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Ao leitor 
 
 Desde sua fundação em 26 de janeiro de 1910, o Racionalismo Cristão ajuda 
as pessoas a resolver problemas de natureza pessoal e familiar, assim como os 
relacionados com os desencontros humanos no trabalho e na sociedade em geral. 
 

 É incontável o número de pessoas que procuram as casas racionalistas cristãs 
neste já secular espaço de tempo e nelas buscam orientações que resolvam seus 
conflitos, medos, visões, fobias e tantos outros problemas humanos, quase sempre 
relacionados ao estado psíquico em que se encontram. 
 

 A depressão, que hoje alcança milhões de pessoas mundo afora, é um 
transtorno psíquico, como também é o envolvimento com vícios, sobretudo o das 
drogas, que destroem pouco a pouco a saúde física e afetam o equilíbrio psíquico, 
se não forem definitivamente abandonados a tempo, podendo levar seus 
dependentes à morte prematura, como muitas vezes ocorre. 
 

 Crises de relacionamento conjugal, falta de diálogo entre pais e filhos, 
discriminações relacionadas à orientação de natureza sexual, preconceitos étnicos, 
sociais, culturais e religiosos são fatos observados no cotidiano. 
 

 Quantas pessoas descarregam suas mágoas e desilusões sobre aquelas com 
quem convivem e provavelmente mais amam! Quantas pessoas atormentadas por 
vários problemas acham que o suicídio é a maneira de se verem livres dos 
sofrimentos por que passam! Quanta ausência de compreensão e tolerância se 
observa ao redor das pessoas necessitadas de ajuda! 
 

 Todavia, os transtornos psíquicos e seus efeitos sobre os seres humanos 
podem ser completamente removidos a partir do momento em que se propõem a 
conhecer suas causas e a praticar o método simples e objetivo criado pelo autor do 
Racionalismo Cristão, Luiz de Mattos, que visa, acima de tudo, lhes proporcionar 
equilíbrio psíquico, obtendo bem-estar interior ao dirigirem um novo olhar para a 
espiritualidade, a ser por todos levada em consideração como essência da própria 
vida. 
 

 Assim, o Racionalismo Cristão se propõe a ajudar as pessoas que procuram 
suas Casas mediante uma prática de higiene mental denominada limpeza psíquica, 
que fortalece o corpo e alma. Fortalecidas, estarão preparadas para entender a vida 
de forma mais profunda, descobrir a natureza fluídica dos fatos que as atormentam, 
respeitar as transcendentes leis evolutivas a que estão submetidas durante toda a 
existência e conhecer sua composição astral e física como espíritos em evolução na 
Terra. Esclarecidas, conseguirão alcançar o que a filosofia racionalista cristã mais 
espera do ser humano, que é sua espiritualização. 
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 Ao participarem das reuniões públicas realizadas nas casas racionalistas cristãs 
com a assiduidade possível, as pessoas conseguem superar os próprios conflitos ao 
colocarem em prática seus atributos espirituais, entre outros a inteligência, o 
raciocínio, a vontade e a capacidade criativa. Aprendem a vibrar os pensamentos em 
sintonia com os campos vibracionais do bem e do progresso, a pôr de lado as más 
influências fluídicas que levam ao desequilíbrio psíquico e a lidar com faculdades 
mediúnicas mais intensas, sendo a vidência e a auditiva as mais comuns. 
 

 As casas racionalistas cristãs também recebem os estudiosos da 
espiritualidade com grande satisfação. Tanto os pesquisadores quanto as pessoas 
necessitadas de orientações de natureza psíquica têm à disposição um atendimento 
personalizado, para obterem amplos esclarecimentos sobre a filosofia racionalista 
cristã ou exporem suas dificuldades e angústias de forma reservada. Os militantes 
do Racionalismo Cristão responsáveis pelo atendimento conhecem bem nossa 
filosofia espiritualista, estão aptos a dar orientações seguras aos consulentes. 
 

 Portanto, o Racionalismo Cristão é uma filosofia de vida que fortalece, 
esclarece e espiritualiza. Ao se inteirarem do que é a vida espiritual e de como devem 
proceder perante os fatos cotidianos, as pessoas ganham cada vez mais confiança 
em si mesmas, pois percebem que a vitória na luta contra os reveses por que passam, 
nos empreendimentos que planejam, na conquista da felicidade que tanto procuram 
depende delas mesmas ao decidirem pôr em prática os princípios racionalistas 
cristãos e sua disciplina fortalecedora da alma. 
 

 Luiz de Mattos, um dos fundadores do Racionalismo Cristão, dedicou-se ao 
estudo aprofundado das ciências humanas, sociais e da natureza, sobretudo das 
ciências médicas e da literatura em geral, especialmente a dos filósofos da 
Antiguidade até os contemporâneos. Após desenvolver conhecimentos decorrentes 
desse exercício teórico, escreveu uma filosofia espiritualista que encerra normas de 
conduta fáceis de serem adotadas e criou um método disciplinar próprio e único que 
fortalece as pessoas ao realizarem a limpeza psíquica diária. Coube a Luiz Thomaz, o 
outro fundador, dar sustentação material a esse conjunto de regras e preceitos 
espiritualistas. 
 

O dirigente-geral da Filial Santos do Racionalismo Cristão, médico Jorge 
Alexandre Fares, participou da elaboração do texto deste livrete virtual, no qual 
foram inseridas dez perguntas e respostas extraídas da não mais editada obra 
intitulada Noções de Racionalismo Cristão, de autoria do também médico João 
Baptista Cottas (1911-1994), assim como de alguns trechos do Manual do Médium e 
da última edição do livro intitulado Racionalismo Cristão, que complementam estas 
considerações iniciais sobre a filosofia racionalista cristã. 

O Editor 
Agosto de 2021 
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Racionalismo Cristão 
 
 O Racionalismo Cristão é uma filosofia espiritualista que explica o que somos 
e o que fazemos na Terra. A partir de conceitos claros e objetivos, orienta que o 
Todo Universal – a Vida do Universo no seu aspecto amplo, construtivo e 
transformador – é regido por transcendentes leis evolutivas, às quais todos estão 
sujeitos. A partir da compreensão dessa realidade, entendemos melhor o nosso 
viver, obtendo os conhecimentos necessários para alcançarmos bem-estar físico e 
espiritual e conquistarmos a felicidade que procuramos. 
 

 O Racionalismo Cristão associa dois termos que expressam a essência da sua 
filosofia, tendo a racionalidade como caminho-chave para o despertar da 
espiritualidade. A palavra RACIONALISMO, ligada à razão e ao raciocínio, que nada 
mais são do que pensamentos bem orientados, conduz às escolhas mais acertadas 
na vida prática. Raciocinar conscientemente é construir bases sólidas para as 
verdadeiras convicções, é desvendar o obscuro, é encontrar o que se procura no 
emaranhado das ideias. Já o termo CRISTÃO, associado a RACIONALISMO, completa o 
sentido revelador da Filosofia: um código de condutas que reúne princípios 
espiritualistas e preceitos do cristianismo como base do humanismo moderno. 
 

 Para melhor compreensão do seu significado profundo, esses conceitos não 
podem ser dissociados, pois sintetizam não só um conjunto de ações racionais e 
morais, como um sentimento integrador e compromissado com a ética e a evolução 
espiritual. 
 

 Ser racionalista cristão é viver a vida de forma honrada, prudente, moderada e 
justa, é estar preparado para a existência presente e as futuras por ser pessoa 
consciente  da sua condição de espírito em  evolução, e não como alguém que foge 
das próprias obrigações e dos compromissos assumidos junto à coletividade. 
 

Conceitos racionalistas cristãos 
 
 Afirma o Racionalismo Cristão que o Universo é constituído de Força e 
Matéria. A Força, no seu aspecto transcendente, é imaterial, incitadora e 
transformadora, enquanto a Matéria é o elemento passivo e amoldável. 
 

 Na filosofia racionalista cristã, a Força, que é compreendida pela maioria das 
pessoas como Deus, é também denominada Grande Foco, Força Criadora ou 
Inteligência Universal, da qual os seres humanos são emanações individualizadas que 
possuem os mesmos atributos em forma latente, para serem desenvolvidos e 
aperfeiçoados nas inúmeras existências por que passam na Terra na condição de 
espíritos em evolução. Logo, em Força e Matéria se resume e se explica a vida em 
sua conformação mais abrangente. O apuro desse conhecimento reduz os erros em 
que tantos seres humanos ainda incidem. 
 
 Entre os inúmeros desafios enfrentados pela humanidade atualmente, o 
aprimoramento moral pode ser considerado como o principal. As questões que se 
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apresentam ao ser humano em sua vida familiar, social e profissional, bem assim a 
sua compreensão diante da diversidade de pensamentos, culturas, escolhas 
filosóficas e afetivas exigem conhecimentos sólidos sobre a existência como um 
todo. 
 

 O campo de estudos da vida sob aspecto mais amplo, no qual a filosofia 
racionalista cristã expõe sua visão sobre a espiritualidade, seguindo diretrizes e 
métodos próprios, mostra sua importante inter-relação com o mundo dos fatos 
passíveis de observação. 
 

 Nos diversos períodos de seu percurso evolutivo, o ser humano elaborou 
diferentes formas de se colocar frente à realidade transcendente da vida, indo da 
criação de mitos e fantasias ao atual paradigma científico. Entretanto, no pluralismo 
dessas tendências históricas, destaca-se a conexão existente entre espiritualidade e 
materialidade, pois, como afirma o Racionalismo Cristão, a raiz de todos os fatos 
existenciais está na atuação da Força sobre a Matéria. 
 

 O Todo Universal é regido por leis evolutivas, às quais estão sujeitos os seres 
humanos, não admitindo assim o Racionalismo Cristão provações, predestinações 
nem milagres. A filosofia racionalista cristã ensina que todos os atos de nossa vida 
decorrem do emprego que fizermos do livre-arbítrio, faculdade espiritual orientada 
pelo raciocínio e controlada pela vontade. 
 

 Por isso, conforme pensarmos assim seremos, o que de mal desejarmos ao 
próximo a nós mesmos estaremos a desejar e o que de bem fizermos, em nosso 
benefício redundará, pois seremos o que quisermos ser. Ensina, portanto, a não se 
cultivar sentimentos de ódio, de inveja ou de malquerença. 
 

 Nesse contexto, o Racionalismo Cristão afirma que o ser humano em evolução 
na Terra é constituído de forma integral por espírito (imaterial, indivisível e eterno), 
corpo fluídico (matéria sutil e plasmável) e corpo físico (matéria densa e perecível). 
Com essa estrutura terá de exercer suas funções no planeta, cumprindo uma das mais 
importantes determinações das leis evolutivas, a lei das múltiplas existências. 
 

Leis evolutivas 
 

As leis evolutivas são leis transcendentes. São, portanto, leis naturais e 
imutáveis. Naturais, por decorrerem, no processo evolutivo, de uma sequência lógica 
nos diversos domínios da natureza, e imutáveis, por serem absolutas, amplas, livres, 
por conseguinte, de qualquer dependência ou sujeição. A essas leis todos os seres 
humanos estão sujeitos, sem exceções. 
 

 É importante o leitor conhecer as três leis evolutivas que mais influem a vida 
humana, para as compreender e bem utilizá-las. Infringir essas leis é retardar o 
caminhar evolutivo. 
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Lei das múltiplas existências 
 

 O ser humano surgiu neste mundo como resultado da ação construtiva da 
Força nos diversos domínios da natureza. Essa marcha evolutiva prossegue sem 
qualquer interrupção ou alteração. 
 

 A emanação dessa Força, o espírito, ao iniciar o processo evolutivo em corpo 
humano, passa a dispor da faculdade do livre-arbítrio, a fim de se conduzir sob sua 
exclusiva responsabilidade, tendo como objetivo final chegar à perfeição da 
Inteligência Universal. 
 

 Para adquirir as experiências evolutivas oferecidas pelo planeta-escola Terra, 
o espírito precisa vir a este mundo de escolaridade o número de vezes necessário 
para passar por todas as situações que irão promover seu aperfeiçoamento. 
 

 Nesse sentido, a sucessão de existências ou multiplicidade de vidas corpóreas 
de uma individualidade consciente, o espírito, é condição essencial ao seu 
crescimento. 
 

 Por isso, a pessoa deve conferir uma orientação segura à vida, para encurtar o 
processo evolutivo, tendo sempre a atenção voltada para o aprimoramento da 
própria personalidade. 
 

 Logo, o processo das múltiplas existências explica por que os seres humanos 
são tão diferentes entre si, como são os membros de uma mesma família, e por que 
vivem em circunstâncias tão diversas, uns sendo ricos, enquanto outros são pobres, 
uns sendo mais admiráveis, enquanto outros são mais vulgares, e por aí afora. 
 

 As condições estabelecidas em campo astral, que condicionam a existência do 
espírito no plano físico, são as adequadas ao seu grau evolutivo e levam em conta 
os atributos e as faculdades espirituais ainda não devidamente desenvolvidos, bem 
assim os acertos e erros de vidas passadas pelo uso correto ou incorreto do livre-
arbítrio. 
 

 Portanto, as múltiplas existências possibilitam ao espírito aperfeiçoar as 
qualidades e corrigir os defeitos, e nada mais justo do que responder pelos maus 
atos praticados em vida física. 
 

 É bom ter em mente que os reveses por que passam as pessoas não são 
castigos, mas aprendizados, que ficam acumulados na bagagem evolutiva do espírito 
em suas múltiplas vivências de posse de um corpo humano. 
 

 Todavia, é preciso ter paciência e determinação, quando se almeja conseguir 
algum objetivo de forma proveitosa. Por serem virtudes espirituais, a paciência e a 
determinação levam ao sucesso as pessoas que as sabem utilizar, tanto na superação 
dos reveses quanto na realização de qualquer empreendimento.  
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 Sendo fortes, lutadoras e nada temendo para enfrentar as dificuldades ou 
seguir em busca dos ideais pretendidos, é fundamental que também tenham calma 
e força de vontade, para que tudo se concretize normalmente. 
 
 Contudo, é importante distinguir os ideais de natureza material dos 
compromissos de ordem espiritual que os seres humanos, na condição de espíritos 
em evolução, têm que cumprir na Terra em sua marcha evolutiva, quando, passo a 
passo, irão conquistar, por mérito próprio, a independência espiritual. 
 

 Enquanto o materialista cuida somente das coisas que seduzem e dão prazer, 
o espiritualista, com visão mais ampla da vida, aprimora seus atributos espirituais a 
todo momento, contribuindo para que o mundo fique melhor. 
 

 Logo, não basta cuidar apenas do corpo físico e dos bens materiais. É 
necessário ir mais longe: gostar de ler a fim de aprender, e não para passar o tempo; 
ter comportamento que reflita atitudes conciliadoras, sem distúrbios ou discussões, 
mas tudo resolvendo em harmonia, tornando agradável o ambiente ao redor; e 
trabalhar em sossego, para ter êxito nas realizações. São atitudes que mostram 
critério e bom senso. 
 

 O espiritualista quer um viver feliz para si e para o semelhante. Por isso, não 
pede nem exige, mas oferece o que pode ser útil ao próximo, destacando-se pela 
atitude e pelo exemplo na sociedade em que vive. 
 
Lei de causa e efeito 
 

 A lei de causa e efeito afirma que não há consequência sem motivação, pois 
nada acontece que não seja resultante de algo realizado. Sendo assim, não existe o 
acaso. De acordo com a lei de causa e efeito, tudo tem sua explicação, sua razão de 
ser. Encontrar desculpas ou pedir perdão para erros cometidos não anula essa lei 
evolutiva. 
 

 Os seres humanos precisam conhecer o poder do pensamento e da vontade, 
bem como o da força psíquica de atração, podendo ser exercitado tanto para o bem 
quanto para o mal, conforme sua natureza boa ou ruim. Conscientes de que 
pensamentos e ações têm consequências, por serem reflexos do uso do livre-
arbítrio, passam a utilizá-los com critério e sabedoria. 
 

 A lei evolutiva de causa e efeito não tem caráter punitivo, mas, sim, ação 
educadora, para que as pessoas reconheçam seus erros e procurem o caminho mais 
curto para os evitar. Não podem, portanto, se queixar dos insucessos, nem 
agradecer, seja a quem for, por seus êxitos, pois colhem o que plantam. 
 
Lei de atração 
 

 A lei de atração está conectada à ação do pensamento e também adentra o 
campo das afinidades. Dessa maneira, uma vez reconhecida a importância do 
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pensamento como poderosa força de atração, tanto do bem quanto do mal, os seres 
humanos devem, em benefício próprio e no daqueles com quem convivem, conduzir 
suas vidas colocando em prática os conhecimentos espiritualistas adquiridos. 
 

 Os pensamentos são ondas vibratórias que vão se alinhando em função das 
afinidades existentes entre si, formando campos vibracionais que se cruzam em 
todas as direções. Por isso, tornam-se conhecidos ao serem emitidos. Dependendo 
da qualidade dessas vibrações, se conectam às correntes positivas e negativas que 
envolvem a atmosfera fluídica da Terra. 
 

 Portanto, pela lei de atração, a pessoa que cultiva pensamentos maléficos não 
só transmite, mas também capta, na mesma intensidade, queira ou não, 
pensamentos afins, e sofre seus nocivos efeitos. Pensamentos de valor e coragem, 
de firmeza e decisão atraem pensamentos de mesma vibração, produzindo ambiente 
de confiança capaz de conduzir ao sucesso, como bem orienta a filosofia racionalista 
cristã. 
 

Síntese dos princípios racionalistas cristãos 
 
 O Racionalismo Cristão orienta que o ser humano deve irradiar os 
pensamentos em harmonia com os campos vibracionais do bem-querer e do 
progresso. Dessa maneira, é lógico e sensato que norteie sua vida mediante valiosos 
requisitos. 
 

 A seguir, estão algumas recomendações do Racionalismo Cristão, contidas em 
seus princípios e sua disciplina, que contribuem para um viver pleno de êxito aos 
seres humanos: 
 

1. Fortalecer a vontade para a prática do bem; 
2. Identificar, para poder repelir, os maus pensamentos e fazer bom uso do livre-
arbítrio; 
3. Cultivar pensamentos elevados em favor do semelhante; 
4. Não desejar para os outros o que não quer para si; 
5. Estender seu auxílio a quem dele necessitar, quando os meios e a oportunidade o 
permitirem, mas não contribuir para sustentar a ociosidade e os vícios de quem quer 
que seja; 
6. Ter consideração pelo ponto de vista alheio, principalmente quando manifestado 
com sinceridade; 
7. Não se ligar pelo pensamento a pessoas maldosas, inconvenientes e 
psiquicamente desequilibradas; 
8. Combater a maledicência; 
9. Eliminar do hábito comum a discussão acalorada; 
10. Conservar em plena forma a higiene mental e física; 
11. Exercer o poder da vontade contra a irritação; 
12. Manter o equilíbrio dos sentimentos na análise dos fatos, para não afetar a 
serenidade necessária; 
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13. Adotar, como norma disciplinar, o hábito sadio de somente tomar decisões que 
se inspirem no firme propósito de praticar o bem, agindo, para isso, com ponderação, 
moderação, justiça, serenidade e valor; 
14. Conduzir-se respeitosamente na linguagem e nas atitudes; 
15. Não descuidar da polidez e da pontualidade, por serem reflexos da boa 
educação; 
16. Promover, por todos os meios, a longevidade, em atenção ao princípio de que a 
saúde do corpo depende do bom estado da alma; 
17. Cultivar permanentemente o bom humor, por meio do qual as células orgânicas 
recebem influências salutares; 
18. Usar de comedimento no falar, vestir, trabalhar, dormir, alimentar e recrear; 
19. Dedicar-se integralmente à segurança e à estabilidade do lar; e 
20. Apurar ao máximo o sentimento fraternal da amizade para com as pessoas de 
bem, com a finalidade de intensificar o curso harmônico congênere do planeta, em 
benefício comum. 
 

 Por ser impossível ao ser humano ficar na posição de neutralidade em relação 
aos campos vibracionais formados por pensamentos emitidos e sentimentos 
demonstrados por todos na vida cotidiana, pois eles se propagam pela atmosfera 
fluídica da Terra, deve o leitor cultivar pensamentos e sentimentos de bem-querer 
em relação aos semelhantes, para estar em harmonia com as vibrações do 
crescimento espiritual. 
 

Limpeza psíquica 
 
 A limpeza psíquica é uma prática de higiene mental recomendada pelo 
Racionalismo Cristão. Sua finalidade é promover o equilíbrio e a tranquilidade 
interior mediante irradiações que visam ao fortalecimento espiritual. A limpeza 
psíquica higieniza o corpo fluídico, que une o espírito ao corpo físico da pessoa. O 
corpo fluídico está ligado ao espírito em razão da vibração permanente deste, e 
interpenetra todo o corpo humano. 
 

 A limpeza psíquica consiste em vibrações mentais, que estabelecem conexão 
entre o ser humano que irradia e espíritos de elevado grau de evolução — também 
denominados espíritos do Astral Superior —, para que, fortalecido, vença as lutas do 
dia a dia. 
 

 Pensamentos são vibrações do espírito e, portanto, irradiações. Quando se 
pensa em determinado lugar, essas vibrações são direcionadas a esse local. O mesmo 
ocorre quando se mentaliza alguém. Nesse sentido, a concentração no significado 
das palavras que compõem as irradiações é de extrema importância, para que a 
conexão com o Astral Superior ocorra. 
 

 Portanto, a limpeza psíquica é um breve intervalo no cotidiano, ajudando a 
pessoa a recuperar a vitalidade e, assim, continuar a vida com mais energia, para 
enfrentar suas dificuldades e buscar seus objetivos. 
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Abrangência da limpeza psíquica 
 

O ser humano, de maneira geral, vive sob constante pressão, pois a vida é, 
quase sempre, muito competitiva, e os impasses do dia a dia sugam sua energia vital. 
As frustrações internas, os abalos sofridos com perdas de toda natureza, a opressão 
constante para cumprir deveres e atender expectativas pessoais e coletivas, tudo 
abala o espírito e, consequentemente, reflete-se no corpo físico. 
 

 O desgaste físico e mental deixa o ser humano sujeito a depressões, angústias, 
abatimentos morais e outros males psíquicos, abrindo espaço para o negativismo. 
Logo, é preciso repor sua energia vital. Mas, para isso, é necessário romper com a 
camada de pensamentos negativos que se forma na atmosfera fluídica da Terra. É 
justamente essa a abrangência da limpeza psíquica. 
 

 A fluidificação do ambiente proporcionada pela prática da limpeza psíquica 
também tem o objetivo de arrebatar para fora da atmosfera fluídica da Terra 
espíritos desprendidos de matéria física que nela permanecem. 
 
Como fazer a limpeza psíquica 
 

O Racionalismo Cristão recomenda às pessoas a prática diária de limpeza 
psíquica em suas residências, às 7 horas da manhã e às 8 horas da noite, ou em 
horário próximo adequado à rotina individual. A limpeza psíquica não deve ser feita 
em qualquer ambiente, pois se presume que no lar haja maior privacidade do que na 
rua ou no trabalho. 

 
 Quando a limpeza psíquica é realizada em conjunto, um dos participantes faz 
as irradiações em voz alta e os demais o acompanham mentalmente. Quando a 
pessoa estiver só, as irradiações podem ser feitas em silêncio, de viva voz, ou 
acompanhadas por meio da webrádio A Razão (arazao.org). 
 

 É importante que antes da limpeza psíquica o irradiante reserve cerca de 
quinze minutos para autorreflexão, a fim de analisar os fatos diários que ocorrem 
em sua vida. Porém, ao iniciar a limpeza psíquica, deve desligar-se de tudo que 
está ao redor e se fixar no significado das palavras irradiadas, com o objetivo de 
obter a mais perfeita concentração. 
 

 A limpeza psíquica no lar consiste em irradiar da forma seguinte e na sequência 
indicada: 
 

No total de cinco minutos, fazer a irradiação A dirigida  
ao Astral Superior uma única vez e, em prosseguimento, 

repetir várias vezes a irradiação B. Para completar o tempo, 
fazer uma irradiação B ao Astral Superior e mais uma ao 

presidente astral do Racionalismo Cristão, Humberto Rodrigues. 
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 A limpeza psíquica representada pela irradiação A seguida pela repetição da 
irradiação B possibilita a fixação e a coordenação dos pensamentos das pessoas que 
irradiam, dando oportunidade às Forças Superiores de exercerem a purificação do 
ambiente em que se encontram e o fortalecimento espiritual dos próprios 
participantes. 
 
 
 
Irradiações de limpeza psíquica 
 
Irradiação A 

Ao Astral Superior 
 

Grande Foco! Força Criadora! 
 

Nós sabemos que as leis que regem o Universo são naturais e 
imutáveis, e a elas tudo está sujeito. 

Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado 
da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece 
e alcança maior evolução. 

Certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação o nosso livre-arbítrio 
para o bem, irradiamos pensamentos aos Espíritos Superiores para que eles 
nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos 
nossos deveres. 

 
Irradiação B 

Grande Foco! Vida do Universo! 
 

Aqui estamos a irradiar pensamentos às Forças Superiores, para que a 
luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim 
de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. 

 
 As irradiações que o Racionalismo Cristão recomenda constituem excelente 
preparo mental, nada valendo se as pessoas que as estiverem fazendo não 
procurarem sentir bem o seu significado. 
 

 Para melhor alcance do objetivo a que as irradiações são dirigidas, destacamos 
cada uma das suas sentenças e o que significam: 
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Significado das irradiações 
 
Irradiação A 
 

Ao Astral Superior 
 

Essa expressão define a direção das irradiações. Astral Superior é o referencial 
indicador dos diversos campos vibracionais de natureza fluídica bem sutil a que 
pertencem os espíritos que não mais precisam evoluir no planeta-escola Terra. 
 

Grande Foco! Força Criadora! 
 

As duas expressões exclamativas também designam a Inteligência Universal e seu 
princípio imaterial, ativo, incitador, criativo e transformador em sua concepção 
absoluta e da qual os seres humanos são emanações em evolução. 
 

Nós sabemos que as leis que regem o Universo são 
naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. 

 

É uma afirmação categórica e indicativa de que os irradiantes sabem que na 
composição Força e Matéria, que explica a Vida no seu aspecto amplo, construtivo 
e transformador, não há lugar para o acaso e o imprevisto. Por isso, têm consciência 
de que os atos que praticam estão sujeitos às leis evolutivas, que são naturais, por 
decorrerem de uma sequência lógica no processo de evolução, e imutáveis, por 
serem absolutas, livres, portanto, de qualquer dependência ou sujeição. 
 

Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento  
derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, 

que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. 
 

É outra afirmação categórica e indicativa de que, pelo estudo dos princípios 
racionalistas cristãos, pelo uso do raciocínio e pelo crescimento espiritual decorrente 
da luta diária para eliminar erros e defeitos morais, os irradiantes manifestam 
esclarecimento progressivo e consequente evolução. 
 

Certos do que nos cabe fazer,... 
 

É a declaração que traduz o senso de responsabilidade no que concerne ao 
cumprimento dos deveres por parte dos irradiantes. 
 

...e pondo em ação o livre-arbítrio para o bem, ... 
 

É o compromisso que os irradiantes assumem consigo mesmos de praticar o bem, 
visto que, sem esse propósito, as portas por onde penetram os maus pensamentos 
não estarão fechadas. A faculdade do livre-arbítrio foi por eles alcançada nos 
respectivos processos evolutivos, com o fim de ser impulsionada para ações 
benéficas. 
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...irradiamos pensamentos aos Espíritos Superiores... 

 

Desde que o objetivo é o de estabelecer contato com espíritos do Astral Superior, 
as irradiações se dirigem a eles, pouco importando quais sejam, pois qualquer deles 
está animado de um só querer, que é o de ajudar a promover a evolução espiritual 
dos irradiantes. 
 

...para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos,... 
 

Assim como a limalha de ferro, atraída pelo ímã, fica debaixo da sua ação magnética, 
os seres humanos, unidos por vibrações às Forças Superiores, ficam, igualmente, sob 
a luz de sua ação fluídica benéfica. 
 

...fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. 
 

O empenho dos irradiantes no sentido de dar o melhor cumprimento possível aos 
deveres deverá ser uma aspiração constante que se reafirma em cada irradiação 
proferida, que tem o dom de fortalecer o espírito, o corpo fluídico e o corpo físico 
para a vida cotidiana. 
 
Irradiação B 
 

Grande Foco! Vida do Universo! 
 

Alerta os irradiantes para a realidade de o Grande Foco também ser Vida e, como tal, 
permear o Todo Universal − a Vida do Universo no seu aspecto amplo, construtivo 
e transformador. 
 

Aqui estamos a irradiar pensamentos às Forças Superiores, ... 
 

A finalidade das irradiações é estabelecer contato com espíritos do Astral Superior, 
visto que os irradiantes integram o Todo Universal. 
 

... para que a luz se faça em nosso espírito e  
tenhamos consciência de nossos erros,... 

 

Ao entrarem em harmonia fluídica com as Forças Superiores, a luz do esclarecimento 
espiritual envolve os irradiantes e eles se conscientizam de que há erros acumulados 
no corpo fluídico em existências anteriores do espírito de posse de um corpo físico 
ou na presente existência. 
 

...a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. 
 

Os irradiantes percebem os erros cometidos na presente vivência e nas anteriores 
ao emergirem do corpo fluídico, trazendo-os à tona da consciência para evitar sua 
repetição. Eliminados do subconsciente os erros praticados, os irradiantes, 
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fortalecidos e esclarecidos, terão intuições que os levem a praticar ações 
dignificantes e promover realizações construtivas voltadas para o bem comum. 
 
 Conforme se observa, as irradiações não são um agrupamento de palavras para 
serem repetidas automaticamente, mas, encerram um elevado sentido espiritual e 
concentram, na sua essência, um resumo filosófico do Racionalismo Cristão. Não 
seria possível dizer mais em tão poucas palavras, para que possam ser conservadas 
na memória. Faça-se, na vida prática, o que elas indicam, e tudo irá bem. Quando as 
irradiações se elevam com convicção, atingem, invariavelmente, a meta, e as Forças 
Superiores, às quais são dirigidas, captam suas vibrações. Embora não sejam rezas 
nem orações, são, no entanto, manifestações de almas que procuram se 
corresponder. 

 
Atendimento Personalizado 

 
 Consiste no acolhimento às pessoas que procuram as casas racionalistas 
cristãs para obter esclarecimentos sobre o Racionalismo Cristão ou expor, de forma 
privativa e reservada, dificuldades, angústias e dilemas existenciais, no intuito de 
receber orientações e aconselhamentos. O atendimento personalizado é um ótimo 
apoio, visto que elas são motivadas a refletir sobre perspectivas que talvez ainda não 
tenham considerado. 
 

O atendimento personalizado é feito mediante conversa agradável e 
respeitosa. Os responsáveis pelo atendimento personalizado possuem largo 
conhecimento espiritualista e experiência de vida, o que lhes propicia dar 
orientações claras e seguras aos consulentes. As informações a eles transmitidas 
proporcionam a compreensão da natureza dos problemas que os afligem. Além 
disso, a tranquilidade do ambiente facilita o processo de reestruturação psíquica 
necessário à superação de suas dificuldades. 
 

 Tanto os diálogos estabelecidos no atendimento personalizado quanto os 
conhecimentos colhidos nas reuniões públicas realizadas nas casas racionalistas 
cristãs mostram que os desafios que a vida apresenta aos seres humanos devem ser 
por eles encarados como oportunidades de aprimoramento espiritual. 
 

 Nesse sentido, o objetivo maior do atendimento personalizado é mostrar aos 
consulentes que é possível saírem de situações de desequilíbrio psíquico, a exemplo 
da depressão e dos vícios, pela via racional da prática dos princípios espiritualistas 
defendidos pelo Racionalismo Cristão e de sua disciplina, que fortalece a alma. 
 

 Para receber o atendimento personalizado, é recomendável comparecer a, 
pelo menos, três reuniões públicas seguidas em qualquer casa racionalista cristã, 
para que o resultado do encontro seja eficaz, seguro e duradouro. Para isso, o 
interessado deve entrar em contato com a Casa mais próxima e se informar sobre 
os dias e horários de atendimento. 
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Perguntas e respostas sobre o Racionalismo Cristão 
 
1) O que é espírito? 
 

 Espírito é inteligência, é vida, é poder criativo e realizador. Nele não há matéria 
em nenhuma de suas fases de desenvolvimento. É, portanto, imaterial. Emanação 
individualizada da Inteligência Universal, assim se conserva em toda a trajetória que 
percorre no seu processo evolutivo. 
 

 O espírito é indivisível, eterno e evolui para o aperfeiçoamento cada vez maior. 
Sendo uma emanação da Inteligência Universal, é dela inseparável e subsiste a 
qualquer transformação, nada havendo que a possa destruir. 
 

 A emanação da Inteligência Universal, já na condição de espírito, passa por 
inúmeras existências na Terra de posse de um corpo físico, adquirindo sempre mais 
inteligência, maior capacidade de raciocínio, mais conhecimento e experiência, mais 
clara concepção da vida. 
 

 Sendo assim, cada ser humano revela o somatório de seus atributos e de suas 
faculdades espirituais como resultado da situação evolutiva em que se encontra e 
que decorreu da ação construtiva ininterrupta por que passou pelos anteriores 
domínios da natureza. 
 

2) O que é corpo fluídico? 
 

 Ao deixar as dimensões mais sutis, que constituem seu campo de estágio, 
projetando-se nos níveis mais densos da matéria física, a emanação da Inteligência 
Universal, já na condição de espírito, envolve-se com campos relacionados ao 
planeta, a exemplo dos sentimentos, das vocações e habilidades, recolhendo de cada 
um deles matéria fluídica necessária à expressão e expansão de seus atributos 
espirituais. 
 

 O conjunto do que foi extraído pelo espírito dos diferentes campos soma-se ao 
corpo composto de matéria fluídica do seu campo de estágio, a ele fica ligado de 
forma vibracional e é denominado corpo fluídico. É por meio do corpo fluídico que 
o espírito interagirá com seu corpo físico em formação. 
 

 O caráter do ser humano representa o somatório de suas experiências em 
vivências passadas e nas da vida em curso. Ficam registradas no corpo fluídico 
diversas características adquiridas nas existências por que o espírito passou de posse 
de um corpo humano, definidoras do seu grau de evolução. Elas irão determinar seu 
comportamento e impulsionar suas mais diferentes reações na existência atual. 
 

3) O que é corpo físico? 
 

 Corpo físico é uma delicada e admirável máquina orgânica concebida pela 
Inteligência Universal, capaz de proporcionar ao espírito os recursos materiais com 
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que leva a efeito no planeta-escola Terra um curso de aperfeiçoamento em 
inumeráveis existências, indispensáveis à elevação a ambiente de maior 
espiritualidade encontrado em campo mais diáfano de evolução. 
 

 A ciência médica ocupa-se com o corpo humano, estudando-o em seus mínimos 
detalhes. E não é pequeno o número de cientistas que já admite ser o desequilíbrio 
psíquico a causa de grande parte dos desarranjos orgânicos, formando um quadro 
de doenças cuja origem não constitui mais segredo para eles. 
 

4) Por que o espírito escolhe, em seu campo de estágio, o grupo étnico, o país, a 
família, o gênero, a profissão e outras condições que considera ser necessárias para 
uma nova existência de posse de um corpo humano no mundo de escolaridade que 
é a Terra? 
 
 Antes de ter a posse de um corpo humano por ocasião do respectivo nascimento, 
o espírito escolhe, no campo de estágio em que se encontra, o grupo étnico e o país, 
a mãe que irá gerar o corpo físico, o gênero masculino ou feminino, a carreira 
profissional e outras condições que possam favorecer seu processo de 
desenvolvimento evolutivo na Terra. 
 

 O espírito amplia suas experiências evolutivas em várias existências, ora num país, 
ora noutro, variando de pais, de famílias. Procura trabalho que corresponda à sua 
vocação, pois deliberou em campo astral a respeito da profissão que terá na Terra. 
Os pais não devem interferir na profissão dos filhos, obrigando-os a serem o que não 
querem ser. Por isso, observa-se muitas pessoas que fracassam na vida profissional. 
Aos pais cabe dar a melhor instrução possível aos filhos, respeitando a vocação de 
cada um, pois ela é resultado de contínuo treinamento em determinada 
especialidade nas existências sucessivas do espírito. 
 

 A evolução espiritual processa-se nos diversos grupos étnicos existentes, que se 
distinguem uns dos outros apenas pelos caracteres físicos e culturais. Assim, não há 
motivo para que as nações formadas pelas diversas etnias não alcancem cada qual o 
seu apogeu, pois são compostas da mesma essência espiritual encontrada na 
Inteligência Universal. A cor da pele humana não representa o espírito, é 
característica do corpo físico. Sendo matéria densa, fica na Terra depois que morre. 
 

 As sociedades bem constituídas têm como base a família. Quando as famílias se 
distinguem pelo cultivo das superiores qualidades morais, sua contribuição para 
elevar os índices de aprimoramento das coletividades é relevantíssima. 
 

5) Em que ocasião o espírito assume seu corpo físico? 
 

 No momento da concepção, forma-se uma conexão de natureza vibratória entre 
o espírito e o óvulo fertilizado. À medida que o corpo físico se desenvolve no útero 
materno, o espírito começa a se ligar a ele, gradativamente, a partir do terceiro mês 
de gestação, por meio de cordões fluídicos. 
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Por mais extensas que sejam as distâncias que separem o espírito do corpo físico, 
jamais a ligação entre eles se interrompe, pela natureza dos cordões fluídicos, que se 
distendem sem limites. O espírito e o corpo fluídico somente deixam definitivamente o 
corpo físico quando este morre. 
 

 O espírito assume o corpo físico no instante do seu nascimento. No entanto, o 
despertar para a realidade terrena só se faz paulatinamente, estendendo-se por volta 
do sétimo ano de vida, idade em que se consolidam as ligações entre o corpo fluídico 
e o corpo físico. 
 

6) Em seus campos de estágio, os espíritos escolhem os desafios que deverão 
superar em nova existência no mundo de escolaridade que é a Terra? 
 

 Os mundos de escolaridade são de natureza idêntica à do planeta Terra. A ela 
chegam espíritos de diferentes graus de evolução, para promoverem entre si, cada 
qual de posse de um corpo físico, o intercâmbio de conhecimentos intelectuais, 
morais e espirituais. 
 

 Sendo assim, os povos diferem uns dos outros. Essa diferença é mais acentuada, 
ainda, de país para país, onde seus habitantes têm diferentes hábitos, costumes, 
tendências, gostos, inclinações e temperamentos muito desiguais. Em cada um 
desses aglomerados humanos, as pessoas contam com determinadas condições para 
aprimorar certas faculdades e certos atributos espirituais, que sentem estar 
atrasados se colocados em confronto com o desenvolvimento já adquirido de outros. 
 

 Ocorre que, muitas vezes, o ser humano, independentemente de sua vontade, não 
vê confirmadas suas expectativas de vida e procura em outros locais e por outros 
meios as condições materiais que melhor atendam aos anseios evolutivos 
armazenados no subconsciente e delineados no seu campo de estágio espiritual. 
 

 Portanto, o espírito percorre sua trajetória evolutiva na Terra em condições 
apropriadas ao seu estado de adiantamento. Vivencia em cada existência situações 
que lhe proporcionem mais sabedoria, até terminar a parte da evolução inerente a 
este mundo de escolaridade. 
 

7) A morte prematura é uma determinação espiritual? 
 

 O corpo humano é como a flor ou o fruto: nasce, cresce, viça e fenece. Quando 
não mais permite condições para a evolução do espírito, impõe-se uma solução 
lógica que é sua morte. 
 

 Assim sendo, a morte é um fenômeno natural na vida humana e deve ocorrer na 
velhice. Ela significa o oposto ao nascimento. Ao ocorrer o rompimento dos cordões 
fluídicos que ligam o corpo fluídico ao corpo físico, o espírito dele se afasta e, com 
seu corpo fluídico, vai, progressivamente, despregando-se da matéria fluídica 
correspondente aos diversos campos de manifestação relacionados ao planeta até 
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chegar ao seu campo de estágio, em um curso contrário ao que realizou e resultou 
no nascimento do corpo físico. 
 

 Todavia, muitos fatores na Terra, tais como poluição ambiental, mudanças bruscas 
de temperatura e insalubridade de certas regiões, abalos sísmicos, surtos 
epidêmicos, abundantes meios de contaminação, vícios de toda espécie, inclusive de 
drogas, e, ainda, a influência perniciosa de espíritos desprendidos de matéria física 
que permanecem na atmosfera fluídica da Terra em estado de perturbação 
contribuem para a morte prematura das pessoas. Além disso, deve-se considerar a 
ocorrência de determinados fenômenos sociais geradores de conflitos, como a 
insegurança urbana e as guerras. 
 

8) O que é pensamento? 
 

 Pensamento é vibração do espírito, manifestação da inteligência, poder espiritual. 
Pensar é raciocinar, é criar imagens, é conceber ideias, é construir para o presente e 
para o futuro. Pelo pensamento a pessoa descobre, esclarece, resolve os problemas 
da vida. 
 
 Como o som e a luz, que se propagam pela atmosfera terrestre em velocidades 
variáveis, o pensamento percorre a atmosfera fluídica da Terra em ondas vibratórias 
ou, então, mediante quadros mentais fluídicos registrados não apenas no campo 
áurico de quem os gerou como, também, nesse oceano de matéria fluídica de que é 
provido o Universo, tornando-se conhecidos por outros espíritos desde o instante em 
que são emitidos. Todo o processo evolutivo fica gravado nesse campo de matéria 
fluídica. Daí resulta a impossibilidade de ser alterada a verdade na vida espiritual. 
 

 Os pensamentos antecedem as ações. Assim, tudo que é feito, todos os atos 
dignos ou indignos são resultado de pensamentos também dignos ou indignos. 
“Quem mal faz para si o faz”, diz, com sabedoria, um ditado popular. 
 

 Os pensamentos ficam ligados à fonte de origem, enquanto permanecer o 
sentimento que os gerou. Criam condições proporcionadoras de saúde ou de 
enfermidade, de alegria ou de tristeza, de triunfo ou de fracasso, de bem ou de mal-
estar. 
 

9) O que é vontade? 
 

 Vontade é a mais poderosa alavanca de que a pessoa dispõe para chegar ao 
triunfo, não existindo dificuldade ou obstáculo ─ dentro, naturalmente, das 
limitações humanas ─ que não seja capaz de superar. Ela tem o poder de subjugar o 
desânimo, a timidez, as fraquezas, as paixões, os vícios, os desejos intemperados, 
quando o ser humano sabe utilizar, conscientemente, esse atributo espiritual. 
 

 É comum as pessoas confundirem vontade com desejo, apesar de serem coisas 
diferentes. Quando o ser humano é envolvido por um desejo inferior e possui a 
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vontade suficientemente exercitada para o bem, esta intervém, domina e vence o 
desejo. 
 

 A força de vontade é chama interior que conduz à vitória as pessoas que a sabem 
alimentar, mesmo nas lutas mais árduas e difíceis da vida. É resultado de uma série 
de sucessos espirituais alcançados, com esforço e decisão, nas existências anteriores 
e, como expressão de valor, uma fortaleza indestrutível para qualquer uma. 
 

10) O que são mediunidade e médiuns e como um espírito atua nos médiuns nas 
casas racionalistas cristãs? 
 

 Uma das faculdades do espírito que mais reclama atencioso e demorado estudo é 
a mediúnica, da qual, aos poucos, as organizações científicas começam a se ocupar 
e o Racionalismo Cristão já o faz desde a fundação em 1910. Sem dúvida, é uma área 
do conhecimento que será cada vez mais estudada com o progressivo 
desenvolvimento espiritual da humanidade. 
 

 A mediunidade é uma forma de perceber coisas, fatos ou fenômenos, além do que 
possibilitam os sentidos humanos, como a visão e a audição, por exemplo. Portanto, 
a mediunidade não é dom sobrenatural, privilégio ou poder oculto, que se 
desenvolve por meio de rituais, iniciações ou suposta ascendência misteriosa e 
sobrenatural de eventual guru, líder religioso ou de algo que o valha. 
 
 A mediunidade se manifesta de múltiplas maneiras e em diferentes graus de 
percepção, de acordo com a sensibilidade espiritual de cada pessoa. É uma faculdade 
espiritual inata em todos os seres humanos, sem exceção, que dispõem, pelo menos, 
da mediunidade intuitiva, a qual varia, ainda assim, de pessoa para pessoa, de 
conformidade com o desenvolvimento que vai obtendo nas múltiplas existências do 
espírito. 
 

 Não há somente a mediunidade intuitiva. Existem algumas que são peculiares 
apenas a certas pessoas. As modalidades mediúnicas mais comuns que em geral se 
observam neste mundo, além da intuitiva, são: a olfativa, a vidente, a auditiva, a 
psicográfica e a de incorporação, com os correspondentes fenômenos de 
desdobramento, materialização, levitação e transporte. 
 

 No Racionalismo Cristão a palavra “médium”, que significa intermediário, é apenas 
aplicado às pessoas que possuem mais de uma modalidade mediúnica. É por meio 
da mediunidade que se realizam comunicações entre seres humanos e espíritos 
livres da matéria física. No entanto, a hipótese de diálogos com esses espíritos é 
descartada na visão espiritualista que o Racionalismo Cristão defende, divulga e 
pratica. 
 

 Denomina-se mediunidade de incorporação aquela em que a ação do espírito 
atuante é facilmente notada sobre o corpo físico do médium. Se a maioria das 
faculdades mediúnicas pode passar despercebida, o mesmo não acontece com a de 
incorporação, cuja observação a ninguém escapa no momento da atuação. 
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 No conjunto de médiuns a serviço do Racionalismo Cristão são encontradas 
diversas modalidades mediúnicas, sendo a de entrelaçamento fluídico a forma de 
mediunidade usada dentro dos campos vibracionais organizados na Sede Mundial e 
nas filiais do Racionalismo Cristão. 
 

 Na mediunidade de entrelaçamento fluídico, o espírito age sobre o médium, 
transmitindo vibrações do campo sutil em que se encontra para o plano físico. Há 
uma sintonia de natureza fluídica que propicia a comunicação entre si. Nas casas 
racionalistas cristãs que realizam atividades de natureza mediúnica essa tarefa é 
conduzida pelas Forças Superiores, que tudo coordenam, e o médium sabe que está 
sendo atuado. Como, porém, não perde o controle de si mesmo, deixa de proferir 
as inconveniências acaso intuídas, quando transmite pensamentos de espíritos que 
permanecem na atmosfera fluídica da Terra em estado perturbador. 

 
Publicações e mídias racionalistas cristãs 

 
 São dois os livros considerados essenciais para o conhecimento da filosofia 
racionalista cristã: Racionalismo Cristão e A vida fora da matéria, a serem lidos em suas 
últimas edições. A leitura dessas obras literárias certamente complementará os 
ensinamentos absorvidos das orientações de espíritos do Astral Superior que, do 
campo astral, coordenam as reuniões públicas realizadas nas casas racionalistas 
cristãs em âmbito mundial 
 

Na internet, pelo site racionalismocristao.org, podem ser obtidas importantes 
informações sobre o Racionalismo Cristão, entre outras, os endereços das casas 
racionalistas cristãs em âmbito mundial, com os dias e horários das reuniões públicas 
que elas realizam, ou ter acesso a assuntos de natureza espiritual, especialmente os 
ligados à família, à saúde, aos vícios e aos problemas psíquicos. 
 

Nas mídias sociais que integram o sistema de comunicação do Racionalismo 
Cristão temos o canal no YouTube (youtube.com/racionalismocristao); a página 
oficial no Facebook (facebook.com/racionalismocristao.org), no Twuitter 
(twitter.com/racionomundo), no Instagram (instagram.com/racionalismocristao); e, 
bem assim, o Portal A Razão (arazao.org) para acessar a webrádio, com 24 horas de 
música e informação, ou baixando o aplicativo no site racionalismocristao.org, e o 
jornal A Razão, também fundado por Luiz de Mattos e Luiz Thomaz, o porta-voz da 
comunidade racionalista cristã em âmbito mundial, cumprindo o objetivo de levar 
princípios espiritualistas aos leitores, contribuindo para a moralidade dos costumes. 
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Conclusão 
 

Após a leitura do conteúdo deste livrete virtual e ter tirado suas próprias 
deduções, esperamos que essa análise tenha despertado o prezado leitor para a 
importância da espiritualidade em seu viver ou que estas breves informações 
tenham ido ao encontro da sua forma de pensar e agir quanto aos porquês da vida. 
 

Se o nosso objetivo foi alcançado, permita-nos convidá-lo a se aprofundar no 
conhecimento do tema, por meio da leitura dos livros essenciais mencionados, e 
praticar a disciplina da limpeza psíquica recomendada, para ter uma vida consciente 
e equilibrada. 
 

Ao acreditar em si mesmo, ao confiar na ação da sua vontade voltada para a 
prática do bem e na força imensurável do seu pensamento, certamente o leitor irá 
desenvolver a capacidade criativa com relativa facilidade, contando com esse 
esplêndido material para aprimorar uma personalidade reta, conscienciosa, 
indobrável e vigorosa, portanto livre de perturbações psíquicas. 
 

Não podemos deixar de abrir os olhos das pessoas que raciocinam e querem 
aproveitar a vida no que ela tem de melhor e digno, tendo presente a visão correta 
do que seja o progresso material e o crescimento espiritual que o Racionalismo 
Cristão ensina a conquistar passo a passo, mediante seus princípios filosóficos e sua 
disciplina psíquica, capazes de fazer com que ultrapassem as fases difíceis da vida 
com valor e coragem, porque o Racionalismo Cristão fortalece, esclarece e 
espiritualiza as pessoas que querem ser felizes. 
 

Somente o conhecimento da vida espiritual e da origem comum de todos dará à 
humanidade condição de vislumbrar novos horizontes na Terra, por meio dos quais 
encontrará os caminhos que a levarão à sonhada paz e fraternidade entre os povos. 
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Alguns dos livros publicados pela Sede mundial do Racionalismo Cristão 
 

Obras essenciais 
 

RACIONALISMO CRISTÃO, 45ª edição. Texto completo da filosofia racionalista 
cristã. 
A VIDA FORA DA MATÉRIA, 24ª edição. Texto e gravuras mostram e explicam a 
assistência do Astral Superior nas casas racionalistas cristãs e os fenômenos 
conhecidos como visões e fatos sobrenaturais. 
 

Obras complementares 
 

A FELICIDADE EXISTE, 14ª edição, de Luiz de Souza. Desdobramentos dos 
princípios filosóficos do Racionalismo Cristão. 
A MORTE NÃO INTERROMPE A VIDA, 10ª edição, de Luiz de Souza. A morte marca 
a conclusão de uma jornada e o começo de outra, mas nunca o fim do que não 
termina: a vida espiritual. 
ANTONIO COTTAS, UMA LIÇÃO DE VIDA ─ de Galdino Rodrigues de Andrade. 
Biografia do consolidador do Racionalismo Cristão.  
AO ENCONTRO DA ESPIRITUALIDADE ─ de Luiz de Souza ─ 9ª edição. Valiosa 
contribuição aos estudiosos dos porquês da vida. 
AS AVENTURAS DA FAMÍLIA MATTOS, volumes 1, 2 e 3, de Wilson Carnevalli Filho 
e Marcos Rocha. Histórias ilustradas que permitem às crianças e aos jovens 
entenderem o Racionalismo Cristão de forma divertida. 
CAMINHOS CERTOS ─ de Olga Brandão ─ 11ª edição. A professora emérita lembra 
que a educação abrange o desenvolvimento da vontade, os problemas de saúde física 
e psíquica e a formação moral. 
COLEÇÃO CLÁSSICOS DO RACIONALISMO CRISTÃO, volumes 1 e 2, de Luiz de 
Mattos e 3, 4 e 5, de Maria Cottas, Antonio Cottas e Humberto Rodrigues, 
respectivamente. Artigos, pronunciamentos e orientações desses espíritos de luz. 
COMO CHEGUEI À VERDADE, 8ª edição, de Maria de Oliveira. Descrição de 
interessantes fenômenos transcendentais. 
LUIZ DE MATTOS: SUA VIDA, SUA OBRA, 2ª edição, de Galdino Rodrigues de 
Andrade. Biografia do codificador do Racionalismo Cristão. 
LUIZ THOMAZ, BENFEITOR DA HUMANIDADE ─ de Galdino Rodrigues de 
Andrade. Biografia do cofundador do Racionalismo Cristão. 
PARA QUANDO OS REVESES CHEGAREM, 4ª edição, de Fernando Faria. Trechos 
de orientações de espíritos do Astral Superior. 
PENSAMENTOS PARA BEM VIVER, 4ª edição, de Caruso Samel. Preceitos e 
mensagens que fortalecem a pessoa na luta pela vida. 
REFLEXÕES SOBRE OS SENTIMENTOS, 4ª edição, de Caruso Samel. O 
desenvolvimento do caráter através do aprimoramento das virtudes. 
SABER VIVER, 4ª edição, de Pompeu Cantarelli. Coletânea de artigos de cunho 
moral e educativo. 
VALOR DOS SENTIMENTOS, de Caruso Samel. Considerações sobre os 
sentimentos e as emoções. 
VIBRAÇÕES DA INTELIGÊNCIA UNIVERSAL, 10ª edição, de Luiz de Mattos. 
Páginas literárias do codificador do Racionalismo Cristão. 
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Visite os sites do Racionalismo Cristão e o da Livraria Virtual 

 
racionalismocristao.org — arazao.org — livrariarc.net 

  instagram.com/racionalismocristao  -   twitter.com/racionomundo 

 
 
 
                        

youtube.com/racionalismocristao 
 

facebook.com/racionalismocristao.org 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ouça a webRádio A Razão – 24 horas de música e informação 

Baixe o aplicativo no site racionalismocristao.org  
 


