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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.

Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva
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10.
«Espíritas: quando se pede ao Espiritismo o que ele não pode dar; quando há o afastamento
do objectivo do melhoramento moral da Humanidade, fácil se torna ser enganado. Desse engano
fácil à teoria ousada vai um pequeno passo, mas passo esse que o orgulho conduziu. O nome ilustre
estimula o deslumbramento, mas as palavras escritas de veracidade apenas têm a aparência.
Quando a têm, porque às vezes nem isso.»
Se proliferam os que enganam, é porque em maior número ainda são os que gostam de ser
enganados. Pelo visto merecem-se.
*
EXEMPLO
Livro: Fala Dr. Inácio
Psicografado por Carlos Baccelli
(Os números entre parênteses no final das respostas significam as páginas do livro. Transcrito de
análises de livros efectuadas por José Passini)
“– Quer dizer que, embora desencarnado, o senhor não tem acesso a toda a Verdade?
– Quem me dera! Nós, os desencarnados, em maioria apreciamos a magnífica paisagem da
Vida por um degrau – apenas um degrau – acima daquela em que vocês se encontram. Entre nós, vivos e
mortos, a diferença está na densidade do corpo que nos reveste... (10)
– Estamos muito distantes dela, da Verdade?
– Assim como a Terra se encontra distante do Sol! Contentemo-nos com os seus reflexos...
(11)
– Quer dizer que poderíamos definir mediunidade como sintonia dos limites?
– É uma boa definição. (13)
– O médium é co-autor, Dr. Inácio?
– Sim. (15)
– No resultado final, de quem é a responsabilidade maior: do médium ou do espírito?
– Eu diria que é do médium. (15)
– É assim também com o senhor?
– Quando é que entenderá que espírito é gente? Tenho emoções, variações de humor...
Definitivamente, não sou um espírito de luz! (19)
– Quem é o senhor?
– Um espírito. (21)
– Dr. Inácio, como vivem os espíritos depois da morte?
– A morte não existe, portanto vivem como vivem os homens. (24)
– Têm vida social, etc.?
– Sim, deste Outro Lado, temos a “nossa” Terra... (24)

– Como é que a vida se organiza?
– Como se organiza por aí. (24)
– Todas as profissões têm ocupação?
– De modo geral, sim; no Mundo Espiritual, temos profissões que ainda hão de aparecer na
Terra... (24)
– Mas existe algum tipo de remuneração?
– Sim. (24)
– Existe Política por aí?
– Política e, o pior, políticos... (24)
– Há disputa de poder?
– Claro, as trevas não vivem se opondo à luz? (25)
– Os santos fizeram “milagres”...
– Com um poder espiritual que lhes foi outorgado. Os santos eram médiuns: não curavam por
si mesmos... (26)
– Mas poderiam fazê-lo?
– À exceção de Jesus, todos os que realizaram os chamados “milagres” foram simples
instrumentos da Vontade de Deus. (26)
– O senhor acredita na Graça Divina?
– Acredito. (26)
– São os espíritos que curam?
– Não, como não são os médiuns... (27)
– Não são os médiuns?!...
– O que cura é a Medicina, e a Medicina vem de Deus. (28)
– Dr. Inácio, vamos ter que interromper novamente o nosso diálogo: preciso ir ao banco
pagar algumas contas que vencem hoje.
– Pois é! Depois reclama de sintonia, qualidade de produção mediúnica, dificuldade de
recepção... (34)
– A gente é casado, tem filhos...
– Quem mandou? (34)
– Como é que eu faço?
– Vá ao banco, pague suas contas e volte... com o cérebro danificado. (35)
– O espírito também progride no Plano Espiritual?
– Onde estiver, seja no corpo ou fora dele, o espírito está sujeito à Lei da Evolução; o seu
aprendizado não se interrompe. (51)
– Toda pessoa é mesmo potencialmente médium?
– Quanto mais perturbada, mais médium... (55)
– O senhor está brincando...
– Nem tanto... O médium aparentemente equilibrado, aprendeu a se conter. Alguns escapam
por pouco de um surto psicótico. (55)
– Dr. Inácio, preciso ir atrás de um pintor...
– Quer me trocar por Da Vinci? (56)
– Não, é que uma parede lá em casa está com infiltração.
– Ah, um pintor de paredes! Sem demérito para ele, pensei que eu valesse mais...
– Eu não posso deixar a parede...
– Não, não pode, mas a infiltração lá está se infiltrando aqui. Deve ser muita água!...(59)
– O senhor não se aborreça...
– Sinceramente, eu não sei como você consegue ser médium. (59)
– Para dizer a verdade, nem eu.
– Talvez, justamente por isso, estejamos juntos nesta empreitada. (59)
– Depois do almoço, a cabeça me pesa muito...
– O que pesa é o estômago, não a cabeça: coma menos. (59)
– Chico Xavier...
– Chico Xavier, às vezes não tinha tempo nem de tomar banho. Não é o seu caso e o de tantos
outros, que, além de tomarem banho todos os dias, passam muitos cremes no corpo – estão cada vez mais
enrugados... (62)

– Chico...
– Chico, por vezes, ficava com a mesma roupa 3, 4 dias... (62)
– O senhor aprova?
– Quem sou eu para desaprovar em Chico Xavier alguma coisa?! (62)
– Chico...
– É melhor você ir atrás do seu pintor de paredes.(62)
– Doutor...
– Espero você amanhã... Câmbio, estou desligando. (67)
– Todos os espíritos deverão passar pela experiência do homossexualismo?
– Não diria isso. (68)
– O médium homossexual deve ser impedido de trabalhar no centro espírita?
–De maneira alguma! Agora, que ele também faça o possível para se conter, não é? (68)
– Se conter?
– Com seus trejeitos e... balangandãs! (69)
– De modo geral...
– Deixe-me concluir: os jornais espíritas têm “donos” – jornais e revistas! Estão a serviço de
grupos, não da Doutrina. Infelizmente, o interesse pessoal está vigorando no Movimento. (70)
– Só para determinado jornal, eu respondi a três entrevistas que não foram publicadas...
– Eu sei, mas também quem manda você não contemporizar? Faça política... É o que esse
pessoal quer: ser bajulado! Diga que eles foram personalidades ilustres em vidas anteriores, ligadas a Allan
Kardec, etc. Você não mente... Como é que quer fazer parte da “panela”, se não entra nela? Corrompa-se, e
você terá espaço. (71)
– O médium...
– O médium é incoerente: quando mais precisa trabalhar, delibera tirar férias... (105)
– Mas, o Dr. Inácio Ferreira, um nome, inclusive, internacional...
– Não deixava de ir ao banheiro todo dia! (108)
– O Espírito Verdade não era Jesus?...
– Elias, cumprindo a promessa de restabelecer todas as coisas, veio em espírito; o Espírito
Verdade era João Batista! (115)
– Dr. Inácio, o senhor se posiciona contra ou a favor do aborto?
– Com a Doutrina, sou contra o aborto indiscriminado, sem, digamos, nenhuma indicação
terapêutica. (127)
– E quando se trata de gravidez ocasionada por estupro?
– Quando se trata de estupro, creio que se deve dar à mulher o direito de decidir, e respeitálo, seja qual for. (128)
– Mesmo que ela decida pelo aborto?
– A sociedade não pode obrigá-la a arcar com as consequências de tal violência. Ponhamonos no lugar da mulher aviltada em sua dignidade... A pretexto de ética religiosa ou o que o valha, não
podemos traçar regras de comportamento para os outros. (128)
– A mulher deve ter o direito de abortar o anencéfalo?
– Creio que Deus, através dos progressos da Ciência, está nos dotando de meios a fim de que
tenhamos certas provas suavizadas. Sabemos que a dor é benéfica para o espírito, no entanto, recorremos ao
analgésico. (131)
– Então, a gravidez do anencéfalo deve ser interrompida?
– Se os pais, e principalmente a mãe tomarem tal decisão, após a confirmação do diagnóstico,
cabe-nos, repito, acatá-la sem recriminações. (131)
– O senhor está fazendo graça, não é?
– Estou provocando... (172)
– Provocando a quem?
– Os espíritas ortodoxos. Adoro fazer isto... (172)
– Para quê?
– Para que eles saibam que não podem me calar, que não são os donos do Movimento e nem
tampouco os espíritos missionários que se supõem; são, na verdade, um bando de ingénuos... Tenho dito, me
segurando para não dizer mais. (172)”

Textos deste jaez abundam neste autor. Não sei se a finalidade é divertir ou achincalhar; seja
qual for a intenção, é literatura indigna de figurar no espiritismo. Infelizmente Carlos Baccelli tem
muitos e fiéis seguidores em Portugal que, por terem tido acesso a adequado conhecimento,
deveriam, em princípio, ter melhor discernimento e maior sentido crítico.
Não são isentos de responsabilidade neste negro exemplo de literatura mediúnica (tem
momentos em que surge a dúvida da fronteira entre mediunidade e loucura, tal a incapacidade
revelada pelo autor de enxergar o que escreve) o editor e distribuidor, que veste a capa de espírita e
com ela vende e difunde truanices, e aqueles que devendo zelar pelo bom nome da doutrina e pela
verdade optam pelo silêncio, sob os mais pueris pretextos.
*
E agora, do mesmo autor, mas revestindo forma mais subtil mas não menos insidiosa.
Livro: “Segundo O Livro dos Espíritos”, editora Didier, Carlos A. Baccelli /Irmão José
“Quais são, para o espírito, as consequências do aborto?
– Uma existência nula e recomeçar. (“O Livro dos Espíritos”, questão 357)
O aborto, praticado indiscriminadamente, jamais se justifica.
Os métodos anticonceptivos, atualmente à disposição dos homens na Terra, foram-lhe outorgados pela Divina
Misericórdia a fim de eles não virem a se comprometer na prática sistemática do aborto.
Os métodos anticonceptivos, igualmente, estão ensejando aos homens critérios de seleção, para espíritos de
qualquer condição não mais encontrar facilidade de reencarnar no Planeta.
É que o denominado “expurgo planetário” já começou, com milhares de espíritos recalcitrantes não mais
encontrando espaço para renascerem no Orbe, que haverá de se elevar à condição de Mundo de Regeneração.
Muitos espíritos rebelados estão tendo a sua última oportunidade de renascimento na Terra, que, se não
aproveitada, então os encaminhará ao exílio em mundos compatíveis com o seu caráter evolutivo.
Na atualidade, a Medicina dota-se de recursos tecnológicos avançados para começar a interferir – de maneira
positiva – na natureza das provações humanas, antecipando-se, por exemplo, às imperfeições da matéria que
podem, no útero, gerar um embrião geneticamente comprometido, impondo traumas e desnecessários
sacrifícios de gestação à mulher.
Convenhamos em que período da gravidez somente encontra compensação, para a mulher, nas alegrias da
maternidade.
Com a Evolução, tendência é que o corpo feminino seja cada vez menos onerado na gestação, o que, em
muitas mulheres, é fator de desajustes emocionais e irreversíveis problemas de natureza física.
O espírito que, de maneira equivocada, dá início ao seu processo reencarnatório, constrangendo a vontade do
homem e da mulher, por uma ação obsessiva, se rejeitado em seu propósito, sempre terá uma nova
oportunidade de renascer – na Terra ou alhures.
É de se esperar, todavia, que tanto o homem quanto a mulher se tornem cada vez mais responsáveis no ato da
procriação, já que, perante a Lei Divina, todos serão chamados a inevitável prestação de contas.
A sociedade humana, por ainda conservar marcantes traços de machismo, não pode e não deve impor à
mulher decisões nas quais, sendo ela a maior interessada, não possa opinar.
Os homens que combatem – por exemplo, em caso de estupro – o abortamento marginalizam a mulher que se
faz mãe, a qual, digna de elogios, deliberou a levar a termo o seu quadro de gravidez não-intencional,
dificultando-lhe, por preconceito, oportunidade de refazer a sua vida afetiva e profissional.
Se as religiões se empenhassem em campanhas para que as milhares e milhares de crianças que crescem soltas
nas ruas das grandes e pequenas cidades fossem salvas do vício e da criminalidade, como têm se empenhado
em campanhas sistemáticas contra o aborto, tenhamos absoluta certeza de que, ao se combater a causa, o
efeito naturalmente desapareceria.
O aborto indiscriminado é consequência da orfandade moral e espiritual a que as crianças e os jovens têm sido
relegados pela sociedade.
O livre arbítrio do espírito desencarnado também termina no exato momento em que ele – desrespeitando o
direito dos encarnados e prevalecendo-se de sua invigilância – força as portas da reencarnação,
intrometendo-se no planejamento deste ou daquele grupo familiar.”

Qualquer que seja medianamente inteligente e minimamente lúcido percebe as contradições
e as falácias. Na linguagem típica dos Espíritos perversos e mistificadores, é uma frase com mel e
outra com fel, que os desatentos vão engolindo sem distinguir o sabor, talvez porque hipnotizados
pelas palavras.
Resumindo e concluindo: se a gravidez onera o corpo feminino; se um embrião
geneticamente comprometido, impondo traumas e desnecessários sacrifícios de gestação à mulher;
se obsessores não devem impor a reencarnação – nestes casos o aborto fica legitimado.
Ora acontece que: a gravidez onera o corpo feminino; os sacrifícios impostos pelos
embriões geneticamente comprometidos estendem-se para lá da gravidez; e ainda não é possível
saber que Espírito vai reencarnar – logo, eliminam-se todos, impedindo, antes ou depois da
fecundação, a reencarnação.
Surge a pergunta: quem recusa a reencarnação que, como todos sabemos, é uma
necessidade evolutiva?
E com o último parágrafo (“O livre arbítrio do espírito desencarnado também termina no
exacto momento em que ele – desrespeitando o direito dos encarnados e prevalecendo-se de sua
invigilância – força as portas da reencarnação, intrometendo-se no planejamento deste ou daquele
grupo familiar.”), levanta-se a questão: Deus existe?

O melhor poema é trazer almas ao mundo dos homens
E só depois de viver é que os versos fazem poesia.
Plantar árvores, cuidar, amar intensamente
É que enche a existência do que nasce de mulher,
Escrever só satisfaz se não for motivo, mas consequência.
O melhor poema é o bem que se faz, a luz que se irradia,
A humildade que se patenteia E só depois a escrita, para que seja
Algo mais que borrões de tinta.
Poesia é ter olhos de beleza, mãos de carinho,
Pés de mensageiro, ouvidos de amigo,
O resto é um faz-de-conta que se vive e perda de tempo.

Chryserus

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS, UM SUSTO
Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

Em qualquer organização religiosa há a distinguir três tipos de pessoas, com interesses bem distintos:
1 - os que constroem o edifício teológico, traçam as linhas ideológicas identitárias da organização,
estabelecem as regras de conduta, elaboram a orgânica administrativa – teólogos e investigadores,
elementos mais proeminentes da hierarquia sacerdotal e professores universitários;
2 - os que zelam pelo cumprimento dos seus preceitos, por isso mais próximos dos fiéis: elementos da base
da hierarquia sacerdotal, acólitos, catequistas e demais leigos, segundo a organização em causa;
3 – os fiéis em geral: seguidores, crentes, simpatizantes.
Vamos debruçar-nos sobre os primeiros.
Entre as organizações importantes, as religiosas são as mais importantes. Devemos-lhes, entre uma
multiplicidade de aspectos inerentes a cada uma de per si, a educação e respectivas correntes pedagógicas,
cuidados de saúde, de ajuda aos mais necessitados, e, muito especificamente, o levantamento da fé como
algo estruturante do indivíduo, factor privilegiado de socialização. No entanto, dificilmente explicável, ou não,
falharam redondamente. Porquê?
Em vez de traçarem um caminho dos fiéis rumo à felicidade, fizeram do sofrimento um meio virtuoso de
chegar a Deus; divindindo o panorama religioso em dois, o pagão e o monoteísta, criaram dois tipos de
crentes, dois tipos de fiéis, dois tipos de pessoas, com dois graus de importância, com dois caminhos de fé,
com dois objectivos distintos, a saber, a felicidade na terra, para os pagãos, a felicidade no céu, para os
monoteístas.
Ao imporem comportamentos que vão ao arrepio da natureza humana, construiram um mundo à parte,
isolaram-se, facto que se tem perpectuado até aos nossos dias.
Assim, estabelecendo um paralelismo entre o mundo terreno e o mundo celestial, fizeram daquele um
mundo de malefícios e de vícios, incompatível com a boa-ventura do mundo celestial. Criaram preceitos e
práticas sacrificiais, supostamente salvíficas, ritualística complexa para agradar a Deus/deuses.
Minimizando o natural sofrimento do ser humano, ou enaltecendo-o, conforme os interesses, excluindo-o,
habitualmente, de uma abordagem espiritual, sobrepuseram a este um segundo sofrimento, artificial, muito
maior, o qual consiste na descontextualização sociológica da existência humana, apresentando o mundo
como um palco de males a abater o que, naturalmente, culmina em comportamentos alucinados.
A felicidade neste mundo foi sempre encarada com temor e desconfiança, uma vez que retira ao céu a
primazia e a exclusividade da mesma. Dito de outro modo, só no céu é que é possível ser-se feliz.
No entanto, esse céu exclusivista e ciumento mais não é que o prolongar dos prazeres do inconsciente, no
seu pior, tais como: sensualismo e machismo - um mundo de orgasmos eternos, onde o fiel vive rodeado de
virgens; avareza/egoísmo - posse do mais fino ouro, numa riqueza sem fim; gula - um banquete farto de
excelentes iguarias; preguiça/ócio - um festim eterno, dança e riso permanentes, onde ninguém trabalha;
desprezo/não-perdão – os inimigos foram destruídos para sempre; ignorância – ausência de perspectivas
intelectuais pois não faz falta estudar… e muitos mais poderíamos citar, todos contrários à santidade e pureza
espirituais.
Profundamente conhecedoras das fraquezas humanas, mais especificamente com os seus fetiches, e por isso
mais ocupadas com estes do que propriamente com a salvação das almas, as organizações religiosas têm
mexido habilmente com os anseios mais profundos dos seus fiéis: saúde, paz e prosperidade para sempre,
sobretudo, prazer eteno. Nada interessadas em tornar o mundo melhor, prometem tudo isso no além. O
preço é cumprir rigorosamente com as práticas impostas e desprezar o mundo.
De tribais a ordens militares, impuseram-se pela força semeando terror. Foi assim que impuseram os seus
deuses, encabeçando o destino dos povos e, dessa forma, desenvolvendo a subserviência, garantindo riqueza
para si, honrarias, lugares de destaque político. Hoje, não é diferente, apenas sociologicamente
descontextualizado, ou pelo menos deveria sê-lo.

Era suposto a humanidade ter evoluído na sua fé e na sua religiosidade, só que as organizações religiosas não o
permitem. Cinicamente indo procurar na História os seus piores momentos, há quem desculpe os actos
violentos com os comportamentos de outrora; uma espécie de pena de Talião, olho por olho e dente por
dente, ou pela lei do karma, “fizeste no passado estás a pagar no presente”. Ora a História é uma ciência que
nos descreve o nosso caminhar no mundo, a manifestação da nossa espiritualidade no mesmo, rumo a nada
mais importante que a felicidade. As batalhas de ontem não são as de hoje. Convém dar essa impressão, mas
não é bem assim.
Estamos a viver momentos históricos singulares, problemas acutilantes onde o principal é a sobrevivência da
própria humanidade. Isto é novo. Isto levanta questões como: Que humanidade estamos a construir? Que
influência terão os robots no seu percurso existencial? Qual o seu real contributo? Por outro lado, os recursos
naturais estão a esgotar-se, o respeito pela Natureza desapareceu, a pessoa humana tem… outro valor: que
outro e que valor? As organizações religiosas não estão a dar resposta.
É urgente sensibilizar os fiéis para a mudança de comportamentos de fé pois há que rejeitar os belos
discursos. Há que agir em prol de uma paz estável, o que já não significa apenas na Humanidade inteira, mas
abrange também a relação desta com a Natureza. Aliás, verdadeiramente, nunca deixou de o ser. Quem não
estiver em conformidade com o mundo natural também não está com o seu semelhante, e vice-versa. Nem
com Deus.
É chegado o tempo em que as organizações religiosas têm que encarar este mundo como uma das moradas
do Pai, desenvolver esforços no sentido de criar um céu aqui e agora, porque amanhã pode ser demasiado
tarde. Praticar o bem é sempre uma urgência.
Mas se teimarem, cada uma por seu lado, a impôr-se como verdades absolutas, então elas prolongam o
desfazamento e desconforto sociais nos fiéis, e estes, assustados com o diferente porque é mau, agrupam-se,
criando espaços/localidades exclusivamente deles, autênticos guetos.
São as micro-sociedades, com leis próprias, escolas e curricula particulares, não raro a-científicos e com
preceitos ético-axiológicos perigosos. A consequente desvaloração deste mundo confere aos fiéis a ilusão de
que dessa forma têm Deus do seu lado, transformando-a em acto virtuoso.
Ora o mundo é uma irmandade de gente filha do mesmo Deus. A dessocialização cria o cancro do isolamento:
a ilusão de que se é privilegiado por pertencer a esta ou àquela congregação, o não-mundo porque este não
presta e nós somos bons, os bons, os melhores. A nossa escola é a que melhor prepara para a vida, a mais
intelectual, rumo aos campeões da ciência, a mais segura e longe de todos os perigos, não interessando dar à
sociedade sugestões para acabar com a insegurança nas escolas públicas, nem traçar objectivos de vida aos
jovens, implicando os fiéis numa responsabilidade que é de todos.
Mas onde estão, verdadeiramente, as causas de tudo isto? Como é que se chegou a este ponto, de tal forma
que gente com mais bases intelectuais tem comportamentos que supostamente já não deveria ter? Como é
que um pedreiro se iguala a um juíz? A natureza humana é permeável à subserviência, e esse é que é o
problema. A carência afectiva ou um grande problema existencial podem conduzir a qualquer pessoa a actos
da maior irracionalidade. No sofrimento somos todos iguais, estamos todos em linha recta para o desespero,
logo todos igualmente expostos à manipulação. É tudo uma questão de tempo e de: um rosto simpático que
surge quando menos se espera; uma palavra assertiva nuns lábios risonhos; um rosto de olhos brilhantes, um
discurso bem elaborado....
Por isso não é difícil às organizações religiosas manobrar o inconsciente colectivo. Aguçar o narcisismo é fácil.
Isolar a pessoa da família, desmembrando-a, dos colegas de profissão, fazendo perigar o próprio posto de
trabalho e, consequentemente, conduzir à dependência e sujeição; excluir de práticas desportivas e artísticas,
de lazer, etc., chegando ao ponto de fazer expulsar do lar os filhos indesejados, maridos/esposas que, por
algum motivo, deixaram de pertencer à organização religiosa da família.
A rejeição dos filhos, por exemplo, está a tornar-se cada vez mais comum, remetendo cidadãos equilibrados
afectiva, psicológica e socialmente para os insondáveis quão turtuosos caminhos da desilusão, do desprezo
familiar, do ateísmo pela falta de humanidade a que a família se votou, em nome de uma organização que, tão
vituperiante quão feroz, ensina a excluir tudo o que se lhe oponha. Os fiéis, drasticamente hipnotizados pela
promesssa da felicidade no além e no suposto agrado a Deus, sempre as velhas promesssas, excluem de suas
casas o bem mais precioso que Deus lhes ofereceu e do qual são os responsáveis por fazer cidadãos correctos
e equilibrados, o maior amor das suas vidas, e que passou para segundo plano.
Os filhos passsam ao estuto de representantes do maligno, diabos dentro de casa, infiéis malditos, o que há
que excluir definitivamente. E assim vão semeando a deshumanização. Dito de outra forma, para o topo das
organizações religiosas, ainda que muitas digam que não é assim, e seria bom que de facto não fosse, a
humanidade reduz-se a um bando de infiéis. É pena.
Não basta não usar armas de fogo ou outras. é fundamental enterrá-las, sejam elas de que natureza forem.
(continua)

Se eu soubesse o sofrimento que viria, não teria pedido a mediunidade quando fui reencarnar.
Mas a verdade, porém, é que a mediunidade foi sofrimento porque assim a fiz.
Ah, que perigosa a mediunidade!
Desde cedo comecei a adivinhar o que as ovelhas iriam parir. A breve trecho era o mais importante da
aldeia. E soube-me bem a importância. Vaidade, ó vaidade!
Atrás de uma adivinhação veio outra, atrás de uma pessoa ávida de futuro outra veio. O futuro foi-se
desvendando, o passa palavra alastrou, a fama cresceu, a procura aumentou – e não tardou era o mais importante
da freguesia, quiçá do concelho.
Ah! que importante, o senhor bruxo infalível, escutado como oráculo divino, seguido como um profeta dos
tempos bíblicos! E a vaidade e orgulho imensos, ali disfarçados em falsa modéstia e aparências de humildade, até
no recebimento de lembranças – ah!, pequenas contrapartidas de gente grata, até do que não se realizou, mas que
na aflição que se fora se transformou em pequenos milagres.
E depois até patrões de empresas me procuraram para os seus negócios – e também para as suas
tribulações sentimentais e para as doenças comuns a todos os mortais.
Como andava feliz o meu ego!
A coisa fica complicada quando somos importantes e começamos a lidar com gente poderosa, porque a
breve trecho estabelece-se uma rede de cumplicidades, em que um favor concedido amarra-se a um favor obtido,
um silêncio feito a um silêncio pedido, uma culpa própria a uma culpa alheia. Girando sempre esta roda, aumenta o
volume de motivos que nos aprisiona até o esmagamento. De tal teia só escapa a mediunidade, e um dia ela se foi,
tal como veio, sem prévio aviso.
Ah!, não, não podia dizer “Ide embora, já nada adivinho, deixem-me em paz”. Nem o amor próprio nem a
cobardia mo permitiam.
Uma rede de informadores punha-me a par da vida dos que continuaram a procurar-me, particularmente os
taxistas habituais a quem interessava o negócio e que bem sabiam como fazer-se confessores das almas sofredoras
e infelizes.
A experiência, o magnetismo pessoal e o auto sugestionamento dos aflitos ajudaram a que me mantivesse
o senhor Tal (e só o bruxo para aquela meia dúzia costumeira que à socapa ridiculariza de tudo e de todos).
Aparentemente sem mais declive para descer, a mediunidade voltou. Não aprendida a lição, para o homem
mundano foi um alívio; alívio que a breve trecho se converteu em ainda mais pesada carga, tal a equipa de
assessores espirituais com que me comprometi. Só que aquela era uma via de sentido único, um caminho já sem
retorno.
Quando desencarnei, o pior não foi a humilhação a que me sujeitaram os Espíritos que serviram da minha
mediunidade; pior, bem pior, foram os vitupérios daqueles que por força dos dizeres que veiculei viram destruídos
casamentos, se acharam perante negócios ruinosos, tiveram amizades traídas.
A seguir e a somar aos aguilhões da humilhação, da vergonha e do medo, vem o terrível sentimento de
culpa e o remorso. Nós, os médiuns que fazemos mau uso da mediunidade, somos duplamente castigados. Não é
sentença para ficar exarada em livro, é látego no espírito.
... … … … … … … … … … … … … … …
Sempre me tenho dito “Se eu soubesse, não tinha pedido a mediunidade”; mas devo começar a interrogarme “Que fiz da mediunidade que pedi?”. Tenho de passar do querer alijar responsabilidades ao enfrentamento do
fracasso para poder partir rumo a uma nova conquista. Mas quando? Um tão grande cansaço ainda me toma, que
não sei quando poderei desenhar um novo mapa de vida.
Tenho de vir junto de outros médiuns, como qualquer infeliz, para haurir neles algum alento. Bendita
mediunidade que o permite, que não a que foi minha, que só delapidou forças.
A única mediunidade abençoada é aquela com Jesus; abnegada, humilde, singela. Mas, e entende o homem
a abnegação, a humildade, a singeleza?...
Pudessem ver-me e sentir o meu pesar!
Pudesse mais ninguém incorrer nos mesmos erros e enredar-se nas malhas em que me enredei!...
Nem a morte me libertou.
Pudesse, hoje, voltar a adivinhar o que vão parir as ovelhas e não ser o de então, porque se voltasse a ser o
de então novamente me enganaria no dever!...
Perdoem-me todos os que prejudiquei.
Perdoem-me.

Jesus
António Soares
António
Soares
L.E. Q.
625: Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao
homem, para lhe servir de guia e modelo?
“ Jesus “

A figura religiosa de Jesus não se deteve apenas no cristianismo, alargando-se praticamente a todas as
outras religiões, sendo por vezes os seus ensinamentos mais importantes do que a sua figura. É reconhecido
desde um simples profeta, um homem bom, até mesmo uma encarnação de Deus.
Para Kardec, Jesus é o modelo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus
no-lo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei.
Desse modo, Jesus não é apenas um personagem histórico para ser admirado, divinizado ou idolatrado, mas
alguém a ser consultado em todos os momentos da nossa vida.
Sendo Jesus um Espírito criado simples e ignorante como nós, foi evoluindo através de reencarnações em
outros mundos, pois o planeta Terra ainda não existia, até chegar à perfeição. Deus, no amor, na bondade e
na justiça de Suas Leis, não privilegia ninguém, não cria Espíritos mais evoluídos e outros menos evoluídos.
Deus simplesmente cria o Espírito simples e ignorante, e, cada um, procura através de sua vontade e livre
escolha o caminho que mais lhe convém. A escala evolutiva do Espírito principia no átomo que se aperfeiçoa
até atingir a qualificação no anjo, arcanjo, querubim, etc…
Assim, Jesus como Espírito puro, qual ministro de Deus, é designado para ser o co-criador e orientador do
planeta Terra. Ele foi o arquiteto, que, juntamente com outros Espíritos puros, dirigiu todos os trabalhos da
formação do planeta e da organização necessária à vida, isto, cerca de quatro biliões e meio de anos
passados. É, pois, por tudo isto, o nosso Governador Espiritual.
Em sua pureza e humildade, aceitou vestir as vestes carnais, para assim, no meio dos homens passar melhor
a mensagem de sua missão. Devido ao seu elevado grau de pureza, fez com que houvesse uma preparação
cuidadosa e demorada, para que seu perispírito puríssimo pudesse entrar nas camadas vibratórias densas
do planeta. Mensagens do Plano Espiritual, dizem que demorou aproximadamente mil anos terrestres essa
preparação para o processo de encarnação.
Não só os profetas que anunciavam a vinda do Salvador, mas muitos dos que iriam fazer parte de sua vida
terrena, foram preparados segundo as leis da reencarnação. Diz-nos Emmanuel no livro “Renúncia”, que
após o desligamento do Plano Espiritual, levou cerca de dez anos até ao momento da conceção.
A anunciação do anjo a Maria, ter-se-á dado através de efeitos mediúnicos de vidência, audiência e
intuição, assim como o aviso a José, deu-se num estado de emancipação da alma, (sonho). A mediunidade,
sendo desconhecida naquela época, era necessário que tudo se passasse como sendo um milagre de Deus,
até que o conhecimento do homem amadurecesse. E esse tempo chegou com o Consolador prometido.
Da infância de Jesus, temos apenas pequenos relatos de Lucas: O dia a seguir ao nascimento, ao oitavo dia a
circuncisão, por lei Judaica. A consagração do menino ao quadragésimo primeiro dia segundo a lei de
Moisés. Aos três anos as vestes com borlas (franjas). Aos cinco anos de idade inicia a escola/catequese. Aos
dez anos principia o estudo da “Mishná”, primeira parte dos textos do Talmude. Aos doze é apresentado no
templo, conforme a lei do Senhor. Portanto, sua infância era precisamente igual a qualquer criança. Crescia
forte e robusto ajudando seu pai na carpintaria. Aprendeu a arte, ajudando no sustento da família até ao
início de sua missão.
( continua… )

O marketing da mediunidade e da caridade
por Dora Incontri
(jornalggn.com.br/artigos/o-marketing-da-mediunidade-e-da-caridade-por-dora-incontri/)

Pode parecer estranho tratarmos de alguns assuntos internos do movimento espírita nesse jornal, de
caráter plural. Mas é necessário pontuar para espíritas e não espíritas algumas questões que atravessam
a sociedade brasileira, na qual esse mesmo movimento se faz fortemente presente e é objeto de filmes,
reportagens, entrevistas e notícias.
O espiritismo proposto por Kardec é uma filosofia livre, que cada um pode seguir individualmente, mas
partidários dela também podem se organizar em centros, sociedades, associações, igualmente livres e
independentes entre si. Como Kardec não pretendeu fundar uma religião, constituída de hierarquias,
sacerdócios, rituais e sacramentos – embora a filosofia espírita carregue consigo uma proposta de
espiritualidade livre – não haveria necessidade de nada disso para a constituição do espiritismo.
Entretanto, no Brasil, o nosso forte componente de cultura religiosa acabou transformando o espiritismo
numa religião[1] – apesar de haver pessoas e setores que resistam a essa definição (o que não significa
negar aspectos espiritualistas do pensamento kardecista, como a existência de Deus e a possibilidade de
orar individualmente ou em conjunto, sem nenhuma fórmula ritualística).

O problema é que a grande maioria de espiritas e não espíritas procura eleger lideranças desse
movimento e identificar quem poderia em tese falar em nome do espiritismo. Ninguém pode e todos
podem. A verdade é essa.
Mas o que se faz é dar a voz máxima à Federação Espírita Brasileira, que se arrogou como representante
oficial do espiritismo brasileiro, apesar de não ser reconhecida como tal por muitos espíritas. E se dá a
voz também a médiuns, que se tornam líderes carismáticos e que muitas vezes são protegidos pela FEB.
Ora, como no espiritismo não há cursos oficiais de teologia (como existem entre católicos e
protestantes), essas lideranças autodeclaradas ou reconhecidas espontaneamente pelo movimento,
carecem muitas vezes não só de uma formação espírita, como de uma formação cultural mais ampla. Aí
está o problema! Junta-se a ideia de uma liderança com amplos poderes de influência, com falta de
preparo cultural, psicológico e mesmo espírita para isso. O primeiro caso que tivemos nesse sentido foi o
médium Chico Xavier. De fato, um médium excepcional, um ser humano decente, mas um ser humano!
Como qualquer outro e com grandes limitações culturais, dentro do contexto em que cresceu e viveu.

[1]

Não é propriamente um elogio, porquanto só afasta da racionalidade. Acresce que sendo as religiões invenção humana,
ainda não conseguiram servir Deus nem os homens. (N. da R.)

A partir dele, outros médiuns, como é o exemplo de Divaldo Pereira Franco, se arvoraram (ou foram
entronizados) como líderes incensados e que passaram a pontificar sobre vários assuntos: educação,
psicologia, sociedade, costumes, sexualidade, política… temas sobre os quais não têm conhecimento ou
apenas conhecimentos superficiais.
O que os tornaria confiáveis para pontificarem sobre qualquer assunto? Para muitos espíritas (e não
espíritas também, diga-se de passagem) dois critérios servem para eleger essas lideranças: o fato de serem
médiuns e as obras assistenciais que realizam.
O primeiro critério contraria frontalmente toda a proposta de Kardec. Para o fundador francês do
espiritismo, o médium é um ser humano como outro qualquer, deve submeter suas comunicações à crítica
de seus pares (coisa que não se faz com nenhuma produção mediúnica no Brasil) e deve ser discreto no
exercício da mediunidade, porque esta não lhe confere nenhum status sobrenatural ou mesmo social.
O segundo critério também é bastante questionável. Segundo a ética de Jesus, adotada por Kardec
no Evangelho segundo o Espiritismo, “a mão esquerda não deve saber o que faz a direita” – ou seja, a
caridade não pode ser anunciada como marketing pessoal, coisa que muita gente faz entre nós.
Além do que, se Kardec colocou como premissa ética máxima do espiritismo que “Fora da Caridade não há
Salvação”, não se pode entender essa caridade apenas como assistencialismo social. O espiritismo é uma
proposta de transformação da sociedade, de mudança estrutural, pois segundo o Livro dos Espíritos “numa
sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome”. Assim, não temos de nos
regozijar por haver pobres no mundo para assistirmos e nos sentirmos muito bons por isso. Mas, ao invés,
devemos nos constranger por termos uma sociedade onde haja tanta injustiça e desigualdade, trabalhar
para mudá-la e quando for absolutamente imprescindível fazer assistencialismo, que isso seja motivo de
vergonha e não de vaidade e de incensamento e santificação de pessoas que se dedicam a isso.
Então, ser médium e ter um trabalho assistencial não habilita ninguém a falar em nome do espiritismo e
colocar suas posições como representativas do movimento todo.
Muito menos quando essas posições são contrárias à essência do espiritismo. De fato, apoiar um governo
que defende a tortura, que trabalha para arrancar os direitos fundamentais do cidadão, que manifesta
posições racistas, machistas, homofóbicas, que não protege nosso patrimônio científico, cultural, natural e
mineral – e que sobretudo ataca a educação – eixo central do espiritismo, fundado pelo educador Allan
Kardec – é uma negação dos princípios fundamentais do espiritismo. Mas a contradição é inerente aos
apoiadores do atual (des)governo. O que é preciso é colocá-los no lugar que é deles, que estão apenas
manifestando uma opinião pessoal, e não como lideranças de quem não os aceita como líderes.

