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PRAZO DE VIDA ÚTIL NA CARNE-ABREVIADA OU 

ALONGADA?! 
 
Queridos amigos, estimados companheiros e companheiras nesta 

noite tão feliz e esperada por mim e por tantas pessoas que aqui 

aguardam esta reunião como se ela fosse um néctar para salvaguardar 

os seus espíritos. 

 E todos os meses a nossa compreensão se dilata em razão de 

inúmeros espíritos de escol que assessoram esta casa benemérita, cujo 

lema é a humildade e a caridade. 

Após o tratamento espiritual que todos recebemos no início, cada 

espírito aqui presente em ordem a se comunicar, segue rigorosamente 

um plano estabelecido, seja pelo momento o qual se comunica, seja pelo 

teor daquilo que tem para transmitir, de formas que nós outros, muitas 

vezes ao prepararmos um tema, somos orientados pelos nossos queridos 

dirigentes deste estabelecimento espiritual, a falar coisas diversas e tenho 

aprendido muito nesta grande escola “Benfeitor” que nos permite a 

presença pelos laços do coração, presença na participação tão honrosa e 

querida, pelo respeito, que sinceramente nós estamos longe de merecer. 

A questão feita para esta noite pelo nobre Dr. Hidalgo, que tão bem 

nos formulou esta questão diante de suas preocupações, que nós pedimos 
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de antemão, escusas quanto a formulação, que aqui transmitiremos para 

todos vocês. Perguntava-nos, o Dr. Hidalgo, sobre a possibilidade de cada 

ser encarnado ter um prazo para sua desencarnação, ter um prazo de 

vida útil na Terra e se todos podem ter abreviada ou alongada suas 

existências na carne. 

 Esta pergunta nos leva a uma reflexão, quase que poderíamos dizer 

infinita e de longe queremos ser a última palavra a esgotar o assunto, 

então rogamos a compreensão dos estudiosos aqui presentes, para 

nossas humildes considerações. 

Entendemos pelo estudo que realizamos junto a entidades de escol 

que a pessoa desmantelada quanto ao seu veículo físico. A criatura que 

descuida-se de seu corpo material através dos inomináveis vícios 

prejudiciais a sua saúde, como também aquelas criaturas que procuram 

por intermédio de escolhas infelizes perturbar a sua saúde mental, podem 

a critério próprio abreviar os seus dias de encarnação, como acontece 

com aqueles que se chafurdam em crimes contra a sociedade, terem a 

sua existência abreviada, a fim de que possam contrair menor soma de 

débitos na presente encarnação. 

Quando desencarnam chegam em deploráveis condições, situações 

em que podem se assemelhar a formulação ovoide e assim ficarem 
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segregados ao isolamento emocional e mental, a fim de que os seus 

algozes e obsessores não lhes prejudiquem de forma causticante, a 

preparação para dolorosas encarnações no futuro. 

 De forma diversa uma existência pode ser ampliada notadamente 

para aqueles companheiros e companheiras na matéria que detém uma 

tarefa de envolvimento público onde através de seu trabalho possa 

beneficiar muitas criaturas na carne em reuniões espirituais de 

materializações. 

Os fluídos de corações generosos que são transmitidos agregando 

o seu fluído vital para um número de anos correspondente ao tempo 

necessário ao desenvolvimento de tarefas que beneficiam o próximo, 

assim não raro, médiuns, médicos, que teriam um tempo determinado, 

benfeitores gerais também podem ser acrescidos, não raro de cinco a 

vinte anos em suas encarnações, porque muito souberam amar. 

 De formas que o amor dilata-se no tempo, o amor promove a cura, 

o amor estende a Paz. 

Assim meus amigos e meus irmãos, nesta oportunidade volto a 

reiterar para todos vocês o que aprendemos e que constituía enciclopédia 

verdadeira para nossos espíritos. 
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 É o aprendizado do amor, o amor que nos liberta, é o amor que 

nos promove a direção espiritual própria. Jesus nos disse: “Amai-vos uns 

aos outros como Eu vos amei”. Ele não disse apenas: ” Amai-vos uns aos 

outros”. 

Ele afirmou para que amassemos uns aos outros como Ele nos 

amou. O que torna a nossa tarefa diária de amar muito mais difícil, mas 

não impossível. 

Com isto deixo o meu abraço fraternal a todos vocês desta casa. E 

peço por todos os que sofrem, para que entreguem o seu sofrimento ao 

Amor de Jesus, que nos abraça e nos congraça na Fraternidade e na Paz. 

Fiquem com o Divino Mestre Jesus e permaneçam Nele em seus 

lares. 

O nosso muito obrigado a todos vocês. 

Fiquem com Deus. 

Fiquem em paz. 
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