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Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva
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A mediunidade tem os mesmos perigos
que qualquer potência de que se faça mau ou
indevido uso. Acresce que com a mediunidade
manuseiam-se potências inteligentes, as quais com a
vontade polarizam o pensamento conforme o
carácter quer têm.
Sendo os médiuns pessoas como a média
das demais bastante imperfeitas, é natural que nelas,
pela abertura ao exterior inerente à mediunidade,
faça ressonância a sintonia com frequências que
vibram iguais imperfeições. É no consentimento da
ressonância que reside o perigo, pois a amplitude da
vibração pode produzir o rompimento do equilíbrio.
É para esses perigos que com alguns
exemplos – casos reais – vimos alertar. Que algum
proveito se faça e a paz fique com todos.

19.
«Os espíritas são homens de convicção e fé. Mas, se a fé esclarecida nos atrai, nos planos
espiritual e material, nobres e elevadas almas, a credulidade, no plano terrestre, atrai os charlatães,
os exploradores de toda a espécie, a chusma dos cavalheiros de indústria que só nos procuram
ludibriar. Aí está o perigo para o Espiritismo. Cumpre-nos, a todos os que em nosso coração zelamos a
verdade e a nobreza dessa coisa, conjurá-lo. De sobra se tem repetido: o Espiritismo ou será científico,
ou não subsistirá.[1] Ao que acrescentaremos: o Espiritismo deve, antes de tudo, ser honesto!» (Léon
Denis, No Invisível)
Se fora do Espiritismo nos incomoda a exploração e o ludíbrio em nome da mediunidade,
porque a desonra, mais nos incomoda que tal possa acontecer dentro do Espiritismo, porque a
finalidade calculada é denegrir o bom nome da doutrina. E isto acontece. E acontece porque os que
conhecem a verdade e estão em posição de a defender publicamente calam-se perante a mentira;
porque os que conhecem a verdade mas estão do lado da mentira ocuparam lugares chave (se não
conhecessem a verdade não defendiam a mentira porque não distinguiriam uma da outra), e essa
ocupação foi propositada; porque, talvez, a convicção e a fé em muitos corações esteja abalada;
porque não está instalado o modo de pensar científico na generalidade das mentes, o misticismo é
exemplo acabado de resiliência no movimento espírita.[2]
Mas seja ao menos honesto, porque se for honesto, no seu todo, também será permeável às
boas influências e a qualquer momento poderá corrigir desvios e incompatibilidades derivadas da
ignorância – se e quando houverem uns e outras.
1]

“Uma das razões por que os cientistas são tão cépticos em relação a afirmações que mostram obviamente a
capacidade para além do normal da mente, é sem dúvida o facto de existir há muitos anos uma certa excentricidade de
muitos indivíduos que trabalham neste meio.” (Vernon Coleman, O Poder do Corpo)
[2]

Que fanatizados de seitas várias predigam apocalipses não espanta, faz parte, porque, de ordinário, nas seitas não
são cultivadas a razão, o bom senso, a inteligência, coisas que já são apanágio, fazem parte da doutrina espírita.
Ora surpreende que pessoas academicamente bem formadas e com responsabilidades no espiritismo alinhem também
elas em apocalipses datados e predigam catástrofes de toda a espécie. Em primeiro lugar o espiritismo não está cá para
andar a meter medo às pessoas mas sim para as libertar do medo; em segundo lugar, se lemos A Génese sabemos que
as grandes transformações em curso são sobretudo morais. Terramotos sempre os houve. Não sei se os espíritas
catastrofistas pretendem provar alguma coisa; certo é que se expõem ao ridículo, com o prejuízo acrescido de fazerem
passar a ideia de que o espiritismo é apenas mais uma seita.
Acresce que “Reconhecem-se ainda os Espíritos levianos, pela facilidade com que predizem o futuro e precisam factos
materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons Espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas,
quando esse pressentimento convenha; nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para
uma época determinada é indício de mistificação.” (LM 267. 8º)

Os Espíritos e os médiuns são gente e, como gente que são, exprimem opiniões, que são
vistas pessoais sobre o aquilo que se pronunciam. A universalidade é que lhes dará o carácter de
verdades. É tal como a opinião de um cientista, que não faz Ciência enquanto não for aceita pela
respectiva comunidade.[1]
Se esse cuidado existe entre os espíritas? Não, não existe, e a falta de rigor apressa juízos
sobre produções mediúnicas, empolando-lhes o mérito naquilo que ao conhecimento interessa, e
em que nem se lhes percebe a ambiguação quiçá propositada, que serve para todas as
interpretações e acerta sempre, como a leitura da sina das ciganas.
Os tempos avançam e mudam as vontades, segundo o poeta, mas nem por isso deixam de
existir místicos e extáticos da velha tradição religiosa, mitómanos e mitos urbanos, gente beata e
adoradores de vacas, que as tornam sagradas, e eis que entre os espíritas há logo os que sabem
tudo o que se passa no céu e assista às reuniões de Jesus para traçar os destinos da Terra e coisas
derivadas e se este os não proclama de enviados eles próprios tratam disso. E em tudo se acredita
porque fulano dixit e em tudo o que se critica nos outros logo se incorre. Até parece que Helena
Blavatsky tem razão quando diz:
“É um erro dizer que um médium tem poderes desenvolvidos. Um médium passivo não tem poder.
Ele tem uma certa condição moral e física que produz emanações, ou uma aura, na qual as inteligências que o
guiam podem viver e pela qual elas se manifestam. Ele é apenas o veículo através do qual elas exercem seu
poder. Essa aura varia dia a dia, e, segundo as experiências do sr. Crookes, mesmo de hora em hora. É um
efeito externo que resulta de causas internas. A condição moral do médium determina a espécie dos espíritos
que vêm; e os espíritos que vêm influenciam reciprocamente o médium, intelectual, física e moralmente. A
perfeição de sua mediunidade está na razão da sua passividade, e o perigo que ele incorre está no mesmo
grau. Quando ele está completamente ‘desenvolvido’ – perfeitamente passivo -, o seu próprio espírito astral
pode ser paralisado, [até] mesmo retirado de seu corpo, que é então ocupado por um elemental (…).”[2]
(https://www.filosofiaesoterica.com/blavatsky-comenta-a-mediunidade/)

[

Os médiuns cumprem a sua função de médiuns, mas se eles não pretendem ser gurus de uma
qualquer iluminação, ou tão somente novidadeiros, e não são capazes de ajuizar o que é conforme
com a doutrina a que se filiam, que alguém com discernimento, conhecimento, senso crítico (que é a
capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente) os possa devolver ao lugar a que
pertencem. Escrever muitos livros apenas significa escrever muitos livros, a verdade não é
necessariamente várias resmas de papel com psicografias.
É como aquela anedota:
“- Falou tão bem que até chorei.
- Sim, mas que disse?
- Ah!, não sei, mas gostei muito.”

[1]

“Quando se compreender que no Espiritismo ninguém é importante, que não há médiuns importantes, que nenhum
tem ao seu dispôr e em exclusivo Espíritos sejam eles de que tipo forem, que ninguém possui um saber que chega até aos
mais altos confins do universo; quando se perceber que o ser humano não tem uma consciência lúcida e objectiva do
mundo que o rodeia, a começar por aquele em que habita, que vive limitado pelos sentidos enganadores e tem uma
razão falível; quando se aceitar que a fantasia, o imaginário e o delírio são aquilo que melhor caracteriza o humano, então
perceber-se-á que “mais vale rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira.” (Margarida Azevedo, O que vêm os
Espíritos cá fazer) https://dissertacaoespirita.blogspot.com/
[2] Comparar com OP, Manifestações dos Espíritos, item 56.

Mas os espiritistas também adoptam como ícones bentos que são tu cá, tu lá com Jesus.[1] Os
bentos do espiritismo e os que os adoptam como ícones não são melhores nem piores que os demais
que têm comportamentos semelhantes lá nas suas crenças porque “é de tal forma forte a ligação
emocional que nós estabelecemos com certas ideias, que o nosso cérebro distorce o mundo, se
necessário for, para proteger aquilo que tem como as suas crenças mais profundas”[2].
*
E depois há aquele grande número de médiuns anónimos, e que do anonimato não querem
sair, que assídua e pontualmente comparecem no centro espírita, tendo por ambição apenas a honra
e a alegria de servir.[3]
Estão no espiritismo porque convictos de que é a doutrina cujos alicerces e conteúdo melhor
sustenta e mais ilumina, sempre convocando à humildade e ao aperfeiçoamento moral, que é o que
garantirá a qualidade do aparelho mediúnico.
Estes estão com Jesus (vale dizer, com a humildade). Mas estar com Jesus incomoda e, pelo
incómodo, importa destruir usando as mais variadas armas, notadamente a difamação, que, como
bem sabem os inimigos do espiritismo, produz efeitos mais devastadores se partir de dentro.

[1]

Admito que haja encarnados que possam ver, ouvir e falar com Jesus, mas serão humildes que nem ousarão declinar o
seu nome, quanto mais ostentarem o mérito. Jesus tem mais que fazer que andar a alimentar o orgulho de egos
vaidosos.
[2] João Miguel Tavares, in Público (8.8.2019) citando The Believing Brain, de Michael Shermer.
[3] Facilmente apontam-se A, B e C como os maiores médiuns disto e daquilo e de tudo. Para sermos exactos devíamos
dizer “os maiores médiuns conhecidos”, ou melhor, “os assim considerados por admiradores e aderentes”, porque o
tempo devolve ao anonimato médiuns extraordinários quanto ao grau e quanto à qualidade mediúnica, sendo esta
devolução ao anonimato uma vantagem para os próprios, que não são endeusados por famintos de ídolos que depois os
perturbam no além-túmulo com pedidos de favores e toda a sorte de milagres.

A Máscara Tapa o Corpo, Mas Revela a Alma
Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

Os filósofos gregos da Antiguidade diziam que a verdadeira natureza das coisas gosta de
ocultar-se. Só que o oculto, para ser oculto, tem que revelar alguma coisa, caso contrário não
seria possível dar notícia dele. Ora, nesse jogo entre oculto e revelação temos o Homem que
é quem, por natureza, mais gosta de o fazer.
Se tomarmos como exemplo a linguagem, temos o símbolo, as formas de estilo, a
poesia, as epopeias que vão contando a história uma interacção entre humanos e deuses;
mas se nos virarmos para a História, então temos as lutas, guerras, revoluções movidas por
forças interiores inexplicáveis. Porém, se tomarmos os sonhos como referência, então é aí
que tudo começa.
O onírico é um dos traços mais fortes do edifício psicológico e espiritual, construindo o
sentido da vida em camadas que se vão sobrepondo com o fim de trazer felicidade. Ou seja,
mais que conseguir concretizar um sonho é dizer que se sonhou e com quê.
E aqui entra a máscara como esse oculto que se esconde e se revela. Tapar o corpo e o
rosto, trajá-lo de uma indumentária fora do comum, estranha, movimentar o corpo em
dança, tudo isso são indícios reveladores de uma vivência que se não aprendeu em
sociedade, mimetismo de uma realidade, tão real como a social, mas a que só dessa forma
se tem acesso.
Dizer que é uma força do psiquismo, embora seja algo verdade, não o é de todo. A
força que assim se revela impõe-se à própria pessoa, muito embora a use enquanto corpo
metafórico. Por exemplo, “este corpo mascarado é o meu corpo que é tão meu na medida
em que é doutrem, disto que se manifesta.” A máscara também é, como se vê, uma cilada:
“Onde estou eu e onde está aquela coisa que se manifesta?” A máscara é uma linguagem que
manifesta duas realidades, a do corpo e a de outra coisa.

Usar a máscara para se esconder totalmente é
completamente impossível porque a escolha não é arbitrária.
Mascarar-se de um boneco estranho, desfilar pelas ruas ao som de
tambores é revelador de uma espiritualidade incisiva e forte,
presença de algo que quer ou está a dizer alguma coisa.
Estar socializado, contrariamente ao que muitos pensam,
não estar des-mascarado. Muito pelo contrário. Trata-se de
sobrepor uma máscara a outra, a do social que se impõe com toda
a força, e a escolhida pelo socializado como forma de integração. A
escolhida por ele, no entanto, revela-o sempre, o que significa que
é impossível viver completamente oculto da sociedade e esta,
enquanto tal, tem que estar receptiva a particularidades.
Mas escolher a máscara não é fácil, tal como não é fácil
escolher o modo de a usar nem o momento. Para isso,
inteligentemente, foram criados momentos mais especiais do que
outros. O Carnaval e o Halloween, com toda a sua riqueza, são
desses momentos, talvez os mais reveladores de todos. Eles visam
exorcizar o medo do oculto, do terrífico, do invisível, do
incomensurável, do ilícito; pretendem impôr-se pelo desmedido, o
sem fim de um tempo muito longínquo, ma fundura sem princípio
e sem fim. Eles são o atemporal, amoral, a exclusão do juízo de
valor.
O religioso carece desta máscara para existir. Um ritual,
qualquer que ele seja, é sempre um exorcismo; a organização
religiosa apenas e tão somente uma forma peculiar de o
interpretar. Daí a importância da máscara, que faz remontar ao
tempo do profeta ou do deus, num mimetismo que visa
transportar o crente a esse tempo, a esse exemplo de
espiritualidade e de vivência que se materializa no plano terreal.
No religioso, a máscara pode ser o paramento, um modo de
o crente se apresentar no recinto do ritual, templo ou garagem,
por exemplo, a importância é a mesma, como pode ser a própria
liturgia, o vastíssimo campo simbólico, a alegoria, a metáfora, o
mito; a música, os gritos ou os cânticos, as danças ou a
imobilidade; os alimentos, as comunhões, etc. È o campo da
mimética como meio de transporte a outras vivências, muito
antigas, tão antigas que transcendem o próprio mundo cujo acesso
só é possível mascarado.
Em suma, a máscara é reveladora de um “eu” qualquer,
agigantado, maximizado, que afirma e simultaneamente nega uma
realidade que se manifesta na convergência de um corpo
enquanto mecanismo vivo, anímico e finito, mas que, pela acção
da mesma se torna infinito. A máscara maximiza o corpo
escondendo-o, ao cobri-lo, mas revela a natureza da alma que a
enverga. A máscara somos nós no mais íntimo de nós mesmos,
porque ela é o que é autenticamente. Usando o corpo e
simultaneamente negando-o, é a alma que enverga a máscara.

Tempo de Reflexão
António Soares

“ Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em
tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor “.

Muito se tem falado dos momentos de aflição por que passa atualmente a humanidade. Mas será
que alguém parou para pensar o porquê do que está sucedendo? Se o fez, a que conclusão
chegou? De quem é a culpa? Meditarmos e refletirmos nos problemas que nos rodeiam para
averiguarmos responsabilidades, torna-se difícil, pois somos orgulhosos demais para nos
culparmos a nós próprios. É mais fácil para nós arranjar maneira de pôr as culpas em alguém, e
esse alguém é o outro, neste caso tudo o que está acontecendo, é culpa de Deus que nos infligiu
este vírus, que nos está destruindo, como nos pune sempre através das guerras, dos terramotos,
das intempéries.
Será? Pensemos! Se Deus é bondade, justiça, amor, como pode castigar suas criações? Sim, somos
criações de Deus, e por isso seus filhos. Qual é o pai, que, se seu filho lhe pede pão, ele lhe dá
uma pedra? Deus, não nos castiga, somos nós que transgredindo suas leis, através do nosso
orgulho, do nosso egoísmo, do ciúme, da vaidade, da inveja, da ganância, da maledicência, dos
pensamentos impróprios, da luxúria, das atitudes incorretas para com nosso semelhante, fazemos
desencadear uma onda de ação e reação, ou, por assim dizer, pomos em prática a lei de causa e
efeito. “ Todas nossas ações são submetidas ás leis de Deus; não há nenhuma delas, por mais
insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as
consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos
assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa felicidade futura “. (Allan Kardec, L.E.).
Na resposta à questão 616 do L.E., os Espíritos Superiores dizem que, “ A harmonia que reina no
universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda
a eternidade “. Quer pois dizer que Deus é a própria lei.

Entre essas leis Divinas, umas regulam todo o movimento e as relações da matéria bruta; são as leis físicas,
cuja observação pertence à Ciência. As outras referem-se ao homem, em si mesmo, e na sua relação com Deus
e seu semelhante. Elas, contêm as regras da vida do corpo, bem como com as da vida da alma; são chamadas
de leis morais.
E essas leis são iguais para todos os mundos? “ São apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao
grau de progresso dos seres que os habitam “.
Onde encontra o homem a lei de Deus? “ Na sua consciência “.
E porque o homem tem de ser lembrado que essa lei existe? “ Porque ele a esquece e a despreza. É por isso
que frequentemente é lembrado “.

O homem, poderia pois, evitar os sofrimentos se fosse mais cuidadoso nas escolhas que faz, pois Deus em sua
infinita bondade, oferece-nos imensos instrumentos de progresso, mas, o homem teima em seguir um
caminho ligado aos prazeres terrenos, deixando-se guiar pelo seu orgulho e egoísmo.
São horas portanto, de arrepiar caminho, e voltarmos a cultivar os valores que estávamos perdendo; o
ambiente familiar, o relacionamento com o cônjuge e os filhos, o diálogo, a amizade, a partilha, o amor ao
próximo…tudo isso estava em segundo plano, para nos dedicarmos somente a nós. Agora, remetidos a um
isolamento por força do estado atual do planeta, é chegado o momento de fazermos contas à vida, e
entrarmos num processo de transformação, de modificarmos nossas atitudes para com os outros, por dar valor
ao que nos rodeia, a tudo o que faz parte de nossa vida, a tudo o que nos faz crescer verdadeiramente como
homens e como irmãos que somos.
Costuma-se dizer que há males que vêm por bem; pois, Deus em sua infinita bondade põe o remédio ao lado
do mal, quer dizer, que faz que do próprio mal saia o remédio. Chega uma altura em que o mal moral se torna
incomportável, e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. É então chegado esse momento de
reflexão e de mudança, é chegado o momento de tomarmos as medidas necessárias para encontrarmos o
antídoto a esse flagelo que assolou o planeta e a humanidade, e o caminho justo para combatermos o vírus, é
a nossa transformação interior, para que o planeta possa ser envolvido pelos bons pensamentos, pelas
vibrações de amor que brotarão de nossos corações abertos ao amor fraterno, e possa assim, alcançar a
regeneração.
Transformação é, pois, a renovação de nossas esperanças interiores, ambicionando o fortalecimento da fé, a
solidificação do amor a si próprio e ao próximo, a incessante busca do perdão, o cultivo dos pensamentos
positivos, finalizando no aperfeiçoamento e num esforço constante que o homem faz para se melhorar
moralmente. Não existe transformação sem renúncia, sem dores, pelo que será oportuno reconhecer quais
são as dores do crescimento moral, e quais as dores que procedem de nossa incapacidade de lidar com as
forças ignoradas em nossa vida pessoal. Temos pois de aproveitar as oportunidades da vivência terrestre,
reencarnação por reencarnação, de forma a ultrapassarmos os obstáculos que nos conduzem à casa do Pai.
“ Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de
uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos “.

EUTANÁSIA: O QUE DIZ O ESPIRITISMO
Arminda Santos

O termo eutanásia deriva do grego “eu” que significa bom e “tanathos” que significa
morte. Por conseguinte, eutanásia significa “morte feliz”, cujo termo foi criado pelo filósofo
Francis Bacon. Ele argumentava que o médico tem a responsabilidade de aliviar doenças e
dores, não somente com a cura do mal, mas também proporcionando ao doente uma morte
calma e fácil, se o problema for irreversível.
A eutanásia é tratada por alguns enfermos como “um meio de se obter uma morte
digna”. E a questão que colocamos é a seguinte: o que se entende por uma morte digna?
É fácil compreender que não é o sofrimento que torna a morte indigna e sim a forma
como vivenciamos esse sofrimento. A eutanásia é classificada em vários tipos:
- Eutanásia passiva: morte provocada pela remoção de alguma máquina ou acabando
com um tratamento que seja um suporte de vida.
- Eutanásia ativa: quando é planeada entre o médico e o doente, provocada pela
ingestão de uma substância, que leva imediatamente à sua morte. Assim, o médico intervém
de uma forma consciente e direta na decisão do doente, realizando-a.
- Eutanásia involuntária: quando alguém provoca a morte do paciente contra a sua
vontade, ou sem a sua autorização, pois este deseja continuar a viver. Nestas situações, o
objetivo poderá ser evitar que o doente não seja um fardo para os outros.
Existem países da Europa onde a eutanásia não é considerada crime: Holanda, Bélgica,
Luxemburgo. Na Suíça está legalizado o suicídio assistido (é o próprio doente a tomar os
fármacos letais com ajuda médica). Portugal prepara-se para fazer parte desse conjunto.
No livro Após a Tempestade, joana de Angeles define a eutanásia como algo puramente
material. “É uma prática nefanda que testemunha a predominância do conceito materialista
sobre a vida, que vê apenas a matéria e suas implicações imediatas em detrimento das
realidades espirituais”
As religiões em geral manifestam-se contrárias à eutanásia, partindo de dois princípios
fundamentais:
- Primeiro: compete a Deus, senhor de nossos destinos, promover o nosso retorno à
Espiritualidade. Na tábua dos Dez Mandamentos Divinos, recebida por Moisés no Monte
Sinai, onde estão os fundamentos da justiça humana, há a recomendação inequívoca: “Não
matarás”.
- Segundo: Ninguém pode afirmar com absoluta segurança que um paciente está
irremediavelmente condenado. A literatura médica é pródiga em exemplos de pacientes em
estado desesperador que se recuperam.
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não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem
poderá estar certo de que, malgrado às aparências, esse termo tenha chegado; de que um
socorro inesperado não venha no último momento?”
Se partirmos da premissa que a morte é o fim, chegamos naturalmente à conclusão de
que matar um doente incurável ou uma criança é um ato de piedade.
Mas se partirmos da premissa de que a morte é apenas o fim de uma existência a nossa
piedade será assassina.
O materialismo só conhece o corpo e não leva em conta a existência da alma, ignorando
por completo o sentido da vida. O seu raciocínio sobre a eutanásia é fundamentado na
ignorância. Não podemos fugir à consciência, nem nos evadir da vida.
A sede da doença está no espírito, até que a cura, pelo resgate, seja cumprida. A dor é a
purga que conduz à transformação interior que nos vai libertando da ignorância que nos
conduziu á doença. Pela dor, o espírito encontra o meio que o trava face a erros do passado.
Dá-lhe oportunidades para se humildar perante a grandeza da vida do espírito, face à
pequenez do corpo.
A reencarnação, portanto, é oportunidade de evolução do espírito por meio das lições e
provas que vive. Encurtar este processo tem consequências que se refletem ao nível da
aplicação da lei de causa e efeito, pelo que agrava a dívida moral que este traz de vidas
anteriores. Assim, se o fim de vida está a ser de dor é porque há uma razão, nunca por
castigo. É a expiação a que aquele espírito está sujeito, mas sempre para seu benefício e à
dimensão das suas resistências físicas e morais. Estas dores são de consequência moral, pelo
que dizem respeito ao domínio espiritual do ser, ainda que seja no corpo físico que se
manifestem.
Ao se interromper a vida no corpo, antecipando a morte, este extingue-se, mas a fonte
que produz o efeito, o espírito, não. Por isso nada se resolve com a eutanásia.
Concluindo: somos herdeiros de nós mesmos. O corpo é o veículo de purga. A dor é a
forma de se exercer a purga. O amor é o paliativo para que as vivamos de forma mais suave.
As escolhas são de cada um pelo seu livre arbítrio. Mas as leis da vida são para todos.
Todos nascemos, morremos e voltamos a nascer, e, neste processo, colhemos o que
semeamos. Não há como evitá-lo. A eutanásia é um equívoco porque ignora a lei. Através
dela o indivíduo agrava as consequências que o colocaram no estado de dor e suprime a
oportunidade de expiação.
Esperamos ter incentivado os leitores á pesquiza e aprofundamento deste e outros temas
que o Espiritismo nos faculta por meio de uma basta bibliografia. Quem desconhece as Leis
Divinas não tem liberdade de escolha consciente. Até o próximo número. Muita Paz!
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Seja por conta de nossas heranças culturais ou das naturais imperfeições humanas, o movimento
espírita se encontra numa encruzilhada e, se não corrigirmos certos desvios, corremos o risco de
trairmos a obra de Kardec, da mesma forma que traímos, no passado, a mensagem de Jesus.

Os perigos que apontamos aqui já estão em processo de cristalização. Merecem ser analisados
cuidadosamente (apesar de aqui fazermos apenas breves apontamentos), para que se tomem as
devidas medidas de volta ao rumo proposto por Kardec:
A institucionalização está ameaçando a mediunidade, está acabando com a fraternidade e está
avivando a sede por cargos e poderes. Expliquemos cada um desses aspectos. Kardec, num discurso
de abertura do ano social de 1860, da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, parabenizava os
membros da sociedade por instituírem reuniões mediúnicas em suas casas. Pensava ele que as
reuniões íntimas, pequenas, com maior homogeneidade de pensamento, eram mais propícias às
comunicações familiares, de pessoas queridas, conhecidas. Aliás, foi para instruir os adeptos em
como proceder em relação à mediunidade que ele escreveu O livro dos médiuns. A grande
revolução proposta por ele é que todos tivessem acesso ao conhecimento da mediunidade, que
soubessem como controlá-la e, com parâmetros éticos, empregá-la, justamente para dar autonomia
ao indivíduo de se desenvolver como ser interexistencial... Até então, a mediunidade fora apenas
para iniciados, agora seria algo para o povo. Ora, quando se criam longos cursos para alguém ter
acesso à mediunidade; quando se estabelece como tabu só praticar a mediunidade no centro
espírita, porque se desconfia do outro, que deve ser sempre tratado de maneira paternalista;
quando não se fazem mais reuniões familiares, mas apenas institucionais; quando a mediunidade
passa a ser controlada por quem exerce cargos e não pela própria pessoa, que deve ter a autonomia
e a capacidade de julgamento desenvolvida justamente pelo espiritismo... então estamos
caminhando a passos largos para a extinção da mediunidade. A Igreja católica procedeu da mesma
forma. Até hoje, ela aceita apenas a mediunidade dos santos que ela reconhece e reprimiu entre o
povo a comunicação natural e espontânea com o mundo espiritual. Não quer dizer isso que não
devamos estudar, racionalizar, controlar a mediunidade - esta é a função da doutrina espírita. Mas
isso deve ser feito com cuidado e delicadeza, para não suprimi-la e não se tornar a mediunidade de
apenas uns poucos, que de novo dominarão...
A questão da dominação nas instituições e das instituições interfere com o projeto espírita cristão
de fraternidade igualitária: quando a instituição passa a valer mais que o indivíduo (por exemplo,
expulsamos pessoas dos centros, para preservar a instituição); quando os cargos passam a valer
mais do que o trabalho; quando as instituições incham e se tornam burocráticas, impessoais... então
estamos caminhando para a igrejificação do espiritismo.

No caso da mediunidade, temos, por um lado, o afastamento da pessoa comum da prática
mediúnica e, por outro, a idolatria dos médiuns que se destacam (alguns atualmente com
conteúdo bastante ralo e com condutas morais duvidosas, que o grande público desconhece).
Kardec não punha os médiuns em evidência, porque ser médium é ser apenas instrumento dos
espíritos, numa forma de comunicação tão natural e corriqueira que não precisa de seres
especiais. Ao contrário, no Brasil, construímos lideranças a partir da mediunidade - o que é um
contrassenso, já que um líder deve ter o seu mérito próprio e o mérito do médium é na verdade
dos espíritos, quando houver mérito. O indivíduo deve ser reconhecido como liderança espírita
por suas capacidades próprias e sua influência é apenas moral. Um líder assim pode até ser
médium - porque todos podemos ser médiuns - mas não poderia alguém se tornar um líder, por
ser médium. O que fazemos com esse procedimento de idolatria mediúnica? Estamos de novo
considerando a mediunidade um privilégio, uma garantia de superioridade moral, quase
iniciática... E Kardec explicou muito bem que a mediunidade não está necessariamente
vinculada à superioridade moral. Aliando-se a isso o problema citado acima - do progressivo
afastamento do povo da prática mediúnica - temos novamente instituído um sistema em que
alguns poucos têm contato com o mundo espiritual e a maioria os idolatra e se julga incapaz de
exercer regularmente a mediunidade. Acabamos assim com a democracia mediúnica, que foi
uma das maiores contribuições de Kardec. Os médiuns que receberam as comunicações que
constam nas obras da codificação não eram grandes líderes, eram pessoas comuns:
adolescentes (como as meninas Boudin), donas de casa, artistas, profissionais liberais, pais de
família - e essas comunicações eram excelentes. Nenhum médium brasileiro alcançou a clareza,
a concisão, a simplicidade de linguagem e a lucidez das mensagens que Kardec incorporou na
doutrina espírita.

A idolatria mediúnica acaba evidentemente perturbando os próprios médiuns, já que a vaidade
é uma das fraquezas humanas mais comuns. No desejo de contentar os fãs, podem então surgir
as mistificações, os espetáculos públicos, a santidade de fachada. Um exemplo de médium no
Brasil que se furtou conscientemente a qualquer tipo de idolatria, recusando-se a se colocar em
evidência e realizando um trabalho de extrema seriedade e equilíbrio foi Yvonne A. Pereira.
Justamente por causa de sua reserva, é pouco conhecida e nada cultuada. Para manter-se nesta
posição, o médium tem de usar de uma energia extraordinária, num meio cultural propenso à
tietagem, ao beijamão, à ausência de crititicidade.
Às vezes, ligada a essa evidência de médiuns que se projetam no meio espírita, está outra
questão que parece uma ameaça ao espiritismo, como doutrina séria e racional. Trata-se da
exploração comercial que já se faz em torno do tema. O mundo pós-moderno se caracteriza
pelo desejo de receitas rápidas e superficiais em todos os campos. As pessoas querem ler livros,
assistir programas que dêem dicas, com as quais, sem muita reflexão e esforço pessoal, possam
se sentir confortadas, evitar a depressão, educar os filhos, desenvolver a sua espiritualidade.
Não há tempo, não há vontade e não há interesse em aprofundamentos, sacrifícios morais,
exercício de uma...

A Associação Cultural Espírita Mudança Interior (Centro
Espírita) encontra-se encerrada enquanto durar o estado de
emergência sanitária

