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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.

14.
«Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta
derivam do Espírito do próprio indivíduo. (…) O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. (OP,
Manifestações dos Espíritos, item 58)
Aqueles que reencarnam com pesadas cargas cármicas não precisam de obsessores
para desenvolverem transtornos psiquiátricos. Só que aliado a esse factor comummente também
trazem ostensiva a mediunidade, o que ainda mais potencia a propensão. É então que a fantasia é
assumida como realidade, num delírio em crescendo. Em caso extremo, se não acudido por algum
meio, pode sobrevir a loucura.
Quer-nos parecer que é aqui onde mais fortemente se evidencia o vampirismo,[1] em
simbiose tantas vezes multissecular. Todos aqueles que deixam um rasto de sangue e dor quando
reencarnam vivem em permanente equilíbrio precário. Só uma forte determinação para a reforma
íntima e o constante apoio dos bons Espíritos permite que o equilíbrio não se rompa.
*
Estas são pessoas difíceis. Quando se fixam num objectivo, tornam-se autênticos obsessores[2]
que não desistem da presa por mais reveses que a conquista lhes traga. Pacientemente montam teias
complexas, fingem bonomia e cordura, construíram para si próprios uma imagem de evolução
espiritual que pretendem impor através um discurso em que não raro transferem para o outro a
responsabilidade pelo mal-estar que causam[3] e sempre arranjam argumentos para desfazer as
contradições em que são apanhados.
“Como não há pior cego do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda
tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas
ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz.”
(LM 250)
[1]

“A era dos vampiros fantasiosos já passou há muito, mas a do Vampirismo, nascida nos fins do século passado, com as
descobertas científicas de Crookes, Richet, SchrenkNotzing, Kardec, Zöllner e tantos outros – todos homens de Ciência,
professores – catedráticos de grandes Universidades, apenas se esboça em nossos dias. (…) O Vampirismo atual não se
nutre de lendas assustadoras, mas de realidades positivas do campo do Psiquismo, que exigem esclarecimentos.” (J.
Herculano Pires, Vampirismo)
[2] A propósito de obsessores: a transmissão de pensamento é um fenómeno decorrente da não-localidade (interacção
fora do cone-de-luz, ou seja, instantânea). Essa transmissão de pensamento pode operar-se entre duas consciências
materializadas, mesmo a longa distância, ou entre uma consciência espiritual e uma consciência materializada.
[3] Quando duas pessoas se ligam pelo pensamento efectuam trocas energéticas. A qualidade dos fluidos, o serem sãos
ou malsãos, torna-os agradáveis ou desagradáveis. Este é um efeito de contraste, a verificar-se nos encarnados entre si e
entre encarnados e desencarnados. (“O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste,
porquanto, se o Espírito do médium simpatiza com o mau Espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade
deste o afectará.” (Nota à questão28ª, 268 LM)

15.
Devido à sua dupla função a que chamarei de reguladora da sexualidade e reguladora da
mediunidade, pela pineal[1] desenha-se uma tensão nem sempre fácil de gerir entre o instinto sexual
e o apelo às realizações do espírito pela sublimação da força genésica.
Entram aqui em jogo outros factores, a saber: a situação moral do médium e as sintonias que
estabelece, os quais potenciam mais uma coisa ou mais outra, levando num extremo aos maiores
desvarios sexuais[2] e noutro extremo às maiores realizações criativas e altruístas[3].
Em defesa, cito: “Uma das opções centrais do tantrismo é clara: o homem descobre que a sua
energia sexual não é simplesmente uma força de reprodução, ela transborda dos quadros da simples
conservação para fornecer ao indivíduo a possibilidade de atingir estados de consciência mais
elevados” (Espiritualidade e Sexualidade, A.-M. Cocagnac.. Artigo em O Livro dos Poderes do Espírito, coord.
Louis Pauwels e Jean Feller).

Isto remete-nos para a seguinte definição da kundalini: antes de ser “acesa” é força telúrica e
vital, curadora; depois de “acesa” passa a ser uma energia inteligente.[4]
Edgar Cayce, citado por Henry Reed em Desperte os Seus Poderes Psíquicos, estabelece uma
interessante relação entre os sete principais centros psíquicos, as glândulas endócrinas que lhes estão
associadas, as sete Igrejas na Revelação (Apocalipse) e as frases do Pai-Nosso. Considera o Livro da
Revelação (Apocalipse) “profético não de acontecimentos exteriores, mas de experiências interiores que
aguardam todos aqueles que entram em contacto com a consciência do Cristo”. Curioso notar que Jung
chegou a uma conclusão semelhante.
*
Acima de tudo o médium é um ser humano e é do seu equilíbrio como ser humano que
resulta uma mediunidade equilibrada. As falhas como médium resultam das falhas como pessoa,
porque não é à toa que se renasce com mediunidade ostensiva. Comummente pedindo-a como
ferramenta redentora, e trazendo-a com toda a possibilidade de vitória porque Deus não dá carga
superior à capacidade em a transportar, anda sempre presente o espectro da falência devido à
atracção que exerce sobre o livre-arbítrio o lastro acumulado e porque a quem muito é dado muito é
pedido.[5]

[1]

Aceitarei a tese com maioria de defensores no espiritismo, porque também há uma minoria que defende a tese de
que a pineal está em involução com argumentos não desprezíveis.
[2] “Além das acusações do emprego de poderes sinistros, outro aspecto controverso sobre Rasputin era o fato de ele
dizer ser capaz de livrar as mulheres de seus pecados “dormindo” com elas para ajudá-las a encontrar a graça divina. E
ao longo de sua vida não faltaram seguidoras, assim como muitas acusações e desavenças por conta de seu
comportamento devasso.”
(https://www.megacurioso.com.br/personalidades/44817-rasputin-conheca-a-historia-de-um-dos-personagens-maispolemicos-da-russia.htm)
[3] “Podemos não saber desde quando existe a crença de que a sexualidade é transmissora de poderes, mas não
estaremos longe da verdade se dissermos que é tão antiga quanto a existência dos próprios videntes, líderes religiosos,
os chamados directores espirituais, etc. A sexualidade utilizada para fins catárticos e exorcísticos é uma temática que
está e estará sempre em aberto.”
(Margarida Azevedo, O sofrimento não tem ética, https://dissertacaoespirita.blogspot.com)
[4] Stanislav e Christina Grof descobriram que as crises kundalini podem imitar qualquer das perturbações psiquiátricas
conhecidas.
[5] Posteriormente à redacção desta entrada rebentou o escândalo João de Deus. Objecto de peregrinações, sabe-se que
já desde o início dos anos 80 ocorriam práticas como as de que agora é formalmente acusado. A ser assim, um lapso de
F. C. Xavier, que o incensou por escrito em 1993, terá contribuído para a blindagem da estrela João de Deus (de quem só
quando se tornou inconveniente é que as cúpulas do espiritismo se demarcaram) durante mais umas décadas.

16.
«O princípio das criações fluídicas parece ser uma das mais importantes leis do mundo
incorpóreo.
Nos seus momentos de emancipação, gozando a alma encarnada parcialmente das faculdades
de Espírito livre, pode produzir efeitos análogos. Aí pode estar a causa das visões ditas fantásticas.
Quando o Espírito está fortemente imbuído de uma ideia, seu pensamento pode criar uma imagem
fluídica correspondente, que para ele tem todas as aparências da realidade (…).
Todas as visões têm seu princípio nas percepções da alma, como a vista corporal tem a sua na
sensibilidade do nervo óptico. Mas elas variam em sua causa e em seu objeto. Quanto menos
desenvolvida é a alma, mais susceptível de criar ilusão sobre o que vê. Suas imperfeições a tornam
sujeita ao erro. As mais desmaterializadas são aquelas cujas percepções são mais extensas e mais
justas.» (RE, Agosto 1866)
Há realidades que só existem intra-mentis, fruto da imaginação e que, portanto, não guardam
qualquer relação com o exterior.[1] Se para o próprio tomam aspecto de concreto e indubitável, para
um observador terceiro é óbvia fantasia.
A mente é um mundo misterioso, que antes de se afirmar na plenitude gloriosa passa por
complexos processos de aprendizagem e depuramento, dos quais faz parte a deformação da
realidade. Não é obrigatório que aconteça, como a cedência ao mal não é obrigatória na evolução,
mas não se exclui.
Não sei se será justo introduzir aqui as dinâmicas obsessivas,[2] mas não é de descartar.
Acho plausível que a imaginação possa ser sobreexcitada por agentes externos a ponto de
impressionar os sentidos e provocar toda a sorte de estímulos físicos, assim como nas emoções elas
vivenciarem-se em torno da ilusão como se existisse um objecto causal real.
Conhecedores das idiossincrasias, esses agentes fazem manipulação psicológica usando o
pensamento e a vontade, mas também fazem uso de sofisticada tecnologia fluídica para produzir
estímulos electromagnéticos sobre áreas específicas do cérebro, que despoletam factos mediúnicos
fantasma.[3]
Como o cérebro não diferencia realidade de imaginação, se a pessoa está sob alguma forma
de obsessão pode bem confundir real e imaginário, tomando uma coisa pela outra, atendendo
sobretudo aos enlaces emocionais que caracterizam os vínculos entre imaginação e realidade.[4]
E como essas criações fluídicas se reflectem no invólucro perispiritual como em um espelho
(OP, Fotografia e telegrafia do pensamento), essas imagens podem estar presentes nos sonhos, porque a
eles podem ir com vida própria isso que só pensamos, e aqueles serem tomados por revelações
espirituais, desde profecias a directrizes as mais variadas. Nem todos interpretam correctamente os
sonhos do faraó.
[1]

Ernesto Bozzano relata em Pensamento e Vontade o caso da materialização de uma cabeça que era um esboço de
reprodução plástica da cabeça de S. João, do pintor Rubens, que a médium havia contemplado admirativamente, alguns
dias antes, no museu do Louvre. Relata outros episódios de materialização de coisas só pensadas, o que revela a força da
ideoplastia e que algumas vezes faz tomar por fenómeno espírita, o que é tão somente fenómeno anímico, pese embora a
validade de ambos.
[2] Conhecidas são as seguintes técnicas obsessivas: persuasão, influenciação telepática, hipnotismo, soldadura
perispirítica, infecção fluídica, manipulações ectoplásmicas, provocação de reflexos anímicos, provocação de efeitos
sensitivos particulares. (Zalmino Zimmermann, Teoria da Mediunidade)
[3] “Importa frisar que nos repositórios de comunicações mediúnicas, desde Allan Kardec a Stainton Moses, encontram-se
mensagens de entidades espirituais com alusões à possibilidade de formas fantasmáticas, ou assombrações, que são
puras formas de pensamento. Esta possibilidade é também confirmada em certos casos, a posteriori, pela contraprova da
identificação pessoal da forma-pensamento percebida.” (Ernesto Bozzano, Pensamento e Vontade)
[4] N7. crê-se rodeada por Espíritos de luz e ela própria toda luz e amor, pois assim os Espíritos lho garantem, e também se
acredita missionária de curas à distância. Mas os escritos atabalhoados, muitas vezes incongruentes e outras tantas
notadamente mistificações, assim como a ordem de afastamento que as vozes lhe dão de centros espíritas onde a dizem
rodeada de obsessores, contradizem aquilo que se crê na experiência que julga única.

Um deus verde
Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

O homem do séc. XXI, confrontado com as vantagens da tecnologia, que não só lhe torna a vida mais fácil
como está ao serviço de todos, isto é, não é propriedade de uma classe privilegiada (o telemóvel do
presidente da república é igual ao do motorista), leva, inevitavelmente, à reflexão de que se o homem
atingiu este patamar de conforto pelos seus próprios meios, se foi capaz de através da tecnologia aproximar
classes sociais, qual a dádiva de Deus para o homem? Dito de outro modo, qual o bem em nós que é,
exclusivamente, proveniente de Deus? Ou o que é que Deus nos dá que seja superior a isto?
Por outro lado, talvez ao arrepio do que era de esperar, a tecnologia não conseguiu afastar o homem de
Deus. Pelo contrário, há um resíduo de insatisfação que não é possível colmatar tecnologicamente. As dores
da alma são idênticas desde sempre e vão muito para além da luta pela sobrevivência, a defesa de
pertences, as lutas pela melhoria das condições de vida. O ser humano é, por natureza, insaciável,
problemático, detesta sentir-se só no mundo, muito embora esse mundo o assuste. O olhar para o céu e
admirá-lo, deliciar-se com o incomensurável, ou passear o olhar pelos campos e assistir ao acontecer da
natureza sempre foram o móbil para êxtases, sensações estranhas, delírios ou visitas a outras realidades. É o
fenoménico a fazer despertar para outros sentidos da vida, fazendo-o curvar-se na ânsia de superar o “medo
do escuro”.
Assim, aquilo que denominamos fé, cuja natureza desconhecemos, é absoluto, a priorista, ou pelo contrário,
existe porque há um delírio ou uma tontura provocados pelas forças da vida natural e cósmica, na sucessão
infinita de fenómenos a que estamos inevitavelmente submetidos? Parece que a explicação da primeira não
está propriamente ao nosso alcance, porque vivemos o desajuste ou a impossibilidade de puro pensamento;
a segunda retrata-nos como portadores de uma fé como ímpeto de espanto. Porém, quer num caso quer
noutro há fé, fé sobre a qual é de capital importância reflectir.
Vejamos. Perdeu sentido, tornou-se uma incoerência, a conquista do reino de Deus segundo parâmetros de
austeridade, sacrifícios, abstinências; hoje, isso toca as raias do fanatismo, retrata mesquinhez espiritual,
apouca a presença do Divino no homem, consequentemente, prática inglória e estéril; por outro lado, longe
vão os tempos da extensão dos rituais e cultos dos templos ao lar, em estreita contiguidade, com fim à
pureza e recíprocas vantagens no céu. Tal uso ficou reduzido a alguns resistentes mais ortodoxos, e às
religiões da natureza cuja teologia ganha terreno. E porquê?
Porque o conceito de natureza como terra, planeta, vida, casa, lar, família, enfim, subiu ao podium. Ele
estende o sentido de crime vs castigo a tudo quanto existe: queimar uma floresta ou tratar mal um animal
está tão sujeito a castigo divino como um crime contra os haveres do outro, a violência doméstica, etc.
“Deus não gosta que atentem contra a Sua obra.”, é o que mais se ouve.

Fé e ecologia é um binómio que as Religiões do Livro têm que levar a sério. A ecologia sobrepôs-se a
tudo e a todos. O lar já não é uma casa da família, é também um lugar ecológico; o templo é um espaço
onde se ensina e amar a Deus, o próximo e a natureza, e, por isso, tem o dever pedagógico de
sensibilizar para a vida espiritual num sentido abrangente. Hoje, toda a gente critica quem muito bate
com a mão no peito, mas não sabe tratar do cão. Já não é possível amar a Deus sem amar a natureza
por Ele criada, donde a boa prática ecológica faz parte do estatuto do humano como ser religioso.
Lembra-te, Israel, que te tirei da terra do Egipto, da terra da servidão, não adorarás outros deuses além
de Mim, não farás nem adorarás figuras, já não chega; amar a Deus acima de todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo, já não basta. Hoje, dir-se-ia: “Lembra-te, que além de Mim e do teu
próximo, tens que amar a Natureza magnífica, os rios e os oceanos, tudo o que existe no fundo do mar,
na terra e tudo o que voa pelos céus. Quando orares, agradece em primeiro lugar o ar que respiras, a
água que bebes, os alimentos que te saciam.”
A crise da história e da racionalidade do homem moderno, provocadas pelo desgaste social, traça um
caminho para Deus baseado na desolação, não já no pecado enquanto uma falta moral. De tanto
querer impôr-se à natureza, o homem sente que lhe perdeu o pulso, assume os desastres naturais
como responsabilidade sua, em resultado de más práticas, e teme o desmoronar da vida. Mais temível
do que a pena moral de Deus, o castigo divino pelas intrigas palacianas que tantas guerras fizeram, por
interesses energéticos, pelos mais cínicos interesses que tantas mortes causaram, o que o homem mais
teme é a reacção dos Elementos, as catástrofes naturais, ainda que possa dizer que, no fundo, ambas
tenham a mesma origem, divina, a segunda é bem mais temida.
Esta concepção esverdeada de pecado, inevitável face ao estado degradante a que o planeta chegou,
pela mão do homem e pela ambição doentia, é ponto de charneira para a emergência de uma nova
relação com Deus. Pensar o futuro é reflectir numa nova forma de vida, um novo conceito de felicidade
baseado na partilha, não apenas com o próximo, mas também em conformidade com os rios e os
oceanos, as florestas e a fauna, respeitando-os e amando-os enquanto autónomos e como fazendo
parte do mesmo planeta e de nós mesmos.
Assim sendo, o pecado é alteridade do bem, da paz, do respeito e do amor; voz, não já da nossa natural
ignorância, mas a ousadia do querer sobrepor-se à Criação (que é tudo, humano e não humano). O
homem continua a ser o grande desconhecido para si mesmo, não há dúvida. Falar de Deus e de si
próprio perde-se. Mas isso não significa que faça do bem uma quimera, uma construção longe da vida
terreal. Não pode destruir e destruir-se, alegando que só no outro mundo e num momento fora da
História é que é possível ser feliz. Pelo contrário, o bem é o conjunto de acções e pensamentos
conducentes à felicidade individual e colectiva. O bem é sempre viável não impossível. Felicidade e bem
são parceiros na conquista do inefável, quem sabe, dos salutares delírios. São caminhos, não o próprio
Deus. Deus é inqualificável. O pecado conduziu-nos até aqui. A tomada de consciência da desolação dá
lugar à esperança.
A nossa vivência religiosa problematiza esta concepção de bem: ou porque o homem está a pagar uma
dívida muito cara a Deus, contraída sabe-se lá onde e quando (ou “quandos”), pouco se importando
com as implicações espirituais e religiosas de uma tal posição que, espremida, é vaga, inespecífica e
uma resultante da subversão da fé a um passado nebuloso; ou porque vivemos tempos apocalípticos,
(todas as épocas tiveram os seus apocalipses, a de Jesus foi uma delas), com a consequente esperança
de um líder messiânico libertador e justiceiro. São disso exemplo os novos grupos religiosos que vão
surgindo diariamente, ou por dissidência dos já existentes ou novos de raíz, de políticos quais
salvadores da pátria e exemplos de fé, com grande moral e cheios de bons costumes, de boa vontade e
munidos de belos discursos, que prometem pôr tudo na ordem enquanto o diabo esfrega um olho. Não
faltam por aí messias: grupos, indivíduos, partidos políticos, religiões, máximas, preceitos, enfim.
Apetece perguntar: qual é o líder que, hoje, não é messias?

O homem moderno mais crítico e mais atento, obviamente opõe-se-lhe, porque está numa relação de
proximidade com Deus do tipo “tu cá, tu lá”; o “Pai Nosso” já não diz “vós”, mas “tu”. Para Deus está reservada
uma conversa de alma aberta. Deus está aqui e agora, trespassa os pensamentos; não está longe nem se
esconde, não quer ser desconhecido, relativiza-se na nossa humanidade; cultua-se não somente no templo,
mas na natureza porque Ele é Vida. O culto é um encontro social da fé e uma teatralização de um tempo
longínquo, gerador de um sentido que é sempre novo. Cultuar é curvar-se em oração numa ritualística toda
memória. A noção de eterno começa aí: a perpetuação de um acontecimento marcante na história, ponto de
charneira de uma viragem que mudou o rumo de um povo ou uma nação. Todos os povos são portadores de
algo que jamais poderá morrer: um conjunto de factos onde se encontram a História e a Fé.
A memória é uma força da fé na medida em que o apresenta facto histórico como uma vontade de Deus como
Ser libertador. Por ela, Deus continua tão participativo como outrora. Por isso, o homem moderno dispensa o
passado culpabilizador, seja ele qual for, como for, onde for. É do futuro que ele se ocupa. O que está morto,
destruído, disso já não passa. Agora interessa saber o que pode construir, ou melhor, co-construir com o seu
Criador. Para quê pensar em culpa, destruição, falta, erro? Já não se trata apenas da nossa História Humana,
também da História Natural.

Quanto à fé, transfigurou-se, porque o homem é ele mesmo um ser transfigurado, uma caricatura do que já
foi. A palavra da oração é outra, amadureceu, mantendo-se, no entanto, manifestação da transcendência na
imanência. A mesma palavra diz e desdiz, chora e sorri, é de cá e de lá, tem força e fraqueza, tem pecado e …,
tem natureza e história.
É facto que a fé assumiu, mais do que nunca, o seu duplo papel: religioso e cultural. Mas ainda é mais verdade
que se tornou tripla: religiosa, cultural e natural. O reino de Deus já não está num céu azul, mas aqui e agora,
ecologicamente.
Por meio da fé, todas as coisas são novas todos os dias, porque todos os dias são novos, singulares e únicos. A
natureza, no seu aparente eterno retorno, é uma novidade constante; uma força renovadora qual horizonte de
esperança e de liberdade. O homem moderno não pode perder esse horizonte: amar a Deus, o Próximo como
a si mesmo e à Natureza, acima de todas as coisas, bem, já não vale a pena dizê-lo porque isso é todas as
coisas (o que há mais além de Deus, o outro e todas as coisas?). A grande fé é amor.

Só tu, Senhor Deus, és minha força e meu sustento,
Meu chão e minha vida.
Fora de Ti não passo de uma folha seca
Que o vento arrasta por onde bem lhe apetece.
Sem Ti o caos, a alma em farrapos de saudade e dor.
Longe de Ti nem alegria nem esperança,
Só desertos de sede e solidão.
E se eu ainda não posso ir até Ti
Escuta o meu anseio e até mim vem,
Ó Senhor Deus do nosso Cristo de amor.
Chryserus

Jesus (2)
António Soares

Quando João viu Jesus a aproximar-se, clamou: “Este é de quem eu falava; após mim, vem
um que é maior do que eu, porque existia antes de mim”
Jesus veio com a missão de encaminhar a humanidade ao bem, oferecendo condições para que o ser humano
possa evoluir em conhecimento e moralidade. Veio renovar a lei de Moisés com a doutrina do
esclarecimento, da tolerância e do perdão. Jesus não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la, quer dizer, dar-lhe
o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento da humanidade. Veio ensinar a todos, que a
verdadeira vida não está na Terra, mas no “reino dos céus”.
Jesus veio à Terra como instrutor da humanidade, portanto o que Ele diz é verdadeiro e instrutivo. Ele é a luz,
a verdade e a vida. Veio para cumprir a vontade soberana do Criador, e a vontade do Criador, é que todos
seus filhos se reúnam em torno do Mestre sob o seu amparo, para que um dia exista um só rebanho e um só
pastor.
Jesus veio trazer ao mundo os princípios eternos da verdade e do amor. Sua palavra pacífica e bondosa,
acolhia à sua volta todos os desfavorecidos e os pecadores. Escolhia os lugares mais simples e pobres, para
levar seus ensinamentos sublimes, fazendo ver aos homens que a verdade dispensa tribunas e templos para
se fazer ouvir. Suas pregações nas praças públicas, reunindo seres desprotegidos e excluídos, demonstravam
que sua palavra servia para unir a todos os homens na fraternidade e no amor. Combateu pacificamente toda
a violência, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Trouxe
conceitos sobre a vida imortal, ensinando aos homens que existe algo superior à vida material.
Entre tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe, um marca-nos profundamente, pois nele reside o
verdadeiro caminho para a perfeição. O mandamento maior; “ Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito “, este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes
o segundo, semelhante a esse: “ Amarás o teu próximo, como a ti mesmo “. É a lei do amor, e o amor a
Deus e ao próximo, leva o homem a praticar a caridade, que não é mais do que o amor em ação, única via de
salvação. Daí a máxima “ fora da caridade não há salvação “.
Como homem, Jesus tinha um corpo como qualquer ser humano; mas como Espírito puro, desligado da
matéria, vivia mais a vida espiritual, do que a vida corporal. Sua superioridade em relação ao homem, não
provinha das qualidades particulares de seu corpo, mas sim, do seu Espírito, o qual vencia de modo absoluto
a matéria, e também das do seu perispírito. Era pois, natural que sua alma se achasse ligada ao corpo, apenas
pelos laços estritamente indispensáveis, o que fazia com que estivesse constantemente desprendida, dandolhe a dupla vista não só permanente, mas com uma clarividência extraordinária e muito superior ao que
possuí o homem comum. O mesmo acontecia em relação a todos os fenômenos que dependiam dos fluidos
perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe facultava uma grande força magnética, reforçada
pelo ardente desejo de fazer o bem.
Quer dizer então, que Jesus, nas curas em que operava agia qual médium curador? Não, pois sendo o
médium um intermediário, um instrumento do qual os Espíritos se servem, Jesus não precisava que o
assistissem, sendo sim Ele que assistia os outros. Jesus agia por si próprio, em virtude de seu poder pessoal,
pela sua vontade, como o podem fazer em alguns casos, os homens na medida de suas forças. Daí, a
recomendação de Jesus a seus discípulos; “ Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos,
expulsai os demônios “ (Mateus, 10:8). Jesus se recebia alguma iluminação, somente a podia receber
diretamente de Deus.

Jesus foi crucificado, não para redimir a humanidade de seus pecados, pois como sabemos, cada um pagará
pelos próprios erros, como disse o próprio Jesus; “pagareis até ao último ceitil”. Todo sofrimento por que
passou, e sua morte na cruz, foi causado por ter ensinado e praticado uma moral completamente oposta à
que era praticada na sua época pelas autoridades judaicas e romanas. Foi pelos ensinamentos e pelas ações
em prol da igualdade e da fraternidade entre todos, pela justiça, e, pela não distinção de classes, que Ele foi
considerado um rebelde perigoso e politicamente inconveniente, que se opunha ás leis, e não por ter dito
que era filho de Deus; (acaso não o somos todos)? Foram os interesses sacerdotais à época, com medo de
perderem todo o domínio que detinham sobre o povo, e, também de ver desaparecer a riqueza acumulada
ao longo dos tempos à custa da fé das pessoas, que o levaram a ser julgado e condenado à pena de morte
como o mais vil dos criminosos.
A “ressurreição” de Jesus veio provar que a morte não existe, o que deixa de ter vida é o corpo físico, o corpo
espiritual é imortal. Jesus reapareceu, não em corpo material, mas sim, em corpo perispiritual. Sua aparição
aos apóstolos que se encontravam reunidos dentro de casa, demonstrou que a matéria não oferece
resistência ao Espírito, e em sua materialização, tornou seu corpo perispiritual palpável para que Tomé
acreditasse que era Ele. Tudo o que acontecia, não eram fenômenos sobrenaturais, mas sim, acontecimentos
naturais, anímicos e mediúnicos devido ao seu elevado grau de psiquismo, pois, Jesus como Espírito puríssimo
podia manipular os fluídos segundo suas necessidades
Podemos concluir, que Jesus deixou um legado de amor e de verdadeiros ensinamentos morais à
humanidade. Se hoje ainda sofremos, e estamos sujeitos a provas e expiações, é, porque além de não termos
entendido a mensagem de Jesus, ainda não conseguimos pôr em prática os ensinamentos que nos deixou.

VISÃO ESPIRÍTA DO ABORTO
Arminda Santos

A palavra aborto vem do latim (abortus) e deriva do termo aborior. O termo é usado para
fazer referência ao oposto de orior, isto é, o contrário de nascer. Como tal, o aborto é a
interrupção do desenvolvimento do feto durante a gravidez e pode ser natural ou provocado.
No entanto, nesta artigo, vamos referenciar apenas ao aborto provocado.
Segundo o Espiritismo, o aborto não tem justificativa perante Deus, a não ser nos casos
especialíssimos, quando o médico honrado e consciente, sentencia que, “o nascimento da
criança põe em perigo a vida da mãe dela”. (Font: ESDE)
Todavia, as pessoas menos informadas acreditam erradamente, que a criança somente é
contemplada com um espírito após alguns meses de gestação, o que faz do ato de abortar
uma coisa banal. Há quem o considere um direito e alguns governos até o legalizam.

Mas as Leis do Criador são verdadeiras e imutáveis e é perante essas que teremos que
responder mais cedo ou mais tarde. À questão 344 do Livro dos Espiritos, qual o momento da
união do espírito ao corpo da criança, os espíritos respondem: “A união começa na conceção,
mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da conceção, o Espírito designado para
habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao
instante em que a criança vê a luz.”
Entenda-se por conceção, o momento em que uma célula sexual masculina
(espermatozoide), se une a uma célula sexual feminina (óvulo), formando o ovo que encerra
em si todos os componentes biológicos do novo ser.
No Livro dos Espíritos na questão 358, podemos ler o seguinte: Constitui crime a
provocação do aborto, em qualquer período da gestação? Ao que os espíritos respondem:
"Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá
crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, uma vez que impede uma alma
de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando.”
Por sua vez, Chico Xavier no seu livro “Mandato de Amor”, diz o seguinte: “o aborto é
sempre lamentável uma vez que estamos na Terra com elementos anticoncecionais de aplicação suave,
compreensível e humanitária, porque é que havemos de criar a matança de crianças indefesas, com
absoluta impunidade, entre as paredes de nossas casas?”
Infelizmente a realidade mostra-nos que há quem o pratique levianamente e às vezes de
forma sistemática, sem qualquer consideração de natureza moral ou espiritual, pois
consideram ser um direito que lhes assiste.
O desconhecimento das leis morais que regem a vida, nomeadamente a lei da
reprodução neste caso particular, faz dos praticantes do abordo indivíduos frios e
materialistas. Desconhecem ou não acreditam nas leis de retorno, o que não os iliba das
consequências.
Segundo Marlene Nobre, espírita e médica ginecologista, o aborto traz consequências
orgânicas, psicológicas e espirituais, nesta existência e na outra, para a mulher que o provoca,
para o companheiro que não a apoia na gravidez e para a equipe de saúde que o executa.
Não há como negar, porém, que as consequências são mais graves para a mulher, porque,
desde tempos imemoriais, ela traz no seu psiquismo o compromisso com os espíritos que
necessitam vir ao mundo para progredir. Essas consequências tomam o nome de obsessão,
depressão, disfunções e doenças orgânicas do aparelho genital, etc.
É importante considerar que o aborto não é uma solução. É um adiamento doloroso de
compromissos estabelecidos pelo Espírito com o reencarnante e em última análise consigo
mesmo.
Para concluir este tema de forma esperançosa, acreditando que as pessoas vão evoluindo
positivamente, deixamos aqui este pequeno trecho de Marlene Nobre.
“Cremos, firmemente, que os seres humanos vão eliminar, de forma definitiva, o infanticídio e o
aborto da face da Terra, porque a evolução espiritual é inapelável. Sob os ares benfazejos do progresso,
os seres humanos vão elevar o padrão do seu comportamento moral, de modo a banir toda a forma de
violência, inclusive essa, que é uma das mais cruéis – a do aborto – para viverem, em toda plenitude, o
sentimento sublime do Amor, em todas as latitudes do Planeta”.
Sim à Vida! Não ao aborto!

18 de Janeiro. Seminário e jantar convívio da ACEMI

A arte como ferramenta de sensibilização do espírito.
com Maíra Uchôa Magalhães
“Demonstrar, através da exposição do
tema de forma dialogada e da realização
de actividades práticas, que arte espírita
pode ser utilizada na sensibilização do
espírito com diversos objetivos definidos
dentro das atividades da casa espírita.”

Workshop de arte, orientado pelos princípios espíritas.
com Angela Luyet

“Este projeto pretende oferecer aos
participantes um momento de introspeção,
buscando através do autoconhecimento, o
despertar da consciência de si e da sua
relação com o Criador.”

18 de Janeiro. Seminário e jantar convívio da ACEMI

Pintura mediúnica

Sorrisos e abraços
Ensaiar movimentos de ballet

Comida, conversa e arte

