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PALAVRAS INICIAIS
Meus queridos irmãos e amigos do coração!

É chegada a hora de estabelecer novos raciocínios e abra-
çar a proposta de fortalecimento do ideal superior, a fi m 
de que nossas ações, congregadas para o mesmo fi m, nos 
transformem em espíritos redimidos do mal e a Terra em 
um mundo onde o bem prepondera.

Esses dois projetos, que se traduzem em causa e efeito
natural, um do outro, farão com que possamos caminhar 
com maior segurança para a vitória de nossos espíritos so-
bre a infl uência da matéria, estabelecendo a Era do Espí-
rito na Terra.

Nosso objetivo não é alardear preocupações ou criar pers-
pectivas perturbadoras, já que, no Universo, a Lei de Des-
truição opera as mudanças das formas perecíveis para que 
a essência inteligente do ser se expanda. E essas transfor-
mações não trazem características de terror ou medo, pois 
têm por objetivo a iluminação espiritual.

A bondade de Deus age como infl uência providencial, 
sempre dinâmica e atuante, para se atingir a felicidade 
real que está sempre vinculada à realidade espiritual.

Assim, nossas experiências e refl exões nesta nova obra, 
objetivam a projeção da mente augusta do Cristo que es-
tabeleceu os fi ns dos tempos, ou seja, o término da infe-
rioridade na humanidade para que os valores do espírito 
imortal se sobreponham e dirijam os destinos de todos 
nós.
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Nada falaremos de extraordinário, pois a simplicidade e 
a humildade são marcas da Presença Divina em qualquer 
quadrante da criação infi nita.

Nosso estimado André Luiz e eu construímos juntos essa 
tarefa e nos sentimos felizes de poder compartilhar com 
todos os interessados nesta busca, parte do que temos 
aprendido. Desejamos crescer refl etindo os propósitos 
de Jesus que afi rmou a seu discípulo amado, na escrita 
do Apocalipse que, da parte de Deus, descerá dos céus a 
Nova Jerusalém!1 

Clarêncio

Belo Horizonte, fevereiro de 2017.

1 Apocalipse, 21:2.
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NOVAS REFLEXÕES
Compreendendo a necessidade dos mentores vinculados 
à Colônia Nosso Lar1 de oferecerem esclarecimento espi-
ritual, retornamos com a predisposição de acrescentar al-
guns apontamentos sobre o trabalho de Regeneração da 
Terra. Buscamos ampliar a percepção das mudanças be-
néfi cas que ocorrerão quando os homens e os espíritos, 
decidirem realizar sua sublimação moral.

Novamente, faço parceria com Clarêncio, esse estimado 
amigo, pai e mentor de meu coração, que abraçou, a pe-
dido de minha mãe, a incumbência de minha orientação 
espiritual após meu último desencarne, assumindo a res-
ponsabilidade do que nomeamos de mentor ou anjo da 
guarda de espíritos nas minhas condições.

Hoje, na condição do estudante que se formou nos pri-
meiros cursos de espiritualidade superior, preciso aplicar 
os recursos recebidos na vivência própria, dispondo de 
sua cooperação esclarecedora e sempre presente, porém, 
agora, também na posição de quem se candidata ao pro-
fessorado, caminhando cada vez mais pelos próprios pés.

A repercussão da primeira obra escrita nesse sentido, que 
se denominou O futuro espiritual da Terra2, teve o propósito 
de levar bem-estar e esperança em um futuro melhor, não 
só para o plano físico como também em nossos ambientes 
espirituais.

1 Cidade do plano espiritual apresentada livro Nosso lar, de autoria espiritual de André 
Luiz, psicografado por Chico Xavier – Editora FEB.
2 Obra de autoria espiritual de André Luiz, psicografada por Samuel Gomes, Editora 
Dufaux.
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Esse primeiro livro serviu para a mente dos leitores à se-
meadura. Agora, damos sequência à tarefa iniciada, adu-
bando e cuidando para que os brotos nascentes venham 
a se fortalecer diante da severidade dos acontecimentos.

Encontraremos no amanhã uma colheita farta de bênçãos 
e alegrias nascidas do dever bem cumprido, sob o amparo 
do Jardineiro Celeste de nossas vidas.

Que possamos, sob o amparo amoroso do Cristo, trazer 
algumas notas de esclarecimentos vivos sobre o tema, 
que tem sido a necessidade de todos nós, atendendo à 
urgência de aprimoramento aos que querem permanecer 
no orbe, bem como despertar aqueles que foram prepa-
rados em nossas colônias e assumiram compromissos do 
lado de cá da vida.

Claro que não é só pelos de nossa colônia espiritual que 
esse objetivo se materializa, mas também nas outras insti-
tuições e colônias das esferas elevadas, que fazem o mes-
mo trabalho de aprimoramento dos espíritos, onde não há 
diferenças quanto a essa ação, na qualifi cação continuada 
dos nossos irmãos em processo de reencarnação, e com 
os quais se tornam evidentes os compromissos fi xados em 
honrar a individualidade ímpar de Jesus.

Realizo mais esta obra com o entusiasmo do trabalhador 
sincero e com gratidão pelo amparo que me permite dar 
mais alguns passos no campo do esclarecimento de nos-
sos irmãos internados na esfera física.

Peço, mais uma vez, as bênçãos do alto para cumprir essa 
tarefa, que nada tem de extraordinária, visando a estimular 
nossos irmãos da Terra tanto quanto nós mesmos na luta 
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de redenção e no cumprimento de nossas responsabilida-
des, sustentados por essa disposição para a edifi cação de 
um mundo melhor.

Agradeço a oportunidade de poder ser, mais uma vez, o 
intérprete dos mensageiros sublimes, chance que nasce 
do coração bondoso desses nossos irmãos da vanguarda 
evolutiva que, com o orvalho divino de seus sentimentos, 
nos oferecem a orientação sábia de seus espíritos ilumina-
dos.

Desejando paz no coração de todos, reiniciamos as refl e-
xões sobre o tema Regeneração, tentando mostrar algo 
do futuro que o planeta apresentará quando todos nós 
vivermos a mensagem do Evangelho, clima natural dessa 
morada redimida.

Paz a todos!

André Luiz

Belo Horizonte, fevereiro de 2017.





capítulo 1

PROPOSTA DO GOVERNADOR
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A pedido de Clarêncio, estávamos reunidos para realizar 
algumas atividades em Nosso Lar que, em futuro breve, 
serviriam de material de estudo para nossos irmãos no 
plano físico.

As atenções estavam voltadas para os momentos delica-
dos enfrentados nos planos físico e espiritual, notadamen-
te às regiões inferiores que sofrem uma pressão mais for-
te, no que diz respeito a sua regeneração.

Efetivamente, essa condição regenerativa já vinha ocor-
rendo com ênfase na limpeza astral, uma vez que a erup-
ção das sujeiras morais estava em evidência, tanto a nível 
individual como coletivo.

Nesse cenário, as distorções da verdade reveladas nos 
acontecimentos constrangedores pediam uma transfor-
mação urgente de valores que até agora eles elegeram: 
corrupção, separação étnica, restrição de comunicação 
por diversidade de linguagem, exploração inadequada de 
recursos, imperialismo, lutas pelo poder e tantos outros 
problemas dão o tom de urgência nas mudanças inadiá-
veis.

A solução aponta para a necessidade de apoio mútuo à 
solução dos problemas básicos de sobrevivência, intensi-
fi cando a confraternização entre os povos, o respeito às 
suas crenças e o rompimento com os preconceitos em to-
dos os aspectos da vida, colocando os valores do espírito 
imortal como o fundamento mais importante da existên-
cia.

Clarêncio informou que, depois de participar de uma reu-
nião com todos os ministros de Nosso Lar, o Governador 
estabeleceu algumas ações para que a colônia atue de 



20

forma mais efetiva nas mudanças que o planeta deve so-
frer para ser um mundo regenerado.

Ampliando para nós as questões em torno das iniciativas, 
esclareceu:

– Nosso Governador determinou que todos os Ministé-
rios contribuam mais intensamente nas transformações 
que o plano físico e as esferas inferiores terão de passar. 
Muitos de nossos irmãos desencarnados se encontram 
perdidos, em sofrimentos terríveis que os conduzem a 
passar por um filtro de valores, definindo se continuarão 
ou não vivendo no planeta daqui para frente.

Todas as colônias e postos de auxílio que se encontram 
na Terra servirão de ponto de apoio para recolher esses 
companheiros, seja para receberem recursos visando a 
melhorar suas qualidades morais – se tiverem condições 
de continuar no orbe –, seja para encaminhá-los ao de-
gredo planetário.

As nossas equipes de trabalho já estão preparadas para 
atuar nesse sentido. O objetivo principal é introduzir es-
ses serviços espirituais de resgate nas atividades da es-
fera física em todos os setores da vida humana.

Dando iniciativa a um diálogo mais aberto, complementei 
sua informação:

– Já temos recebido e feito muito neste sentido.

– Isso mesmo – falou, olhando-me nos olhos –, mas agora 
todos os Ministérios de Nosso Lar, inclusive o da União 
Divina e o da Elevação, focarão nessa nova etapa de fi-
nalização da limpeza astral. Esta é uma orientação feita 
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pelo próprio Cristo a todos os planos que estão direta-
mente ligados ao planeta Terra.

As profecias do Apocalipse – trazidas pelas mãos abne-
gadas de João Evangelista – tornam-se realidade nos 
dias de hoje, pois em sua feição espiritual, cumprem as 
determinações recebidas diretamente do Mestre, que 
traçou os acontecimentos determinantes dessa virada 
na evolução planetária.

Recebendo mais alguns apontamentos complementares, 
partíamos dali determinados a atuar no saneamento fi nal 
do planeta, trazendo para ele a leveza e a suavidade de 
um clima de elevação vibratória.


