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O Canto da Luz nasceu da mesma forma que o 
livro anterior, ‘Mensagens para a Vida’: as palavras 
chegaram através dos mensageiros divinos, sempre de 
plantão para nos ajudar a refletir, a pensar e a valorizar 
o amor e a paz interior e exterior. E as palavras, assim 
como a nossa vida, precisam ser organizadas para ter 
um sentido. Dessa forma, os mensageiros divinos nos 
propõem algo diferente em O Canto da Luz: poesias, 
orações e um conto, tudo muito simples, como 
simples deveria ser a nossa vida. Somos apenas uma 
receptora das palavras e encarregada de passar para 
o papel os textos e emoldurar os pensamentos  em 
forma de livro. 

O Canto da Luz,  poesia que dá título ao livro, na 
verdade, nos chegou com ritmo dando a forma de 
uma música, com uma melodia suave. Aqui ela será 
lida, mas quem sabe em outro momento possa ser 
cantada. Agradecemos aos mensageiros divinos e 
a Deus pela confiança e tarefa que recebemos de 
transpor para o papel um pouco mais de  palavras de 
amor, de paz, de fé e esperança  nos seus filhos,  por 
um Mundo melhor e mais respeitoso para com todos 
os seres que nele habitam. Obrigada aos leitores.

Por um Universalismo Crístico sem preconceitos, pela 
paz e liberdade de pensamentos crísticos.

Carminha Corrêa JECKO
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Poesias de Amor

O Canto da Luz

Bendita é a Luz que te  ilumina

Bendita é a Luz que te ilumina

Que te ilumina, que te ilumina.

Que Linda é a Luz que te ilumina

Que Linda é a Luz que te ilumina

Que te ilumina, que te ilumina.

O Deus é a Luz que te ilumina

O Deus é a Luz que te ilumina

Que te ilumina, que te ilumina. 
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Jogar com o Anjinho

Uma pedrinha aqui

Uma pedrinha ali

Outra acolá

Vamos jogar?

Anjinho sapeca

Travesso amigo

Onde está

Que não comigo?

Pula amarelinha

Ou será pastilinha?

Anjinho amigo

Me abra os olhos.

Roda, roda, roda

Todos a rodopiar

Que o nosso Anjinho

Está aqui para

Nos guardar.
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No galho da árvore

O Anjinho escondeu

O meu ursinho 

Que o Senhor me deu.

Desce dai, venha dançar

Anjinho querido

Que eu quero bailar.

Anjinho da Guarda

Que  Deus enviou

Me dê um sorriso

E te abraço querido.
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Sinfonia do Amor

Árvores da vida

Que encantam e

Fazem cantar os pássaros,

O coro de acalanto

Uma sinfonia de pios,

De sussurros que fazem

Sonhar nas árvores da vida.

O verde, o azul do céu,

O branco da lua

Ou o dourado do sol,

Embalam os pássaros 

E os homens que sonham

Sob as árvores da vida.

No alto os anjos guardiões

Os espíritos simpáticos

E os meninos cantantes

Misturam as suas vozes

No canto dos pássaros,

Sinfonia de Maria e do Salvador!
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Ser-Estar

Eu sou feliz

Eu tenho amor

Eu tenho o Senhor.

Eu tenho saúde

Eu tenho alegria

Eu tenho fé.

Eu estou feliz

Eu  amo a vida

Eu dou amor.
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Mamãezinha Querida

Minha mãe que Deus me deu

Amor puro e verdadeiro

Razão de nossa vida

Inigualável Senhora da Paz

Amor, harmonia e serenidade.

Dedicada como um Anjo Guardião

Espírito divino, abençoada, pura beleza.

Nana neném, que a mamãe já vem

Abençoado o dia que te recebi nos braços

Zonza de tanta felicidade, beijei a tua face

Amor, eterno amor, por ti dediquei

Rios, mares, pássaros e aves

Encantam a ti, filho amado 

Toda a terra irá sempre a cantar por ti

Havemos de te amar para sempre.
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Alma e Fé

Eu tenho fé

Eu tenho fé

Eu tenho Jesus de Nazareth.

O amor que cura

É o amor que depura.

A luz do sol nos aquece

O som do pássaro nos encanta

O homem se fortalece

No calor da alma em prece.
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Livra-me do Mal

Nos caminhos da vida

A estrada pode ter curvas,

Ter luz para vermos

Uma  voz para nos alertarmos

Razão para refletirmos

E pensamentos para o bem

Zeloso que somos para 

A vida mais pura !

Hoje e sempre,  a natureza e

O homem podem de bem viver na

Mesma oração que ‘Ele’ ensinou :

E não nos deixes cair em tentação

Mas nos livra do mal.Que assim seja!
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Eu e a Força

Eu sou feliz

Eu tenho amor

Eu tenho a proteção do Senhor.

Eu tenho saúde

Eu tenho fé

Eu tenho esperança.

Eu  tenho um anjo

Eu sou espírito

Eu sou a luz.

Fé, amor, caridade,

Compaixão, felicidade,

Amizade, solidariedade,

Paz, fraternidade, 

Partilhar, vida, luz divina,

Serenidade, perdão,

Deus ! Doação !
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Mudar

Se quiseres ajuda, peça.

Se quiseres ajuda, pense.

Se quiseres ajuda, é com fé!

Se quiseres ajuda, sorria.

E acredite que és capaz de mudar, ser feliz. 

De sofrer e sorrir,

E agradecer ao Espírito

Que te aquece e protege.

Orações



Orações
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Oração da Fé

Obrigado Senhor

Por mais um dia vencido

Obrigado Senhor

Pela saúde que nos abençoa.

Obrigado Senhor

Pelo calor que nos aquece

Pela Luz que brilha

Pelas estrelas e pela lua

Que as nossas vidas iluminam.

Obrigado Senhor

Pela casa que nos abriga

Pelos frutos que nos alimentam

Pelas ervas que nos salvam,

Pela inteligência humana

Que cura as nossas feridas.

Obrigado Senhor

Por estar sempre presente

Em nossos corações e mentes.
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Oração ao Anjo Guardião

Santo Anjo do Senhor, meu Anjinho Guardião  
peço a Deus, nosso protetor maior, que  permita 
que as suas mãos estejam sempre estendidas 
sobre as nossas  cabeças. 

Que nos envie raios de luz para clarear os 
nossos caminhos e que  possamos ter os 
olhos abertos, a mente pura e o coração 
transbordando de felicidade. 

Santo Anjo do Senhor,  que Deus nos permita 
o caminho da glória, da fraternidade e do amor. 
Que, com a permissão de Deus e a tua presença 
Anjo Guardião, possamos estar protegidos das 
falanges do mal;  que possamos tirar dos olhos 
o véu da vaidade, do orgulho e do egoísmo, para 
que possamos nos tornar verdadeiros irmãos.

Obrigada Senhor!

Obrigada Santo Anjo Guardião !
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Graças a Deus 

Eu te saúdo Senhor nesse momento e saúdo o 
nosso irmão Jesus!

Senhor Deus!

Agradecemos pelos dias de nossas vidas, 
quando podemos ter a graça da saúde, do amor, 
da fraternidade e da felicidade.

Agradecemos Senhor pelas alegrias, pelas dores, 
pelos momentos difíceis quando podemos 
progredir, crescer e entender a nossa missão!

Senhor Eterno!

A felicidade que tanto queremos está dentro 
de nós, em nossos corações, em nossas ações 
quando dividimos o amor que em nós reside e 
que podemos multiplicar como a  semente de 
uma mostarda.

Obrigada meu Deus!

Permita-nos espalhar as suas palavras de amor, 
compaixão e redenção aos irmãos que esperam 
pelo reencontro com o Senhor. Que possamos 
compreender os irmãos e sermos capazes de 
doar palavras de fé, esperança e amor.

Obrigada Senhor!
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Pai João de Aruanda

Pai João me estende a mão.

Pai João me acalma o coração.

Pai João eu te canto uma canção.

Pai João é a minha proteção.
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Irmãos Fraternos

Senhor Eterno, abençoado o dia em que nos 
enviou o Mestre para nos ensinar a paz, o amor, 
a caridade. Perdoa Senhor os nossos pecados 
e permita que possamos nos redimir de nossas 
faltas. 

Permita Deus que encontremos o caminho da 
redenção, quando aqui estamos na expiação 
e no reconhecimento de nossas faltas para 
alcançarmos a Luz Eterna.

Que possamos Senhor seguir os ensinamentos 
do Cristo Jesus nesses momentos de tantas 
dores e sofrimentos. O caminho é do Amor, 
da solidariedade, da paz aos irmãos que tanto 
esperam por uma mão estendida a lhe oferecer 
carinho.

Abençoa Senhor todos aqueles que estão 
dispostos a distribuir a Luz do Caminho para o 
encontro da verdadeira paz interior refletida na 
felicidade e nas palavras do Mestre.

Abençoa Senhor os irmãos do Universo que 
não se cansam de nos afagar, de nos abraçar, 
assim como fazia nosso Mestre Jesus.

Abençoa Senhor as famílias, todos os irmãos 
que sofrem e ilumine os seus caminhos para 
que saibam que Deus é puro amor, é sabedoria, 
que oferece o socorro certo e na hora certa.

Agradecemos Senhor.
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Oração da Fraternidade

Senhor Deus! Mestre Jesus!

Abençoa os seus filhos queridos!

Pai e Mestre Jesus, pedimos as suas bênçãos 
para os irmãos que estão neste planeta 
experimentando a graça da dor e do sofrimento. 
Que a Luz Divina inunde de amor os corações 
destes irmãos.

Pai e Mestre Jesus, nós também vos pedimos, 
luz, muita luz, para os irmãos desencarnados 
que sofrem na escuridão; que eles recebam as 
suas bênçãos e possam, assim, tomar o caminho 
do amor e da fraternidade, que eles se unam 
pelo amor do Cristo pelos irmãos encarnados e 
desencarnados. Mestre Jesus, que os irmãos das 
esferas inferiores sejam atingidos pelos raios de 
sua Luz bendita e amorosa.

Nosso Deus, nosso Mestre Jesus, abençoem 
todas as casas que trabalham em benefício dos 
irmãos, que trabalham pela cura do espírito 
e das chagas que os atormentam, utilizando 
as ferramentas que o Senhor ensinou: fé, 
amor e caridade. Proteja Senhor os irmãos 
médiuns de todas as esferas do Universalismo 
Crístico, incansáveis seguidores do Cristo 
e das entidades do Astral, que acolhem em 
seus ombros e com os seus abraços os irmãos 
necessitados. Proteja-os Mestre Jesus, pois 
eles tem a missão de se doar pelo bem da 
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humanidade e sabem que na caridade temos a 
salvação.

Agradecemos Senhor Deus pelas nossas vidas, 
pela nossa saúde física e espiritual, pelo nosso 
labor, pelo amor que nos dedica. Proteja Senhor 
todos os seus filhos por este mundo afora, 
irradiando calor e afeto. 

Agradecemos.
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Caminho do Amor

Mestre como posso alcançar a felicidade, se 
todas as pessoas que amo partiram para sempre 
de maneira tão trágica?

-  Filho amado! A felicidade também 
está no fato de que podeis aceitar os 
diferentes caminhos da vida. Os seus entes 
queridos vieram para te mostrar o amor 
incondicional. A morte é vida! Continue 
a amar os seus entes amados, e aprenderá 
também a amar os seus irmãos que moram 
tão perto de ti. Porque o amor é para 
dividir, é para unir. Abra os olhos e verás 
quantos novos entes queridos poderás 
encontrar. A falência do corpo é o caminho 
para a vida eterna. A felicidade está em ti.



Felicidade e 
o Músico Astral
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Felicidade e 
o Músico Astral

Em Busca da Felicidade

A busca da felicidade é o que fazem todos 
os seres humanos. Em condições adversas, o 
homem às vezes não vê a luz que ilumina a 
estrada em que ele trafega e onde milhares 
de outros seres estão cruzando o mesmo 
caminho. E a busca da felicidade é uma só: a tal 
felicidade.

Se nós sairmos em busca da tal felicidade 
sozinhos, muito provavelmente teremos 
dificuldades de encontrá-la. Porque um ser  
sozinho dificilmente saberá  identificar essa tal 
felicidade, se não estiver ao  lado de um irmão 
com quem possa saber o que realmente é ser 
feliz.

Às vezes temos essa felicidade, mas tão 
ocupados estamos que não a vemos e nem 
damos a ela a chance de se fazer brilhar diante 
de nossos olhos, ou quando toca os nossos 
corações. Deus está ao lado, e deseja que 
tiremos o véu dos olhos.

A bem da verdade, nem precisamos muito 
para sermos felizes e também nem existe uma 
receita para se alcançar a tal felicidade. Ela 
está ao nosso lado, dentro de nós, em nossas 
mentes. Basta ter olhos para ver, ouvidos para 
escutar, abrir o canal do conhecimento e deixar 
a felicidade florir.

Uma doença, uma dor, um sofrimento, não 
podem ser capazes de nos tirar a tal felicidade, 
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pois todos esses momentos são partes 
integrantes do caminho para encontrarmos essa 
tal felicidade. A Deus nada é impossível, nem 
mesmo mantermos o sentimento de felicidade 
em comum acordo com o sofrimento. A dor, 
o sofrimento, são passageiros, a felicidade é 
duradoura.

Saibamos sorrir, olhar com afeto e ternura, ter 
atitudes fraternas, chorar com emoção, deixar 
tocar os nossos corações, e assim teremos o 
caminho aberto para uma felicidade mais 
plena. Deixar que doces palavras surjam de 
nossas bocas, palavras de ternura e de conforto; 
sejamos capazes de dar coragem e força; 
que possamos estender as mãos para unir ou 
abençoar, ou aproximar.

A felicidade  não tem definição, não tem 
conceitos, é um sentimento forte o suficiente 
para ajudar a transformar as mentes humanas; 
a felicidade é um estado de espírito flutuante, 
inebriante e iluminado que só Deus pode nos 
oferecer.

O que pode a força de um sorriso de uma 
criança, ainda pura? Mostrar-nos que a 
felicidade existe, é possível, e que basta 
aceitarmos os nossos caminhos.
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O Músico do Astral

I - A Partida

Quando abri os olhos, a primeira coisa de 
que senti falta foi o meu violino. Meu eterno 
companheiro que já vinha de duas gerações 
anteriores: o meu avô e o bisavô. Aliás, nasci 
ao som do violino, desse mesmo companheiro, 
pois minha mãe em trabalho de parto, em casa 
mesmo como era comum nessa época, tinha a 
companhia do seu pai, o meu amado avô, que 
do lado de fora do quarto tocava a ‘Meditação 
de Thais’ de Massenet, a predileta de minha 
mãe.

Ao nascer o meu choro foi acompanhado do 
som do violino do meu avô que, num acorde 
perfeito, segundo minha mãezinha, embalou os 
meus primeiros berros dados na vida. Depois 
o ambiente foi tomado de serenidade, calma 
e muitos sorrisos. E a minha avozinha, devota 
desde pequena de Nosso Senhor Jesus, logo 
reuniu a todos para os devidos agradecimentos. 
Afinal, nos últimos meses da gestação a minha 
mãe os passou de repouso na cama para não 
perder a cria.

Estava eu, agora aos 45 anos, deitado numa 
maca branca, coberta por alvos lençóis e 
cheirosos, acho que aroma de rosas. Todo o 
ambiente era da mais absoluta paz, serenidade, 
quietude e as paredes eram claras, o calor que 
eu sentia vinha de uma luz tênue que abraçava 
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todo o ambiente. Achei até que era uma luz 
divina de tão intenso que era o seu calor que 
nos dava essa paz penetrante. Embora não 
estivesse identificando esse local agradável 
– parecia um pouco, um hospital - nada me 
inquietava; apenas buscava com os olhos o meu 
violino querido.

Confesso que não entendia bem o que estava 
acontecendo, só sentia falta do meu violino 
e, claro, pensava porque Ângela a minha 
companheira estava ausente desse ambiente. 
Mesmo com uma simples gripe ela não saia 
do meu lado, e agora deitado nesse ‘hospital’, 
digamos assim, ela se ausenta. Ah, ela deve ter 
ido ver a Clara, nossa amada filha. 

Volto a observar, deitado, passando os olhos de 
um lado para o outro e acho mesmo que estou 
num hospital, mas um hospital da ‘ paz celestial’ 
de tão tranquilo e calmo - imagino. Vejo mais 
outros ‘pacientes’ deitados em macas parecidas 
com a minha, todos serenos, calmos, mansos, 
nada de agitação.

Ameacei levantar a cabeça e passar os olhos 
mais do alto, e ver se dava de cara com o meu 
violino. Porém, fui aconselhado a não fazer isso. 
Engraçado, não vi pessoa alguma do meu lado, 
porém sentia a sua mão leve, de pele macia, 
segurando o meu rosto e a voz era doce. Não 
resisti e me mantive deitado, afinal o ambiente 
era bom demais!

Me acomodei, e me esforcei para lembrar o 
que tinha acontecido comigo para eu estar 
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naquele lugar agradável e tranquilo. Confesso 
que nada aconteceu como queria. Engraçado, a 
minha mente gerou uma imagem, um cenário 
de um campo verde, de árvores e muitas flores 
diferentes e coloridas e com os seus aromas se 
misturando; vejo muitas criancinhas correndo 
felizes e saltitantes, enquanto um menino 
tocava o seu violino sob uma frondosa árvore. 
Ora, eu não conheço esse garoto tocando, e 
nem se parece comigo, nem reconheço essas 
crianças e esse campo. Então esse garoto 
não sou eu, pronto. A música que ele toca eu 
conheço, Moonlight Sonata, de Beethoven. 
Fácil identificar.

Essa imagem em minha mente continua, 
e agora aparecem uns homens e mulheres 
vestidos de branco que realça tanto nesse ‘pasto 
verde’. Todos parecem felizes, nenhuma cara 
triste nesse meu sonho. Ora, será então um 
sonho?

Que sonho que nada, estou acordado, não 
pode ser um sonho! Novamente é a minha 
mente produzindo o cenário. Esse garoto e o 
seu violino bem poderia ser eu, mas ele não se 
parece comigo nessa idade de 11 anos. Estou 
adorando ver essa imagem, quanta alegria, 
felicidade!

- Que bom Bernardo, voce visitou uma de suas 
vidas passadas. Que sorte a sua se ver em outra 
encarnação, e veja que voce era também músico e 
tocava violino. Disse-me novamente aquela voz 
de uma alguém que não vejo.
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Como assim? Fui violinista em outra vida, sou 
de uma família de músicos que tocam violinos? 
Ah, bom, agora está explicado porque também 
me tornei um músico, está no sangue como 
dizem  e a várias  gerações. E eu que pensava 
ser apenas a terceira geração.

Continuo sem entender o que está acontecendo 
por aqui. Espera ai que vou fechar os olhos 
e tentar ver o que aconteceu para eu chegar 
nesse lugar. Olhos fechados, ouvidos aguçados, 
dizia minha avozinha quando eu queria sonhar. 
Agora ouço o som do meu violino, achei! Abro 
imediatamente os olhos e... reencontro o meu 
amado avô ao meu lado tocando a ‘Meditação 
de Thais’, e sorrindo de orelha a orelha. Que 
felicidade reencontrar o meu avô!

Gente, mas  o meu avô morreu faz muito 
tempo, o que ele faz aqui nesse ‘hospital’. E, de 
novo, a mente respondeu: ‘ voce desencarnou e 
o seu avô veio para te receber’.

Morto, eu! Como assim?
- Voce estava tocando com a sua orquestra 
quando teve um ataque cardíaco, foi um mal 
súbito, por isso ainda não se deu conta do que 
se passou. Mas agora está tudo bem  e o seu avô 
está feliz com a sua chegada.

Morto, eu! Como assim?

- Os nossos mentores do astral nos chamam 
quando é chegada a hora. Voce foi muito 
importante para a sua orquestra terrena, mas 
agora precisamos de voce aqui para a nossa 
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Orquestra do Astral. A vida é imortal, a gente 
vai e a gente vem, e assim por diante. Viu voce 
em outra encarnação tocando o seu violino? 
Voce já ensinou a todas aquelas criancinhas 
que estavam correndo em sua imagem, ou no 
seu sonho se preferir. E ainda ensinou a muitas 
outras crianças que estão na terra na vida terrena.

- Vamos preparar umas novas composições! 
Disse-me o avô. Voce está vivo, eu estou vivo, 
a vida é eterna e a música também, a música 
continua. Precisamos preparar mais músicas 
e músicos, logo outros partirão. Quem sabe 
logo voce retorna para a sua música no planeta 
terreno? Ao trabalho meu jovem!

Sorri um sorriso amarelo, apesar de confuso 
com tantas informações e logo minha mente 
produziu uma nova imagem. Agora no futuro. 
Uma jovem pianista e um jovem violonista 
num concerto para ‘Meditação de Thais’. 
Clara, minha filha é pianista, vai ter uma 
longa jornada. Agora começo a entender a 
imortalidade da alma.

II Parte – O Primo

Sim, aquele era o meu avô. O mesmo jeito 
divertido e imperativo de falar ou de dar 
ordens. Enquanto eu retornava a cabeça para 
a cama, confesso que um pouco tonto, ouvia o 
som do meu violino nas mãos sagradas de meu 
avô, mãos que tinham intimidade com aquela 
pequena coisinha de onde eu extraia lindas 
sinfonias.
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Ora, estava meio zonzo sim, sem entender bem 
os fatos. Se eu morri, quer dizer que Ângela 
teria colocado o meu violino dentro do meu 
caixão? Aliás, eu sempre dizia a ela que quando 
morresse, ela deveria colocar o violino ao meu 
lado para ele partir junto comigo. Era uma 
forma terna de declarar o meu amor à música, 
claro. Mas como disseram que morri e vejo 
o violino nas mãos do avô, então penso que 
Ângela cumpriu o prometido.

- Bernardo, esse de fato não é o seu violino 
terreno. Igualzinho ao seu, não é?

Disse-me de novo aquela voz, da pessoa que 
não vejo ao meu lado, que tem aquela doce voz. 
Uma pessoa invisível.

- Não Bernardo, eu sou voce, o seu espírito que 
sempre te acompanhou. A sua voz interior, a voz 
que sempre saiu de sua mente. A voz espiritual, 
para voce entender melhor.

Ah, bom ! Agora entendo. Quando estava na 
Terra sempre ouvia uma voz falando baixinho 
aos meus ouvidos. Achava que era a voz da 
consciência, que me atendia sempre quando 
eu tinha minhas dúvidas ou estava prestes a 
fazer algo errado. Contei isso um dia para a 
minha avozinha, e ela disse que era a voz da 
consciência, e que eu deveria fazer uma prece 
ao meu anjo da guarda para ele me proteger 
e orientar.

Esse violino é de quem então? Pensei de olhos 
fechados, porque aqui nesse hospital a gente 



35

não precisa abrir a boca para falar, basta pensar 
- logo deduzi.

- Esse violino é de nossa Orquestra do Astral. 
Temos muitos músicos e dos bons. Todo mundo 
está te esperando para participar, mas somente 
quando se sentir melhor e seguro. Depois virá 
alguém para te fazer entender essa nova casa em 
que está a habitar. Disse novamente aquela voz 
agora já amiga.

De olhos fechados, acho que dormi e sonhei de 
novo. Desta vez o que vejo é a Ângela, minha 
querida que me acompanhou durante 20 anos. 
Estava abraçada ao meu violino. Essa imagem 
me parece triste, Ângela chora agarrada ao meu 
violino. Não chore meu amor, eu estou bem 
aqui nesse hospital, todos me tratam muito 
bem e até já recebi a visita de meu avô. Oh, 
Deus! Não permita que o meu amor sofra com 
essa minha partida, eu agora sei que morri e 
ela se sente sozinha. Meu Deus, eu posso ir lá 
ter com ela? Confortá-la. Queria tanto estar ao 
seu lado nesse momento de tristeza! Mas como, 
se ainda nem sei que lugar é esse! Quando eu 
era pequeno e o meu primo Eduardo morreu, a 
minha avozinha disse que ele estava no céu. Se 
eu morri, o avô também, então estou no céu? 
Só que até agora eu vejo apenas um hospital.

- Bernardo, por favor, abra os olhos, precisamos 
conversar.

Abri imediatamente os olhos na direção 
daquela voz e dei de cara com o meu primo 
Eduardo que me sorria. Parecia um pouco 
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diferente de quando morreu. Ele tinha uns 14 
anos quando morreu afogado naquele lago da 
cidade, onde passávamos as férias.

- Na verdade, eu tinha de 15 para 16 anos.

Ah bom, isso mesmo, estou lembrando.
- Bernardo, voce não pode ir ter com a sua 
Ângela, pois voce está numa outra vida no Astral 
e ela na Terra. Não se preocupe, porque logo ela 
vai se recuperar de sua ausência, mas te manterá 
vivo dentro dela, no seu coração, todo o amor 
que voces viveram juntos. É normal essa dor, 
esse sofrimento com a partida do ser amado, mas 
Ângela vai se ocupar com a carreira da filha de 
voces. Alias, que bela pianista! Parabéns, como 
souberam criar bem a Clara!

Engraçado que Eduardo nem era dos meus 
primos preferidos e pouco convivia comigo. 
Eu, às vezes, achava ele arrogante, autoritário, 
porque escolhias as brincadeiras e obrigava 
todo mundo a participar. A gente chegava até a 
brigar, a discutir, por causa disso.

- Ha, ha, ha, é verdade primo Bernardo, voce tem 
toda a razão. Eu era assim mesmo, arrogante, 
autoritário, um autêntico jovem ditador. Ora, 
veja só como a vida nos ensina. Desencarnei 
exatamente por causa dessa arrogância toda. 
Lembra que voce e os amigos diziam para eu 
não ir para o fundo do lago? Eu fui, nem dei 
atenção e fui, e quando tentei pisar no fundo, 
afundei os pés no lama, no lodo, e me desesperei, 
não conseguindo subir. Pronto, estou agora aqui, 
onde muito aprendi e ainda aprendo a viver 
essa nova vida ‘astralina’. E trabalho, ajudando a 
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receber os irmãos que desencarnam, ajudando-os 
a compreender o que é essa ‘outra vida’. E logo 
eu vou te ajudar. Antes voce vai ficar mais um 
tempinho nessa cama, e quando se sentir melhor, 
quando estiver bem, voce me chama.

Te chamar como ? Onde está a campanhia?
- Ha, ha, ha, não temos campanhia alguma, dizia 
sorrindo. Voce pensa em mim, no meu nome e 
logo eu venho. Posso demorar, por estar ocupado 
com outro irmão, mas logo chego.

Simples assim? Não entendo porque não abro a 
boca para falar.

- Tudo no seu tempo. Aqui usamos a força 
vibracional da mente, ela é a que tudo comanda, 
inclusive nos encarnados. O nosso tempo aqui 
não é o mesmo do calendário da vida terrena. 
O nosso tempo pode ser rápido ou pode ser 
mais lento. Depende de como voce quer viver na 
nossa casa.

E a Ângela, ela vai ficar bem? Posso ir lá falar 
com ela, dizer que estou bem aqui?

- Bernardo, voce precisa se desapegar da vida 
terrena, onde voce foi cumprir a sua missão. 
Aliás, missão que voce mesmo escolheu. Não 
se preocupe com a Ângela, nós aqui do Astral 
já estamos ajudando. A sua mulher é fervorosa, 
acredita em Deus e em Nosso Senhor Jesus, 
igual à nossa avó, lembra? Nós aqui do Astral 
estamos de olho nela, ha, ha, ha. Ela é forte, tem 
um espírito forte que lhe acompanha. Além do 
mais, Ângela sabe que a missão dela não acabou, 
que tem muito a fazer, sobretudo pela sua 
memória e pelos trabalhos que fizeram juntos. 
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Repouse um pouco mais, e se quiser beba um 
pouco dessa água que esta ao seu lado. Depois eu 
volto.

Fechei os olhos rapidamente, e pensei em falar 
algo mais, e quando reabri os olhos o primo 
não estava mais ao meu lado. Acho que dormi, 
cansado.

III Parte – A Carta

« Querida Ângela,

O tempo nesse lugar, minha nova morada, 
parece não passar, e às vezes acho que passa 
muito rápido. Ainda estou aprendendo a 
entender esse ‘calendário’ do Astral. Nada 
parece com o nosso calendário terreno. Depois 
de minha partida já se passou algum tempo, 
estou melhor e mais acostumado a essa  nova, 
digamos, vida.

O Eduardo, meu primo, lembra-se dele? 
Morreu afogado no lago, voce não o conheceu, 
mas acho que te falei dele um dia. Pois bem, 
é o Eduardo o meu instrutor espiritual aqui 
na morada. Ele tem me ajudado muito a 
compreender os fatos, a entender a minha nova 
jornada. Ele me disse para me desapegar da 
vida terrena, porque fiz a passagem. Que eu 
preciso apenas manter as doces lembranças, 
sem dor ou sofrimento. Depois, então, eu acho 
que até poderei ajudar voce e a nossa Clara, 
com pensamentos, mensagens doces que 
poderão chegar até ao intimo de voces. Mas eu 
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preciso me recuperar do choque da partida, tão 
brusca, com o meu infarto.

Ângela, eu preciso entender que fiz a passagem 
da vida terrena para a vida ‘astralina’. Confesso 
que ainda passo momentos intensos, pensando 
em voces duas aí na Terra, sem a minha 
proteção. Como gostaria de estar ai a abraçá-
las todos os dias de minha vida. Sempre 
desejei ficarmos juntos, até sermos dois velhos 
rabugentos e meio surdos. Lembra-se disso? A 
gente ria muito dessa história que criávamos 
para a nossa velhice: surdos e resmungões.

Estou nessa nova morada sem ter notícias de 
voces. O primo Eduardo apenas me diz que 
voces estão bem e que retomaram a vida, mas a 
Clarinha  anda meio triste. O primo disso que 
é normal para uma jovem como ela, entrando 
na adolescência. Tudo para ela é meio confuso: 
a morte do pai e as transformações de sua vida 
infantil para a adolescência. Ângela te peço 
encarecidamente que tenha paciência com a 
nossa filha, ajude-a nesse momento tão difícil 
para ela de compreender os fatos.

Voce não imagina como é duro para mim, 
aqui do outro lado falar isso, melhor, ter que 
te escrever, mesmo sem saber se essa carta 
chegará às suas mãos. O primo Eduardo me 
disse que se eu ficar deprimido e continuar 
nesse apego todo à matéria, querendo ter a vida 
terrena de volta, eu vou sofrer muito e ainda 
fazer voces duas sofrerem junto comigo. Ele 
disse que voces precisam ‘sentir’ que estou bem, 
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que estou feliz, trabalhando na música como 
fazia. Então teremos ‘mensageiros’  que são os 
médiuns que habitam a Terra, que vão levar até 
voce as minhas ‘mensagens’. Porém, eu preciso 
ficar bem, se não como enviarei as boas notícias 
sobre mim para tranquilizar voces?

Juro que tenho tentado compreender tudo isso, 
é muita coisa nova que desconhecia quando 
estava na Terra. Nós habitantes da Terra, não 
somos preparados para viver a vida depois 
da falência do corpo físico. A gente sabe que 
vai para o céu, e pronto. Mas que céu é esse? 
Só agora tenho essa noção de céu, e olha que 
o primo Eduardo falou que existem várias 
moradas para nós depois de mortos; e que 
tudo depende da gente. Confesso que tenho 
dado pouca atenção ao que o primo fala, pois 
apenas consigo pensar em voce, na Clara e na 
Orquestra. 

Às vezes fico deprimido, caminhando por aqui 
e acolá, mas logo chega alguma outra pessoa 
ao meu lado para conversar, e isso me acalma. 
Já fiz vários amigos aqui, mas  por enquanto 
ninguém da área de música. Sabe que até o 
meu avô Jorge sumiu! Pois só encontro pessoas 
que não conheço, engraçado isso. De vez em 
quando vem o primo Eduardo saber como 
estou indo.

Vivo sempre muito cansado e aí volto para 
aquele ‘hospital’, passo horas e horas pensando 
na gente. Fico me perguntando por que morri 
aos 45 anos de idade, no auge de minha 
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carreira, quando comecei a ser reconhecido 
e admirado por todo o mundo. Porque parti 
assim tão de repente, será que cometi um 
pecado tão grave assim para Deus me puxar 
o tapete na hora Agá? Não é justo isso. Deus 
sempre soube que fui bom filho, bom pai e 
bom marido. Sempre me dediquei à música e 
ainda ajudei a formar muitos jovens músicos 
como professor, e como voluntario da nossa 
‘Pequena Orquestra de Talentos Divinos’. Ah, 
sinto saudades de nossa ‘Pequena Orquestra’. 
Como os meninos e as meninas estão? Quem 
está tocando o nosso projeto com as crianças da 
comunidade? Ângela, pelo amor de Deus não 
permita que a nossa ‘Pequena Orquestra’ morra 
assim como eu morri.

Ah, já sei. Quando precisar de ajuda ‘astralina’, 
pense no meu primo Eduardo, fale com ele, 
peça ajuda pelo seu pensamento, pela sua 
mente. O primo Eduardo mudou muito, agora 
é um homem espiritual pronto a ajudar. Então 
pense nele, pois ele pode dar um jeito de te 
ajudar. Vou também falar com o primo sobre 
isso, para te ajudar quando precisar; tenho 
certeza de que dará certo.

Tenho aprendido que a força do pensamento 
é muito forte e que a gente consegue as coisas, 
as respostas, pela força do pensamento. Agora, 
se o pensamento for ruim, as coisas vão mal. 
Então pense firme, forte e positivo que voce 
vai conseguir. O primo e as outras pessoas 
que conheci sempre me falam da força do 
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pensamento, da força vibracional que nós 
temos; e aqui também trabalhamos com essa 
força vibracional do pensamento.

Ângela, voce precisa ensinar a nossa filha isso, 
para ela ter sempre bons pensamentos dentro 
da mente e amor no coração.  Pensar forte é 
bom para ela e para todas as pessoas que ela 
conhece. Isso nos ajuda a compreender sobre as 
nossas vidas terrenas, nos ajuda a entender que 
somos todos iguais e que estamos juntos nessa 
vida para o bem coletivo.

Tenho aprendido aqui – depois lembrei que 
a gente praticava isso na Terra – que quando 
pensamos positivo, para o bem, todos juntos 
criamos uma força vibratória que ajuda o 
planeta  a ficar melhor, ajuda as pessoas a 
ficarem melhor e a se sentirem bem. Na nossa 
casa a gente sempre procurava fazer coisas 
boas, mas a gente fazia de coração, era de nossa 
índole. Não era para agradar a Deus e nem aos 
Santos, apenas porque o nosso coração dizia 
para fazer e desejar o bem.

A minha avó Mirinha sempre dizia, quando 
era pequeno, que a gente tem que ajudar as 
pessoas que precisam e querem ser ajudadas,  
mas que isso era uma atitude de homem bom, 
uma obrigação, caridade mesmo. Ela dizia que, 
por obrigação o coração não sente, mas quando 
ajudamos com alegria o coração pulsa mais 
forte. Fazer uma criança pobre sorrir quando 
ganha um brinquedo, não tem preço, dizia a avó 
Mirinha. Ah, lembra-se das nossas crianças da 
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Orquestra, como vibravam quando recebiam os 
seus instrumentos?

Ângela,

Enquanto estou aqui no novo lar, aprendendo 
sobre essa nova etapa, passo o filme de nossa 
vida na Terra. Sabe de uma coisa: quando 
aprendemos o bem naturalmente, sem o 
sentimento de obrigação, fazemos o bem 
naturalmente que nem nos damos conta de que 
estamos fazendo o bem. Voce entende? Fazer 
o bem tem que ser de dentro para fora, assim 
quando a gente aprende a perdoar. Não basta 
perdoar com palavras, mas com o coração, com 
atitudes e com amor.

Minha querida me perdoa se te faço sofrer 
agora. Prometo que vou me esforçar nessa nova 
vida para ficar em paz, sem dor ou sofrimento, 
sem apegos. Ai sim vou te fazer feliz por saber 
que estou feliz ».

Do seu amor Bernardo.
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