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Objetivo – refletir sobre a 
energia mental, a 
consciência e a relação 
de ambas com a epífise  
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Meditando sobre a energia mental e consciência: 

Feche os olhos e entre em contato com você 
mesmo(a) em essência, buscando sentir-se um 
Espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da Vida. Que 
ideia você faz da função da epífise como glândula da 
vida mental? Você sabe algo sobre a energia mental 
e a sua relação com a consciência? Deixe os seus 
pensamentos e sentimentos fluírem, evitando 
qualquer mascaramento num processo de 
autoengano. Seja verdadeiro(a) com você, 
analisando-se com autenticidade. 
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Missionários da Luz – André Luiz – 
psicografia de Francisco Cândido Xavier – 
capítulo 2 – A Epífise 

“- Compreende, agora, as funções da 
epífise no crescimento mental do homem e 
no enriquecimento dos valores da alma? - 
indagou-me o orientador. 
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“- Sim... - respondi sob impressão forte. - 
Segregando “unidades-força” - continuou 
-, pode ser comparada a poderosa usina, 
que deve ser aproveitada e controlada, 
no serviço de iluminação, refinamento e 
benefício da personalidade e não 
relaxada em gasto excessivo do 
suprimento psíquico, nas emoções de 
baixa classe. 
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“Refocilar-se no charco das sensações inferiores, à 
maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas 
dos desvarios de natureza animal, e, na despesa 
excessiva de energias sutis, muito dificilmente 
consegue o homem levantar-se do mergulho terrível 
nas sombras, mergulho que se prolonga, além da 
morte corporal.  

“Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente 
da economia de forças, em todo serviço honesto de 
desenvolvimento das faculdades superiores.  
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“Os materialistas da razão pura, 
senhores de vastos patrimônios 
intelectuais, perceberam de longe 
semelhantes realidades e, no sentido 
de preservar a juventude, a plástica e 
a eugenia, fomentaram a prática do 
esporte, em todas as suas 
modalidades.  
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“Contra os perigos possíveis, na excessiva 
acumulação de forças nervosas, como são 
chamadas às secreções elétricas da 
epífise, aconselharam aos moços de todos 
os países o uso do remo, da bola, do salto, 
da barra, das corridas a pé. Desse modo, 
preservavam-se os valores orgânicos, 
legítimos e normais, para as funções da 
hereditariedade.  
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“A medida, embora satisfaça em parte, é, 
contudo, incompleta e defeituosa. 
Incontestavelmente, a ginástica e o exercício 
controlados são fatores valiosos de saúde; a 
competição esportiva honesta é fundamento 
precioso de socialização; no entanto, podem 
circunscrever-se a meras providências, em 
benefício dos ossos, e, por vezes, degenera-se 
em elástico das paixões menos dignas.  
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“São muito raros ainda, na Terra, os que 
reconhecem a necessidade de preservação das 
energias psíquicas para engrandecimento do 
Espírito eterno. 

“O homem vive esquecido de que Jesus 
ensinou a virtude como esporte da alma, e 
nem sempre se recorda de que, no problema 
do aprimoramento interior, não se trata de 
retificar a sombra da substância e sim a 
substância em si mesma.  
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“Ouvia-lhe as instruções, entre a emotividade e o 
assombro. 

“- Entende, agora, como é importante renunciar? 
Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? 

“A sangria estimula a produção de células vitais, na 
medula óssea; a poda oferece beleza, novidade e 
abundância nas árvores. O homem que pratica 
verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações 
construtivas e santificantes da gratidão, da 
felicidade, da alegria.  
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“Não é fazer teoria de esperança. É 
princípio científico, sem cuja aplicação, na 
esfera comum, não se liberta a alma, 
descentralizada pela viciação nas zonas 
mais baixas da Natureza. 

“E porque observasse que as instruções 
lhe tomavam demasiado tempo, 
Alexandre concluiu: 
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“- De acordo com as nossas observações, a função 
da epífise na vida mental é muito importante. 

- Sim - considerei -, compreendo agora a 
substancialidade de sua influenciação no sexo e 
entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia 
sexual da Humanidade. Percebo, nitidamente, o 
porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, 
as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as 
ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do 
sofrimento, envolvendo lares e corações. 
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“- E o homem sempre disposto a viciar os 
centros sagrados de sua personalidade - 
concluiu Alexandre, solenemente -, 
sempre inclinado a contrair novos débitos, 
mas dificilmente decidido a retificar ou 
pagar.  

“- Compreendo, compreendo... 



2º ENCONTRO: ENERGIA MENTAL E CONSCIÊNCIA 

“E, asilando certas dúvidas, exclamei: 

“- Não seria então mais razoável... 

“O orientador cortou-me a palavra e esclareceu:  

“- Já sei o que deseja indagar. 

“E, sorrindo: 

“- Você pergunta se não seria mais interessante 
encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as 
possibilidades do renascimento carnal. Semelhante 
indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém 
deve agir contra a lei. 
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“O uso respeitável dos patrimônios da vida, a 
união enobrecedora, a aproximação digna, 
constituem o programa de elevação. É, 
portanto, indispensável distinguir entre 
harmonia e desequilíbrio, evitando o 
estacionamento em desfiladeiros fatais. 

“Ditas estas palavras, Alexandre calou-se, como 
orientador criterioso que deixa ao discípulo o 
tempo necessário para digerir a lição.” 
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Vimos pelas orientações de Alexandre a 
importância da vontade para a disciplina da 
energia mental. Agora, estudaremos um texto do 
livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografia 
de Francisco Cândido Xavier, que aborda essa 
questão:  

Vontade 

“Comparemos a mente humana – espelho vivo da 
consciência lúcida – a um grande escritório, 
subdividido em diversas seções de serviço. 
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“Aí possuímos o Departamento do Desejo, em 
que operam os propósitos e as aspirações, 
acalentando o estímulo ao trabalho; o 
Departamento da Inteligência, dilatando os 
patrimônios da evolução e da cultura; o 
Departamento da Imaginação, amealhando as 
riquezas do ideal e da sensibilidade; o 
Departamento da Memória, arquivando as 
súmulas da experiência, e outros, ainda, que 
definem os investimentos da alma. 
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“Acima de todos eles, porém, surge o Gabinete 
da Vontade. 

“A Vontade é a gerência esclarecida e vigilante, 
governando todos os setores da ação mental. 

“A Divina Providência concedeu-a por auréola 
luminosa à razão, depois da laboriosa e 
multimilenária viagem do ser pelas províncias 
obscuras do instinto. 
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“Para considerar-lhe a importância, basta 
lembrar que ela é o leme de todos os tipos 
de força incorporados ao nosso 
conhecimento. 

“A eletricidade é energia dinâmica. 

“O magnetismo é energia estática. 

O pensamento é força eletromagnética. 
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“Pensamento, eletricidade e magnetismo 
conjugam-se em todas as manifestações da 
Vida Universal, criando gravitação e 
afinidade, assimilação e desassimilação, 
nos campos múltiplos da forma que 
servem à romagem do Espírito para as 
Metas Supremas, traçadas pelo Plano 
Divino. 
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“A Vontade, contudo, é o impacto determinante. 

“Nela dispomos do botão poderoso que decide o 
movimento ou a inércia da máquina. 

“O cérebro é o dínamo que produz a energia 
mental, segundo a capacidade de reflexão que 
lhe é própria; no entanto, na Vontade temos o 
controle que a dirige nesse ou naquele rumo, 
estabelecendo causas que comandam os 
problemas do destino. 
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“Sem ela, o Desejo pode comprar ao 
engano aflitivos séculos de reparação e 
sofrimento, a Inteligência pode aprisionar-
se na enxovia da criminalidade, a 
Imaginação pode gerar perigosos monstros 
na sombra, e a memória, não obstante fiel 
à sua função de registradora, conforme a 
destinação que a Natureza lhe assinala, 
pode cair em deplorável relaxamento. 
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“Só a Vontade é suficientemente forte para 
sustentar a harmonia do Espírito. 

“Em verdade, ela não consegue impedir a 
reflexão mental, quando se trate da conexão 
entre os semelhantes, porque a sintonia 
constitui lei inderrogável, mas pode impor o 
jugo da disciplina sobre os elementos que 
administra, de modo a mantê-los coesos na 
corrente do bem.” 
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Avaliação reflexiva: Feche os olhos e entre em 
contato com você mesmo(a) em essência, 
buscando sentir o conteúdo estudado neste 
encontro:  

Do conteúdo, o que você entendeu que se 
aplique à sua vida?  

O conteúdo estudado mudou a forma como 
você entende o objetivo da reencarnação? Em 
caso positivo, que mudança foi essa? 
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Neste encontro refletimos sobre as funções 
espirituais psíquicas e mentais da epífise e a 
importância do desenvolvimento das virtudes 
para que ela funcione adequadamente. Como 
você avalia essa questão na sua vida? Existe 
uma disposição em você para realizar os 
esforços morais fundamentais para o equilíbrio 
psíquico e mental? 




