melhor o processo educacional na
reencarnação?

CAPÍTULO 20 – REENCONTRO
01 – Gúbio nos traz importante reflexão neste último capítulo, quanto a necessária atitude
de usarmos o pensamento como força vigorosa e benéfica aos impulsos da alma, não
revidando com ódio ou desarmonia o que nos impediria aos recursos de auxílio. Emissões
de mágoa ou revide é um trabalho contraproducente...
Das lições apresentadas, qual acredita mais contribuir para o seu dia-a-dia e porquê?
02 – Matilde a benfeitora, vai em socorro de Gregório o sacerdote das trevas, seu filho,
buscando resgata-lo das sombras infelizes. Embora endurecido e resistente, ao ver sua mãe
banhada em luz intensa, bela e suave, de braços acolhedores e envolventes, cai de joelhos
e finalmente inicia sua libertação.
O que mais lhe acresceu com a história de Gregório e Matilde?
03 – Proponha uma análise junto com o grupo, de todos os personagens envolvidos na trama
apresentada no livro, suas lutas, descrenças, vinganças, sofrimentos, etc. e o que foi
primordial para que houvesse a transformação intima em cada um deles?
-o-

