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Apresentação
O texto que se vai ler, intitulado Os mortos consolam os vivos,
aqui apresentado com algumas adaptações, faz parte do livro

Os

Curadores do Senhor, ainda em preparação final, de autoria
de Antônio Lobo Guimarães.1
Essa forma adaptada será também incluída no livro

Contos e

Casos Espíritas, também em construção.

1

Pseudônimo com que Antônio Carlos Guimarães assina a série HISTÓRIAS DE
AGUINHAS, que vem escrevendo sobre a história familiar e de sua cidade natal
(Lambari, MG).
Da série HISTÓRIA DE AGUINHAS, já foram lançados dois livros: Menino-Serelepe e
Abigail [Mediunidade e redenção]. Informações sobre esses livros podem ser vistas
neste link:
http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/livros.php
http://www.oconsolador.com.br/ano3/141/livroslancamentos.html
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OS MORTOS CONSOLAM OS VIVOS
O Espírito não é assim um ser abstrato, indefinido,
que só o pensamento pode conceber; é um ser real,
circunscrito, que, em certos casos, é apreciado
pelos sentidos da visão, audição e tato.
(ALLAN KARDEC).

Interior de São Paulo, 12 de maio de 1956.

A elegante pickup Studbaker verde-escuro
trazia os vidros fechados e há horas rodava
vagarosamente pela estradinha rural que era só
buraco e poeira. Diminuiu a marcha, entrou
numa quebrada à esquerda e em alguns
minutos encostou próxima a modesta casa,
típica das roças do interior paulista. No
terreiro, surgiu um casal de sitiantes,
acompanhado de um rapaz e uma moça, que
pareciam vestir roupas domingueiras, em que
pese fosse um dia de sábado. Era o casal
Gervásio e Eufrásia Potti, e seus filhos, que
esperavam ilustres convidados para uma festa
de aniversário. Do veículo, sobraçando
embrulhos de presentes, desceram Marlita e
Alberto.
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Eufrásia se adiantou, e disse, no seu linguajar
simples de roceira com acento italianado:
– ‘Tamo qui tamém cum vistido di fésta, dona
Marlita. Acho qui Davizinho vá gostá!
E todos se abraçaram comovidos, olhos
marejados, um choro surdo das mulheres. Há
poucos meses, o casal Maio-Knuper havia
encontrado naquela mulher simples e
analfabeta, que em quarenta e oito anos de vida
poucas vezes saíra da zona rural em que se
instalara ainda criança, oriunda das levas de
migrantes trazidos para as fazendas de café do
interior do estado, o que médicos, cientistas e
sábios de várias partes do mundo não lhes
puderam dar: o imenso consolo de saber vivo o
filho desencarnado, e poder abraçá-lo e com ele
conversar.
A médium discreta e obscura fora descoberta
por experimentadores da capital havia algum
tempo. A estranha faculdade sempre lhe criara
problemas, e por isso manteve-se afastada o
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quanto pôde de curiosos e exploradores.
Atendia a poucas pessoas, e no caso de Marlita
e Alberto consentiu em produzir os fenômenos
porque o guia controlador dos trabalhos dera
uma ordem incisiva e o seu coração
enternecido sentira toda dor e sensibilidade do
coração de Marlita. Mas naquele dia havia
ainda um motivo especial, uma comemoração:
Davi completaria dez anos.
Na verdade, tratava-se não somente de uma
médium, mas de um grupamento de médiuns.
Se
a
faculdade
de
Eufrásia
era
extraordinariamente ostensiva, um fenômeno
daquela dimensão não se produzia sem o
concurso dos demais familiares fornecedores de
energia espiritual. Isso, e mais a presença de
entidades espirituais, a direção dos trabalhos e
a postura evangélica durante as sessões, lhes
fora ensinado por espíritas da região da Alta
Paulista, que, anos atrás, socorreram a família,
então diante de um quadro de espíritos
perturbadores, atraídos pelas faculdades
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mediúnicas ainda brutas e descontroladas da
pobre roceira.
Na pequena sala da casa, as portas e janelas
foram fechadas e vedadas por cortinas. Apenas
alguns pequenos fios de luz, que vazavam por
frestas do telhado, é que permitiam uma fraca
visão de vultos de pessoas sentadas em torno de
uma mesa. Recostada a travesseiros numa cama
improvisada, Eufrásia, profundamente pálida e
num transe profundo, encontrava-se em tão
completa letargia que quem a visse diria que
não respirava; de seu ventre, boca, narinas e
ouvidos
emanava
certa
substância
esbranquiçada, e uma massa branca vaporosa
foi moldando um pequeno rosto de criança.
Alguns instantes depois, a forma se ampliou e
pareceu adquirir tronco, braços, pernas. Mais
algum tempo e os presentes puderam ver como
se fora o feitio vago de um menino, e a figura
algo luminosa, lentamente, deu um, dois, três
passos, e um jovenzinho acercou-se de Marlita,
abraçou-a, sentou-se em seu colo, e disse:
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– Mãe querida, que alegria vê-la de novo!
E beijou delicadamente suas faces, tocou-lhe as
mechas louras do cabelo, aspirou o seu perfume
e estendeu uma das mãos para seu pai, que
estava ao lado. Marlita, que derramava fartos
prantos, pôde ver uma vacilante lágrima cair e
escorrer pelo rostinho do filho amado. Alberto,
emocionadíssimo, só fazia olhar para o filho,
balançar ligeiramente a cabeça como que não
acreditando no que via e sentia, e afastar com a
mão livre as lágrimas pungentes, que
teimosamente desciam queimando-lhe a face.
E por um breve tempo armou-se uma cena
familiar, de espantosa realidade: mãe, pai e
filho abrindo presentes, se acariciando, se
abraçando, se beijando. Mas logo o menino
disse:
– Meus pais amados! Não posso mais me
demorar, tenho outros compromissos no mundo
em que ora me situo. E hoje devo me despedir de
vocês. Não voltarei mais a essas sessões
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benditas, propiciadas por essas pessoas
humildes, mas extraordinárias, a quem nunca
mais deixarei de amar e agradecer.
Ainda que na penumbra, os olhos de Alberto e
Marlita se procuraram assustados, e eles
nervosos deram-se as mãos, pois fora imenso o
golpe que a notícia inesperada lhes dera. De
algum modo, inquietavam-se por esse dia, mas
foram pegos de surpresa, e numa data tão
especial. E Davi continuou:
– Gostei muito dos presentes, mas como sabem
não tenho como levá-los nem me serão úteis
onde me encontro, mesmo porque parece que o
meu tempo de brincadeiras já passou. Fui
informado, pelo mesmo padre bondoso que me
socorreu após minha passagem, de que outras
experiências me aguardam. Mas eu tenho um
último pedido a fazer, e será o melhor presente
que vocês jamais me deram ou poderão dar.
E o menino, então, disse:
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− Papai, toda a fortuna de nossas famílias um
dia seria minha, não é? – Sim, meu filho, ele
respondeu. – Pois bem, completou o menino,
aqui onde estou ela não tem nenhum valor. Mas
aí onde você e mamãe estão vale muito. Gostaria
que fosse empregada em benefício de outras
pessoas, para que não morram tão cedo, como
eu morri, e também não sofram como vocês e
meus avós sofreram. Esse é o presente que quero
de aniversário.
Depois disso, só muito lentamente Marlita e
Alberto conseguiram se recompor; a emoção
daquele momento divino os deixara extasiados
e exaustos. E como que para chamar os pais à
vida, Davi beijou-os demoradamente, e, num
tom que já não lembrava o menino, pediu-lhes:
– Por favor, não chorem. Nós vamos estar
sempre juntos e vamos nos encontrar outras
vezes, em outros planos, em outras vidas. Levem
com vocês essa certeza da imortalidade, que
agora é minha e deve ser de todos nós.
Estendam-na aos meus avós queridos.
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Estendam-na a quantas pessoas puderem. Não
se esqueçam do meu pedido.
Voltando-se para Alberto, o menino disse: –
Papai, eu sei que você vai realizar o meu sonho.
E passou-lhe um pedacinho de papel dobrado,
dizendo:
– E no dia que fizer isso, você deve reunir a
família, orar, agradecer e ler para todos eles a
mensagem que aí está.
E dizendo essas palavras, que foram as últimas,
deu um passo para trás, e mais outro, e mais
outro, e virou-se, e pareceu que passava através
da cortina que separava a sala de um pequeno
corredor. E saiu da vista do pequeno grupo,
como quem suavemente se retirasse por uma
porta invisível.
Exatamente um ano depois, em São Paulo, na
mansão do casal, rememorava-se a data de
aniversário de Davi, com a realização do
Evangelho no Lar. Toda a família reunida em
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torno da mesa de jantar; no aparelho de som,
baixinho, os acordes da Ave-Maria de Schubert,
sobre a mesa o Evangelho segundo o
Espiritismo, copos de cristais, a jarra da Boêmia
com água. Alberto tomou a palavra, e disse:
– No dia de hoje, realizamos o sonho de Davi,
que há um ano passou a ser também nosso e de
nossa família.
E levantando os olhos, como se dirigisse a um
ser invisível, disse:
– Filho, sei que estás entre nós e que podes nos
ouvir. Recebe, pois, o teu presente de aniversário.
Estudamos carinhosamente teu pedido e acho
que nossa família pôde compreender teus
elevados objetivos. Então, optamos por não
promover somente iniciativas de caridade
imediata e assistencialista, que são importantes
e têm seu lugar num quadro de tantas
dificuldades humanas, mas também programas
duradouros, projetos de grande abrangência e
longo alcance. Pensamos que essa é a maneira
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ideal de realizar teu sonho, pois ao mesmo
tempo em que homenageamos tua memória,
assumimos como nossa a missão de dirigir a
instituição que levará o teu nome!
A seguir, enfiou a mão no bolso da camisa e
retirou um pedacinho de papel, e disse:
– Cumprimos o pedido de Davi, e agora podemos
ler a mensagem que nos deixou.
Quem hoje entra nas belas dependências do
INSTITUTO
DAVI
MAIO-KNUPER,
entidade
beneficente, que também financia pesquisas e
projetos de engenharia alimentar, cura do
câncer e estudos metapsíquicos de fenômenos
insólitos e curas paranormais, em nobre
endereço da capital paulista, pode ver
enquadrado num mimoso painel de vidro com
caixilhos dourados, o bilhete de Davi para os
seus pais:
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ENTÃO DISSE PEDRO [A JESUS]:
EIS AQUI ESTAMOS NÓS, QUE DEIXAMOS
TUDO E TE SEGUIMOS.

(PEDRO, APÓSTOLO. LUCAS, XVIII : 28)

AUTOR





ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES é expositor e autor de livros espíritas.
Seus livros, que assinou sob o pseudônimo de ANTÔNIO LOBO GUIMARÃES,
podem ser vistos aqui: http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/livros.php
Seu site pessoal é: www.guimaguinhas@prosaeverso.net
Contatos: historiasdeaguinhas@gmail.com

LEITURA E IMPRESSÃO
Recomenda-se a leitura on-line deste texto e a impressão somente do estritamente
necessário.
Se for imprimir, use o modo múltiplo ou livreto (2 páginas por folha, frente e verso), que,
em face da diagramação adotada, obterá um texto de boa visualização/leitura.
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. Você
pode copiar, distribuir, exibir, executar, desde que seja dado crédito ao
autor original. Você não pode fazer uso comercial desta obra. Você não
pode criar obras derivadas.

17

