
A verdade é uma palavra com amplos conceitos 
e diversos significados. Já a Verdade, essa vai muito 
mais além. 

A Verdade é infinita e apresenta várias dimensões, 
servindo aos Espíritos de acordo com a sua própria 
evolução.

Numa sociedade em que a dor está afivelada 
a rostos coloridos e a tristeza “sorri” num festival 
de enfermidades,  buscar a verdade, almejando 
a Verdade, representa a esperança de um mundo 
melhor.

Para estes dias tormentosos em que vivemos, nos 
quais os vícios e as tristezas se misturam com os ideais 
de elevação e paz, Joanna de Ângelis selecionou 
as 60 mensagens que compõem a presente obra, 
objetivando apresentar a verdade e a Verdade em 
suas mais nobres dimensões.

Joanna de Ângelis, que realiza 
uma experiência educativa e evan-
gélica de altíssimo valor, tem sido, 
nas suas diversas reencarnações, 
colaboradora de Jesus: a última 
ocorrida em Salvador (1761 – 1822), 
como Sóror Joana Angélica de Je-
sus, tornando-se Mártir da Inde-
pendência do Brasil; na penúlti-
ma, vivida no México (1651 - 1695), 
como Sor Juana Inés de la Cruz, foi 
a maior poetisa da língua hispânica.

Vivera na época de São Francis-
co (século XIII), conforme se apre-
sentou a Divaldo Franco, em Assis.

Também vivera no século I, como 
Joana de Cusa, piedosa mulher ci-
tada no Evangelho, que foi queima-
da viva ao lado do filho e de cris-
tãos outros no Coliseu de Roma.

Até o momento, por intermédio 
da psicografia de Divaldo Franco, é 
autora de mais de 60 obras, 31 das 
quais traduzidas para oito idiomas e 
cinco transcritas em Braille. Além 
dessas obras, já escreveu milhares 
de belíssimas mensagens.

Divaldo Pereira Franco é um dos 
mais consagrados oradores e mé-
diuns da atualidade, fiel mensagei-
ro da palavra de Cristo pelas con-
soladoras e esperançosas lições da 
Doutrina Espírita.

 Com a orientação de Joanna de 
Ângelis, sua mentora, tem psicografa-
do mais de 250 obras, de vários Espí-
ritos, muitas já traduzidas para outros 
idiomas, levando a luz do Evangelho 
a todos os continentes sedentos de 
paz e de amor. Divaldo Franco tem 
sido também o pregador da Paz, em 
contato com o povo simples e humilde 
que vai ouvir a sua palavra nas pra-
ças públicas, conclamando todos ao 
combate à violência, a partir da au-
topacificação. 

Há 60 anos, em parceria com seu 
fiel amigo Nilson de Souza Pereira, 
fundou a Mansão do Caminho, cujo 
trabalho de assistência social a mi-
lhares de pessoas carentes da ci-
dade do Salvador tem conquistado a 
admiração e o respeito da Bahia, do 
Brasil e do mundo.
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APRESENTAÇÃO

Amigo,

Narra antiga tradição que nos dias heroicos da prega-
ção evangélica, no Cristianismo nascente, pernoitando 
numa lapa, Barnabé e Paulo comentavam vibrantes 

e emocionados sobre o tesouro que conduziam e o Príncipe a 
Quem se deram...

Ouvidos atenciosamente por salteadores que por perto se 
acoitavam, dominados pela cobiça, de imediato avançaram ar-
mados e exigiram as moedas e o roteiro que conduzia ao tesou-
ro, arrebatando, das mãos dos trabalhadores da Boa-nova, os 
apontamentos evangélicos de que se utilizavam para as pregações.

Barnabé e Paulo referiam-se à Boa-nova, cujos gráficos con-
duziam em pele de carneiro e cuja mensagem entesouravam no 
coração como roteiro diário para a vida.

Os bandoleiros pensavam em joias, moedas, tapetes, especia-
rias que ambicionavam, em troca da própria vida, se necessário.

Dimensões da verdade.
Tesouro para Paulo e Barnabé, a Palavra da Vida.
Tesouro que para os malfeitores se transformava em fardo 

de aflições.

d
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–“Eu sou a porta...” 
–“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida...”
–“Eu sou o pão da vida...” 
–“Eu sou a água viva...” 
–“Eu sou o bom pastor...” 
–“Eu sou a videira...” 
–“Vós sois o sal da Terra...” 
–“Vós sois a luz do mundo;...” 
–“Vós sois as varas;...” 
–“Vós sois as ovelhas.” 
–“Acautelai-vos,...” 
–“Orai e vigiai ...” 
–“Vinde a Mim...” – Disse o Mestre.

A balada de há dois mil anos continua soando no ar, es-
praiando-se.

Há muita dor afivelada a rostos coloridos e muita amargura 
sorrindo num festival de enfermidades disfarçadas.

Tropeçam e se amparam mutuamente nas ruas da aflição o 
vício e a virtude, buscando dominar.

E a palavra do Cristo em dimensões da verdade excelsa para 
todos os entendimentos repercute nos tímpanos do homem asfixia-
do em tormentos: “Bem-aventurados sereis...”

O Espiritismo, a seu turno, conforme enunciou o Sublime 
Embaixador, vem, “à hora predita”, apresentar a verdade reve-
lada nas dimensões do amor, da caridade e do estudo, através do 
trabalho digno, da solidariedade fraterna e da tolerância cristã.

Pelos ciclos dos renascimentos o Espírito ascende às imar-
cescíveis alturas pelo devotamento ao bem e através da renovação 
íntima incessante.

AFIVELAR
(Fig.) Dissimular; 

apresentar de ma-
neira falsa.

IMARCESCÍVEL
Que não perde o 

viço, o frescor; (Fig.) 
incorruptível,

inalterável.
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Nessas meditações, hoje trazidas à benevolência dos que nos 
leem, outro pensamento não nos animou senão o de que o Evan-
gelho de Jesus revivido e confirmado na Doutrina Espírita é por-
tador de todas as dimensões da verdade para o espírito humano em 
luta libertadora nos caminhos sem-fins da evolução.

Rogando ao Inefável Pastor, a Quem oferecemos o melhor 
dos nossos labores, e esperando encontrar a compreensão generosa 
dos nossos leitores, exoramos bênçãos de paz para nós todos, desen-
carnados e encarnados, que trilhamos a rota da eternidade.

Joanna de Ângelis

Salvador, 10 de abril de 1965. 
(Ano do centenário da publicação do 

livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec).

O glossário desta obra adota como referências principais os dicionários 
Houaiss, Aulete Caldas e Aurélio (nota da Editora).

EXORAR
Pedir com súplica; 
implorar; suplicar.
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1Céu e Inferno

As religiões que se derivaram do Cristianismo, no gran-
de afã de aliciarem ovelhas para os seus rebanhos, de 
tal modo se preocuparam com a parte imediata da 

vida que criaram um deus antropomórfico para lhes atender 
às exigências, estabelecendo diretrizes em torno da Justiça Di-
vina, como se estivessem em condições de examinar, definir e 
difundir em padrões fixos a Excelsa Sabedoria a manifestar-se 
em incomparável amor em todas as suas representações.

Assim surgiram as conceituações sobre o céu e o inferno 
com as características eternas...

Concomitantemente apresentaram as fórmulas ingênuas 
e simplistas, através das quais se poderia evitar um e conseguir 
outro, mediante processos, aliás condicentes com aqueles que 
firmaram, em definitivo, os padrões da Soberana Justiça de 
Deus, em manifestações de culto externo e apresentações sim-
bólicas, tendo em vista somente a forma.

Para o adepto do Romanismo, por exemplo, a aceitação 
tácita, embora inconsciente, dos dogmas da Igreja e a submis-
são a eles, equivale a um salvo-conduto de fácil aquisição para 
repouso no Paraíso...

Para os crentes das diversas igrejas da Reforma Protes-
tante, a fé, acompanhada de arrependimento, ao som dos reci-

“Assim, também, não é vontade de vosso Pai, que 
está nos céus, que um destes pequeninos se perca.”  

(Mateus, 18: 14)

ANTROPOMÓRFICO 
Cuja forma aparente 
evoca a de um ser 
humano; descrito 
ou concebido com 
atributos humanos.

TÁCITO
Silencioso, calado, 
que não é preciso 
dizer por estar 
implícito ou suben-
tendido; onde não há 
ruído; sossegado, 
tranquilo; recôndito, 
secreto, oculto.
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tativos bíblicos, constitui passaporte valioso para o Jardim de 
Eternas Bênçãos...

E lamentável é que em alguns espiritistas pouco afeiçoa-
dos ao estudo e conhecimento do Espiritismo, nos moldes em 
que o apresentou Allan Kardec, a suposição de que a frequência 
a um Centro Espírita, o uso da água fluidificada e a recepção 
de passes, constituem bilhete de segurança para a viagem ao 
Além-túmulo, onde os aguardam Espíritos de luz para condu-
zi-los às Regiões Inefáveis da Imortalidade.

Felizmente o missionário lionês desde o princípio da Co-
dificação Espírita elegeu a caridade como a base sobre a qual se 
levanta o edifício da felicidade e, ao mesmo tempo, consignou 
como normativas de segurança o Trabalho, a Solidariedade e 
a Tolerância, numa admirável síntese dos ensinos evangélicos.

não há como negar a existência de regiões de sofrimento, 
que variam ao infinito, para os Espíritos culpados e irrespon-
sáveis que habitaram a Terra, tanto quanto locais de repouso 
temporário e refazimento para os que edificaram o bem e a 
moral no próprio imo.

Enxameiam, desde a Terra, os redutos de aflição correti-
va e províncias de dor reparadora, ensejando aos trânsfugas do 
dever oportunidade de expungir, meditar, formular propósitos 
de retificação para novo berço, na carne, onde completarão o 
aprendizado evolutivo, com a paz de consciência ante os que 
foram afligidos e atormentados por sua incúria ou maldade.

Da mesma forma se multiplicam estâncias de trabalho 
e edificação, onde o amor não repousa nem a felicidade se 
transforma em parasito, convidando o Espírito ao retorno à 
retaguarda para levantar e conduzir os que se demoram nos 
charcos da aflição punitiva...

A Divina Justiça dispõe de mil processos para manifestar 
o Amor de nosso Pai.

TRÂNSFUGA
Desertor; aquele 

que abandona suas 
convicções, sua re-
ligião ou a causa de 

que era defensor.

ENXAMEAR
Andar em grande 
número; pulular, 

fervilhar, formigar; 
juntar-se; apinhar-

se, aglomerar-se.

EXPUNGIR
Fazer desaparecer 
para pôr outra em 
seu lugar; apagar, 

delir, eliminar; 
tornar limpo, isento, 

livre.
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Trabalho desinteressado em favor do próximo, aprendi-
zado contínuo, oração ativa, vigilância na romagem, exercícios 
de paciência e humildade, amor sempre, eis alguns dos recur-
sos valiosos que o cristão não pode relegar a plano secundário.

d

Se alguém te ofende, ferindo os teus sentimentos, enflo-
resce teu coração com o amor e perdoa.

Se alguém se diz por ti ofendido, apresentando mágoas, 
recama teu pensamento de luzes em forma de entendimento e 
solicita que te perdoe.

não adies a oportunidade de desculpar nem atrases o 
momento de pedir desculpas.

A carne é oportunidade sublime... E breve – passa mui 
rapidamente.

Depois da aduana em que o corpo se consome em cinza 
e lama, a consciência desperta cintilante e lúcida, azorragan-
do ou abençoando e, só então, se pode ter ideia do valor de 
um minuto gasto na tarefa-bondade ou de um momento na 
sementeira-aversão.  

Se desejares o céu da consciência tranquila em porto de 
luz, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e alcatifa a tua senda 
com os dosséis da humildade, do amor e da caridade, seguindo 
imperturbável até a hora da desencarnação.

Tendo, todavia – apesar de tuas melhores intenções –, 
remordimentos íntimos, para, medita e, antes de fazeres a ofe-
renda no altar, consoante o ensinamento evangélico, vai fazer 
as pazes com o teu adversário, amando-o como a um irmão.

É preferível seres tu quem ama e perdoa, a carregares a 
chaga odienta do remorso, por ter perdido a oportunidade de 
tranquilizar alguém, hoje em sofrimento por tua causa, por 
falta do acolhimento fraterno que lhe negaste.

ALCATIFA
Tudo o que cobre 
o chão como um 
tapete.

REMORDIMENTO
Ato ou efeito de 
remorder(-se); 
remorso.

ROMAGEM
Romaria; (Fig.) ca-
minho percorrido no 
correr dos tempos; 
ato de passar o 
tempo.

ADUANA
Nas povoações 
mouras, localidade, 
bairro habitado por 
cristãos.

AZORRAGAR
Fustigar, açoitar 
com azorrague.
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Embora ignorado pelos mais amados companheiros, à 
hora do testemunho, Jesus perseverou amando... E Allan Kar-
dec, dez anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, 
fazendo um balanço da vida, anotou em apontamentos par-
ticulares: “... Andei em luta com o ódio de inimigos encar-
niçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme; libelos 
infames se publicaram contra mim; as minhas melhores ins-
truções foram falseadas; traíram-me aqueles em quem eu mais 
confiança depositava, pagaram-me com a ingratidão aqueles a 
quem prestei serviços... nunca mais me foi dado saber o que é 
o repouso; mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, 
tive abalada a saúde e comprometida a existência... Mas, tam-
bém, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimen-
tei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa! Com que 
compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações! 
Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte 
de muitos aflitos a quem a Doutrina consolou!... Quando me 
sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me 
elevava pelo pensamento acima da Humanidade e me colocava 
antecipadamente na região dos Espíritos, e desse ponto culmi-
nante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida 
deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual 
se me tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus 
jamais me perturbaram”.1

O céu ou o inferno são, pois, estados de consciência.

1 Obras Póstumas. 15. ed., Rio de Janeiro: FEB, 1975, item X (nota da autora 
espiritual).

ENCARNIÇADO
Que se alimenta de 
carniça; (Fig.) que 
demonstra feroci-

dade; inflamado, 
aceso; cheio de 

empenho, de obsti-
nação; pertinaz.

LIBELO
Acusação difama-
tória, injuriosa ou 

satírica; escrito 
injurioso.

VICISSITUDE
Sucessão de mu-

danças, sequência 
de coisas que se 

sucedem; instabili-
dade que conduz à 
imprevisibilidade; 

acaso.
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