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lEitURa E oRação



z
RoManCES 

hiStóRiCoS dE 
EMManUEl

 https://www.youtube.co

m/watch?v=pZ9uTnHEc

hA
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alCíonE

 Em Renúncia a personagem

principal é Alcíone, exemplo

de amor e renúncia, habitante

do sistema de Sírius.

 Ela volta a reencarnar na

Terra, em missão, para

auxiliar Pólux, o grande amor

de sua alma.



z ContExto hiStóRiCo

 Esta obra encontra-se num

espaço histórico deslocado

dos demais livros da série,

retratando o período

conturbado que envolveu a

instalação do Santo Ofício, a

reforma protestante, as

perseguições, a Companhia

de Jesus.
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REnÚnCia

 Alcíone, seria a reencarnação de Célia, da história narrada

no livro Cinquenta Anos Depois.

 Emmanuel nos oferece, o relato de mais uma de suas

encarnações, como Padre Damiano, vigário da igreja de

São Vicente, em Ávila, Espanha, além de dados históricos

sobre fatos que marcaram a vida humana no século XVII.

Narrando a história de Alcíone e Carlos, o autor nos propõe

farto material para reflexões, aplicável à nossa própria

existência.
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PERSonagEnS

Inácio Ortega Vilamil + Margarida 
Vilamil

Jacques Davenport

Suzana Duchesne

Antero de Oviedo 

Madalena Vilamil Cirilo Davenport

Alcíone

Padre Damiano –
Emmanuel

Padre Carlos 
Clenaghan
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MADALENA

 Presa da tentação que a empolgava sutilmente, ia chamar a serva em voz

alta a fim de consumar o sinistro desejo, quando Alcíone chorou de

mansinho, reclamando-lhe os cuidados. Assustou-se como a despertar de

um pesadelo. Fez braços para atender a criancinha, mas a destra que se

movia na sombra esbarrou no crucifixo que lhe fora dado por sua mãe na

véspera de morrer. A pequena cruz caiu-lhe sobre o coração, como se

valesse advertência indireta e profunda. Pareceu compreender a magnitude

do apelo, pensou sinceramente em Jesus, tal como fizera um dia na via

pública de Paris, e dispôs-se a confortar a filhinha.



z

MADALENA

 Nesse gesto, porém, aguardava-a uma surpresa ainda mais

singular. Alcíone tinha os bracinhos em movimento, como se a

buscasse com ânsia, e, tão logo se viu envolvida na sua

ternura, agarrou-se-lhe ao pescoço, comprimindo-o com as

delicadas mãozinhas. A pobre mãe teve a impressão de que a

recém-nascida lhe pedia socorro e buscava um doce refúgio

no seu seio de mãe.

 Não chores mais, filhinha! Jesus compadeceu-se da minha

alma atormentada... Ficarei contigo até o fim!...
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Ensinamentos do Padre Damiano

 Padre Damiano, onde é agora o circo? E

as feras?

 Agora o circo é o mundo e, na maioria

dos casos, as feras são os homens.
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Reencarnação de Antero de Oviedo

 A mão que assinou documentos condenáveis, aí, a tens

mirrada; o pé que se moveu no rumo dos feitos delituosos

está ressequido; os olhos que procuraram o mal repletam-

se de sombras espessas...

 Jesus perdoa não com as fórmulas verbais, tão fáceis de

enunciar, mas com a renovação do ensejo de purificação.
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Ensinamento de Alcíone

 Lá na Espanha — explicou a jovem delicadamente — líamos

apenas um versículo de cada vez e esse mesmo, não raro,

fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de

estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua

expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim

não poderemos atingir, legitimamente, sem conhecimento e

aplicação de todos os detalhes.
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Ensinamentos de Alcíone

 Muitos estudiosos presumem haver alcançado o

termo da lição do Mestre, com uma simples leitura

vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro

grave. A mensagem do Cristo precisa ser

conhecida, meditada, sentida e vivida.

Nesta ordem de aquisições, não basta estar

informado.
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Ensinamentos de Alcíone

 Um preceptor do mundo nos ensinará a ler; o Mestre,

porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos,

portanto, indispensável a cada passo da existência. Eis

por que, excetuados os versículos de saudação

apostólica, qualquer dos demais conterá ensinamentos

grandiosos e imorredouros, que impende conhecer e

empregar em benefício próprio.
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BandEiRa do PRogRaMa

a MEnSagEM do CRiSto 
PRECiSa SER ConhECida, 

MEditada, SEntida E 
vivida”



z

z

HOUVE A AQUISIÇÃO
DE ALGUM NOVO
CONHECIMENTO AO
LER A OBRA?

Contextos
históricos, de 

linguagem, 
geográficos, 
culturais, de 

personagens, etc
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DURANTE A LEITURA/ESTUDO DA 

OBRA VOCÊ MEDITOU A 

MENSAGEM DO CRISTO À LUZ DA 

DOUTRINA ESPÍRITA?

Ateve-se mais ao conteúdo do que à 

forma?
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NO TOCANTE AO 

SENTIMENTO – sentir a 

mensagem do Cristo

DESTAQUE O SENTIMENTO 

QUE MAIS AFLOROU EM 

VOCÊ DURANTE O ESTUDO 

DA OBRA
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VOCÊ JÁ CONSEGUIU 

REALIZAR ESFORÇOS 

PARA VIVENCIAR, EM 

ALGUM DOS ASPECTOS 

TRATADOS NA OBRA, A 

MENSAEM DO CRISTO? 



z
atÉ o 
PRóxiMo 
EContRo. 

gRandE 
aBRaço!


