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9º ENCONTRO: ENERGIA MENTAL E CORPO FLUÍDICO  
 

Objetivo – refletir sobre 
as repercussões da 
energia mental tóxica 
sobre o perispírito.  



 

Neste encontro, estudaremos o caso do menino Júlio 
que foi suicida e as repercussões de todo o processo 

no perispírito, a partir de trechos dos capítulos 
20,28,29 e 30 do livro Entre a Terra e o céu de André 
Luiz. As orientações são do Mentor Clarêncio: “[...] 

Valendo-me da excursão para o Lar da Bênção, 
indaguei do Ministro quanto a certo enigma que me 

feria a imaginação. 

“Esteves, ao tempo da guerra do Paraguai, sofrera 
tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Porque 

surgiam em ambos efeitos tão díspares?  
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“O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo 
que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não pa-
recia haver conhecido qualquer consequência mais 

grave... 

“Clarêncio, sorrindo, explicou afetuoso: 

“— Não tomaste em consideração o exame das 
causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se 

envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta 
vasto complexo de culpa. A fixação mental do 

remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo 
espiritual.  
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“O mal como que se instala nos recessos da 
consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos 

Leonardo Pires com a imagem de Esteves 
atormentando-lhe a imaginação e observámos Jú-
lio, enfermo até agora, em consequência de erros 

deliberados aos quais se entregou há quase oi-
tenta anos. O pensamento que desencadeia o mal 
encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fa-

talmente os choques de retorno, no veículo em 
que se manifesta.” 
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“— Como não desconhecem, o nosso corpo 
de matéria rarefeita está íntimamente regido 

por sete centros de força, que se conjugam nas 
ramificações dos plexos e que, vibrando em 

sintonia uns com os outros, ao influxo do 
poder diretriz da mente, estabelecem, para 

nosso uso, um veículo de células elétricas, que 
podemos definir como sendo um campo 

electromagnético, no qual o pensamento vibra 
em circuito fechado.  
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“Nossa posição mental determina o peso específico 
do nosso envoltório espiritual e, 

consequentemente, o habitat que lhe compete. 
Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de 
nós respira em determinado tipo de onda. Quanto 
mais primitiva se revela a condição da mente, mais 

fraco é o influxo vibratório do pensamento, 
induzindo a compulsória aglutinação do ser às 

regiões da consciência embrionária ou torturada, 
onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são 

afins.  
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“O crescimento do influxo mental, no veículo 
electromagnético em que nos movemos, após 
abandonar o corpo terrestre, está na medida 

da experiência adquirida e arquivada em nosso 
próprio espírito. Atentos a semelhante 

realidade, é fácil compreender que 
sublimamos ou desequilibramos o delicado 

agente de nossas manifestações, conforme o 
tipo de pensamento que nos flui da vida 

íntima.  
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“Quanto mais nos avizinhamos da esfera 
animal, maior é a condensação obscurecente 

de nossa organização, e quanto mais nos 
elevamos, ao preço de esforço próprio, no 

rumo das gloriosas construções do espírito, 
maior é a sutileza de nosso envoltório, que 

passa a combinar-se facilmente com a beleza, 
com a harmonia e com a luz reinantes na 

Criação Divina. 
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“Ouvíamos as preciosas explicações, 
enlevados, mas Clarêncio, reparando que não 
nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se 
para a garganta enferma de Júlio e continuou: 

“—Não nos afastemos das observações práti-
cas, para estudar com clareza os conflitos da 
alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal 
será a desarmonia no centro de força, que 

reage em nosso corpo a essa ou àquela classe 
de influxos mentais.”  
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“— Não podemos olvidar, porém, que o nosso 
veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é cria-
ção mental no caminho evolutivo, tecido com re-

cursos tomados transitoriamente por nós mesmos 
aos celeiros do Universo, vaso de que nos utilizamos 
para ambientar em nossa individualidade eterna a 

divina luz da sublimação, com que nos cabe de-
mandar as esferas do Espírito Puro. Tudo é trabalho 

da mente no espaço e no tempo, a valer-se de 
milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-

se para a Glória Divina. 
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“Clarêncio afagou a garganta doente do menino, 
dando-nos a idéia de que nela fixava o objeto de nossas 

lições, e aduziu: 

“Quando a nossa mente, por atos contrários à Lei 
Divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses 

fulcros de força de nossa alma, naturalmente se 
escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, 

obrigando-se ao trabalho de reajuste. No caso de Júlio, 
observamo-lo como autor da perturbação no “centro 
laríngeo”, alteração que se expressa por enfermidade 

ou desequilíbrio a acompanhá-lo fatalmente à 
reencarnação. 

 

 

 

9º ENCONTRO: ENERGIA MENTAL E CORPO FLUÍDICO  



 

 

 

“— E como sanará ele semelhante deficiência? — 
perguntei, edificado com os esclarecimentos ou-

vidos. 

“Com a serenidade de sempre, o Ministro ponderou: 

“—Nosso Júlio, de atenção encadeada à dor da 
garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, 

recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus 
vibratório do “centro laríngeo”, restabelecendo-lhe a 

normalidade em seu próprio favor. 
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“— Júlio renascerá num equipamento 
fisiológico deficitário que, de algum modo, lhe 

retratará a região lesada a que nos 
reportamos. Sofrerá intensamente do órgão 
vocal que, sem dúvida, se caracterizará por 

fraca resistência aos assaltos microbianos, e, 
em virtude de o nosso amigo haver 

menosprezado a bênção do corpo físico, será 
defrontado por lutas terríveis, nas quais 

aprenderá a valorizá-lo. 
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“—Júlio renascerá num equipamento fisiológi-
co deficitário que, de algum modo, lhe 

retratará a região lesada a que nos 
reportamos. Sofrerá intensamente do órgão 
vocal que, sem dúvida, se caracterizará por 

fraca resistência aos assaltos microbianos, e, 
em virtude de o nosso amigo haver 

menosprezado a bênção do corpo físico, será 
defrontado por lutas terríveis, nas quais 

aprenderá a valorizá-lo.” 
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[...] “Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato 

indagámos do orientador sobre a planificação do serviço 
reencarnatório, ao que Clarêncio informou, conciso: 

“—O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão 
somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o 

aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o 
empréstimo do corpo físico a prazo longo, entretanto, 

suicida que foi, com duas tentativas de 
autoaniquilamento, por duas vezes deverá experimentar 
a frustração para valorizar com mais segurança a bênção 

da vida terrestre. 
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“Depois de estagiar por muitos anos nas regiões 
inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à 
revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora 

enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no 
entanto... 

“E mostrando significativa expressão fisionômica, 
ajuntou: 

“—Quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? 

“—Penso, contudo, no martírio dos pais... — 
considerou Hilário, hesitante. 
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“— Meus amigos — falou o Ministro, generoso 
—, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. 

Com o desequilíbrio emocional de Amaro e 
Zulmira, no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro 
despenhadeiro de compromissos morais e, na 
atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação 

deles. 

“Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou-o à 
queda, hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o 

soerguimento.” 
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[...]“Transcorridos alguns minutos, Clarêncio veio 
ao nosso encontro, convidando-nos a entrar. 

“Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa 
vista. 

“Zulmira em Espírito estendeu-nos braços fra-
ternos. Estava bela, radiante de alegria... E, 

quando recebeu Júlio, conchegando-o ao próprio 
peito, pareceu-me sublimada madona, aureolada 

por maternidade vitoriosa. 

“Odila chorava. 
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“Clarêncio ergueu os olhos para o Alto e orou, 
em voz comovedora: 

“— Senhor, abençoa-nos!... De almas entre-
laçadas na esperança em teu infinito amor e 
no júbilo que nasce da obediência aos teus 

desígnios, aqui nos achamos, acompanhando 
um amigo que volta à recapitulação! Dá-lhe 

forças para submeter-se resignado à cruz que 
lhe será a salvação!...  
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“Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora 
em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias, 

fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade e modera-
nos o coração para que saibamos servir-te em 

qualquer circunstância!... Sobretudo, Senhor, ro-
gamos-te auxilies a nossa irmã que investe sagradas 

aspirações femininas no apostolado maternal! 
Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias 
para que ela se honre contigo na divina tarefa de 

criar!... 

 

 

 

 

9º ENCONTRO: ENERGIA MENTAL E CORPO FLUÍDICO  



 

“A palavra do Ministro, saturada de paternal amor, 
desse amor que nos atinge o espírito até à fonte 

oculta das lágrimas, levara-nos à comoção. 

“Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. 
Atraída pelo poder magnético da oração, avançou 

com o menino colado ao regaço até junto de nosso 
orientador, e ajoelhou-se. 

“Aquela humildade ingênua lembrava-me a narração 
evangélica da viúva de Naim com o filho morto aos 
pés do Cristo e não pude conter o pranto que me 

vertia do coração. 
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“Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de 
confiança e fé, o ministro voltou-se para ela e 

afagou-lhe a cabeça, transfigurado. 

“Jorro estelar descia da Altura, inflamando-lhe a 
fronte e da destra que acariciava a irmã genuflexa, 

projetavam-se raios de safirina luz... 

“Maravilhosos instantes de expectação correram 
sobre nós. 

“Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarêncio 
reergueu-a, conduzindo-a ao leito com a criança. 
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“Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integral-
mente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela, 

instintivamente, à maneira de um molusco a 
acomodar-se na própria concha. 

Júlio dormira placidamente, enfim. 

“Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. 

“De outras vezes, acompanhara trabalhos pre-
paratórios de reencarnação, que exigiam concurso 

ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida 
superior, mas ali o fenômeno era demasiado simples.  
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“O corpo sutil do menino como que se justapunha 
aos delicados tecidos do perispírito maternal, 

adelgaçando-se gradativamente aos nossos olhos. 
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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 a importância da energia mental, composta 
de pensamentos, sentimentos e vontade? Em caso 

positivo, que mudança foi essa? 
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Neste encontro refletimos sobre a 
responsabilidade do Espírito encarnado 

ou desencarnado na utilização da sua 
energia mental. Como você avalia essa 
questão em sua vida? Você tem feito 

esforços para se responsabilizar pela sua 
energia mental, utilizando-a para a 

construção de sua própria felicidade? 




