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MARIA NO PLANO ESPIRITUAL
Há diversas mensagens e descrições sobre as obras de Maria no plano espiritual relatadas em obras
psicografadas por Chico Xavier e Yvonne A. Pereira. Existem citações importantes a respeito dos
trabalhos sublimes realizados junto aos sofredores e oprimidos nas esferas umbralinas.
O livro Ação e Reação, ditado por André Luiz, mostra o poder da preceà Maria que diz:
Mãe Santíssima! Anjo Tutelar dos náufragos da Terra, compadece-te de nós e estende-nos tuas mãos
doces e puras! ...
Sabemos que o teu coração compassivo é luz para os que tresmalham nas sombras do crime e amor
para todos os que mergulham nos abismos do ódio...
Mãe, atende-nos!
Estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão do vale da morte! ... 
Mais adiante nas páginas 155-158, André Luiz descreve a sua visita ao santuário Mansão da Esperança,
situada em regiões de extrema dor no plano espiritual. O livro Memórias de um Suicida psicografado pela
médium Yvonne A. Pereira, pelo Espírito de Camilo Cândido Botelho (cognome do suicida e escritor
português Camilo Castelo Branco), descreve a tarefa da Legião dos Servos de Maria na ajuda aos
suicidas.
Vejamos alguns trechos das descrições citadas na obra através de Camilo, espírito em sofrimento na
época:
Imaginais uma assembléia numerosa de criaturas disformes - homens e mulheres- caracterizada pela
alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando, todos, vestes como que empastadas
do lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas estampando os estigmas de sofrimento
cruciantes!
Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbras, gélida e asfixiante,
onde se aglomerassem habitantes de além-tímulo abatidos pelo suicídio, ostentando, cada um, o ferrete
infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a Lei Divina - que lhes concedera a vida
corporal terrena como precioso ensejo de progresso, inavaliável instrumento para a remissão de faltas
gravosas do pretérito!...
Porém, mesmo em lugar tão terrível, a misericórdia de Deus se manifesta: periodicamente, singular
caravana visitava esse antro de sombras. Vinhaà procura daqueles dentre nós cujos fluídos vitais
arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do
invisível intermediário, ou de transição. Supínhamos tratar-se, a caravana, de um grupo de homens. Mas
na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade...
Senhoras faziam parte dessa caravana - Legião dos Servos de Maria.
Entravam aqui e ali, pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes. Curvavam-se,
cheias de piedade, junto das sarjetas, levando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso de
sofrimento; retiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-se em
macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes .
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O
HOSPITAL DE MARIA DE NAZARÉ
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Passaram-se os anos e finalmente Camilo tem condições de ser socorrido e é transferido para o hospital
Maria de Nazaré. Vejamos o que ele nos narra:
Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes
distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos possibilidade de distinguir no
horizonte ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava
impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava...
Edifícios soberbos impunham-seà apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico, que
tanto nos falavaà alma. Indivíduos atarefados, neles entravam e deles saiam em afanosa movimentação,
todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando ao peito a cruz azul-celeste ladeada pelas
iniciais: L.S.M.
Dir-se-iam edifícios, ministérios píblicos ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se, graciosas e
evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se entendiam laqueadas de
branco, como que asfaltadas de neve.
Ã€ frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico definiase sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância. Tratava-se da sede do Departamento
onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção, como internos da Colônia.
Daquele momento em diante estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações
pertencentesà Legião chefiada pelo grande Espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime que na Terra
mereceu a missão honrosa de seguir, com solicitudes maternais, Aquele que foi o redentor dos
homens!...
A um e outro lado destacavam-se outras em que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto
novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante: Ã€ direita - Manicômio, Ã€
esquerda - Isolamento.
Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o Isolamento e o Manicômio, o Hospital Maria
de Nazaré, ou Hospital Matriz , não se rodeava de qualquer barreira. Apenas árvores frondosas,
tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas... .
A MANSÃO DA ESPERANÇA
A Legião dos Servos de Maria mantém também no plano espiritual outras instituições, em clima vibratório
mais ameno.Uma dessas instituições é a Mansão da Esperança.
Camilo diz, Não me permitireià tentativa de descrever o encanto que se irradiava desse bairro onde as
cípulas e torres dos edifícios dir-se-iam filigranas lucidando discretamente, como que orvalhadas, e sobre
as quais os raios do Astro Rei, projetados, em conjunto com evaporações de gases sublimados,
emprestavam tonalidades de efeitos cuja beleza nada sei a que possa comparar!
Emocionados, detivemo-nos diante das escolas que deveríamos cursar. Em tudo, porém, desenhava-se
augusta superioridade, desprendendo sugestões grandiosas, inconcebíveis ao homem encarnado.
Aqui e ali, pelos parques que bordavam a cidade, deparávamos turmas de alunos ouvindo seus mestres
sob a poesia dulcíssima de arvoredos frondosos, atentos e inebriados como outrora teriam sido, na Terra,
os discípulos de Sócrates ou de Platão, sob o farfalhar dos plátanos de Atenas; os iniciados de Pitágoras
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e
os desgraçados da Galiléia e da Judéia, os sofredores de Cafarnaum ou Genesaré, embevecidos ante
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a intraduzível magia da palavra messiânica!
A HORA DA AVE MARIA
Na terra quando o Sol se põe, muitos elevam suas precesà Mãe de Jesus. No plano espiritual também
assim acontece. A suavidade do crepísculo, as estrelas que principiam a surgir, a natureza que silencia,
tudo convida ao recolhimento.
Acreditamos que isso que acontece na terra é reflexo de uma atitude muito maior e mais profunda que
ocorre no Mundo dos Espíritos... 
***
Por Érika Silveira
Trecho da matéria A Vida de Maria  publicada na Revista Cristã de Espiritismo.
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