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Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva

------------- 4 ------------

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.

5.
Duas pessoas de má índole, qual delas com processo obsessivo mais instalado, mediunidade
em graus diferentes, mas existente em ambas.
Evocam Espíritos, e Deus sabe o resto.
Chegam ao Centro Espírita pedidos de auxílio de que só com o decorrer da ajuda é que nos
apercebemos plenamente da gravidade e complexidade da situação.
Foi o caso aqui, em que quem procurou ajuda trazia um problema de saúde em que os
médicos apenas faziam tentativas de tratamento, porque os efeitos não apontavam claramente para
nenhuma causa conhecida.
O que surgiu na despistagem de causa espiritual foi de tal ordem, que deu origem a uma
reunião mediúnica específica, durante semanas, para tratar em exclusivo o problema.
Tornou-se evidente o conluio entre agentes “vivos” e agentes “mortos”, a atingir não só o
paciente inicial, mas também outros que não associavam os problemas com que se debatiam com
esta fonte comum.
Ocorreram manifestações quer dos “vivos”, quer dos “mortos”. O ódio, o rancor, a inveja, a
vontade de destruir eram tais, que indispunham os participantes do grupo mediúnico pelo veneno
destilado. Eram entidades assassinas.
Diz-nos O Livro dos Espíritos, itens 549 e seguintes: “(…) Há, porém, naturezas más que
simpatizam com os maus Espíritos. Por exemplo: queres atormentar o teu vizinho e não sabes como
hás de fazer. Chamas então por Espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te
ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. (…) Aquele que intenta praticar
uma acção má, pelo simples facto de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus Espíritos,
aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses Espíritos, para o mal que
queiram fazer. (…) Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau
uso, se maus forem seus próprios Espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por
outros Espíritos maus.”
Os escândalos são necessários, mas ai de por quem os escândalos chegam. Deveria ser
motivo de temor o facto de se ficar obrigado a servir aqueles de quem invocamos o concurso para
levar a cabo as más intenções, porque cobrarão. Sem dúvida. E como são maus, a cobrança será má.
Mais gravoso ainda para o próprio é o facto de por conhecer a doutrina espírita conhecer este
mecanismo e de forma proposital o ignorar. O que indicia que é um daqueles que um dia, quando
Espírito, precisará de vir à mesa mediúnica para esclarecimento e ajuda.[1]
[1]

Não amiúde mas com regularidade uma destas almas vem espontaneamente manifestar o ódio, rancor e sede de
vingança dirigidos principalmente a um dos integrantes da reunião. Deverão ser ressentimentos antigos, que não
conseguiu ultrapassar nesta existência carnal.

6.
N5. era portadora de uma mediunidade descontrolada. Bem aconselhada, frequentou um
Centro Espírita, mas não foi suficientemente perseverante, ou não se adaptou à necessidade de
mudança interior, e desistiu a meio do percurso. Procurou então prometedores de coisas fáceis, e as
notícias que nos chegaram foi de que a utilizaram como ajudante, fazendo-a incorporar.
Se mal estava pior ficou, porque nota-se o progressivo aumento de dosagem nas drogas legais
a fim de a manter resistente aos surtos “psicóticos”.
Para este caso, socorremo-nos do item 211 de O Livro dos Médiuns. Diz: “O escolho com que
topa a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de haver-se com Espíritos inferiores e devem
dar-se por felizes quando são apenas Espíritos levianos. Toda a atenção precisam pôr em que tais
Espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil
desembaraçar-se deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que, não sendo
tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades.” E mais
adiante: “Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira
evitar os inconvenientes peculiares à experiência.”
Em N5. perderam-se os frutos das mais belas faculdades.
Aparentemente desde cedo Espíritos inferiores assumiram predomínio, e quando ainda podia
desembaraçar-se deles não teve força de vontade suficiente; também quando ainda podia notar-selhe a inteligência viva não aparentou esforçar-se em fazer o estudo prévio da teoria.
Vive drogada (drogas sob receita médica, legais, portanto).
Além da perda dos frutos das faculdades mediúnicas, também perdeu a beleza e os frutos da
inteligência[1]. Não vive, arrasta-se pela vida.
*
Com alguma semelhança ao caso N5. temos o caso N6., e semelham-se na dificuldade que
existe em estabelecer uma fronteira bem definida entre o que é influência dos Espíritos e o que é
espelhamento do próprio Espírito encarnado. Embora mais perceptível em N6., parece-nos que a
maioria das vezes é o encarnado a exercer pressão sobre o desencarnado (cruamente: obsessão de cá
para lá), com consequente exacerbamento mútuo, sendo depois a mediunidade e os maus Espíritos,
de que se omite o serem simpáticos, pretexto e desculpa para aquilo que é defeito próprio.
De diferente têm que N6. gosta de fingir-se uma grande médium e de ser tida como tal, isto
enquanto salta de psiquiatra em psiquiatra (e Centros Espíritas, e mulheres de virtude, e padres
exorcistas) por não aceitar ouvir verdades sobre si.

[1]

Gente a entrar nos Centros Espíritas com mediunidade descontrolada em diversos graus, a mediunidade e o
descontrolo, é coisa de todos os dias. A taxa de sucesso com estes casos não é total; se umas vezes o insucesso deve-se a
ineficácia do próprio Centro, as mais das vezes é o necessitado que não se presta a grande ajuda.

7.
É médium e dirige um Centro Espírita. Não aceita que mais ninguém exerça a mediunidade no
Centro que dirige. Dizem os que são afastados que tem medo que alguém lhe retire o protagonismo
absoluto. Não olha aos meios para atingir os fins. Quando está doente, e frequentemente está
doente, não há reunião mediúnica nem passe.
Que dizer de uma pessoa assim? Que motivações?
E que dizer de um Centro Espírita que funciona assim? Que utilidade?
Se a orientação seguida é dada pelos Espíritos, que Espíritos se comunicam de ordinário por
seu intermédio?
Ainda e sempre O Livro dos Médiuns, no capítulo XX, Da Influência Moral do Médium.
“Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras, para se
melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no
caminho que eles percorrem; põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los.”
Bastava um entendimento da mediunidade tal qual ela é – algo natural e as mais das vezes
uma necessidade e nunca um favorecimento – para o portador se manter num lugar de
humildade[1], de serviço, de cooperação e de disponibilidade, o que desde logo cercearia rente a
acção das forças que pretendem dificultar o exercício saudável, construtivo e enobrecedor desse
meio salvífico que Deus põe no caminho que percorremos.
Sendo, pois, a mediunidade algo tão sério e importante, não é de estranhar as consequências
adversas do seu mau uso.
“Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se
esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que
cai no fosso.”
“Não há médium que faça mau uso da sua faculdade, por ambição ou interesse, ou que a
comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que,
de tempos a tempos, não receba admoestações dos Espíritos. O pior é que as mais das vezes eles não
as tomam como dirigidas a si próprios.”
As admoestações têm acontecido, mas também o ignorar sistemático das mesmas. E se o
pior das punições pode vir depois, neste caso em análise elas são já visíveis, porque nas
manifestações das doenças e na sua recorrência são evidentes nefastas influências espirituais.

[1]

O que não falta é médium com desmesurado ego, que promove o culto da personalidade em torno de si.
São fraudes espirituais, que querem aureolar-se de uma elevação que, de todo, não possuem.

8.
Anda de casa em casa, trazido pela facilidade de vir resolver ao domicílio um problema
que tem causa moral e é de natureza pessoal e intransmissível, em substituição do esforço
próprio, condição e requisito obrigatório para a resolução do problema.
Cobra, e bem, pelos serviços que requerem número significativos de visitas, e constam
essencialmente de rezas e defumadouros. Claro, diz o que calha os “guias” intuírem, não
importando consequências nem a destrinça entre verdade e mentira.
Desta actividade, conhece-se apenas a desilusão de quem lhe recorreu aos serviços e o
agravamento de algumas situações.
O efeito que fórmulas e práticas podem produzir é o de tornar ridículas as pessoas que as
usam no intento de uma acção sobre os Espíritos, isto se estão de boa-fé e não são charlatães a
merecer castigo. Porque “Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem
talismã, que tenha qualquer acção sobre os Espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo
pensamento e não pelas coisas materiais.”
Pelo mesmo princípio, mas na inversa, só são afastados pelo pensamento e não pelas
coisas materiais. Portanto, defumadouros e rezas rituais são fórmulas e “Todas as fórmulas são
mera charlatanaria.” (LE, 553)
É ainda a velha questão de conhecer, ou não, a verdade que liberta. Como nos dizia a
propósito um Espírito das trevas: “Há coisas que o vulgo não pode saber. Para que seja feliz, o
povo tem que ser mantido na ignorância. Se lhes tirarmos as crenças, as superstições e os
divertimentos, que lhes resta? (…) A verdade que liberta é a verdade milenar que defendemos.”.
Ou seja, manter na ignorância para manter na dependência, e atrasar ao máximo a marcha do
progresso.
E é pelo fruto que se conhece a árvore; ora, na investigação deste caso só encontramos
frutos bichados e podres. E, inclusive, acobertava-se numa suposta amizade com alguns médiuns
e alguns espíritas, que garantidamente só conhecia de nome, para credibilizar, minimamente
que fosse, as suas actividades espirituais, metendo no mesmo saco honestidade e fraude,
conhecimento e charlatanice, causando com isso óbvio dano, na opinião popular, à seriedade do
Espiritismo.
A sua postura mercantilista e mentirosa leva-nos a supor que se posiciona mais próximo
do charlatão a merecer castigo (mesmo possuindo faculdades mediúnicas) do que do ignorante
que está de boa-fé.

ESPIRITISMO SEM KARDEC
Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

Os espíritas mergulharam de tal forma num ambiente de tão grande sabedoria que
deixaram de ler Kardec. Está ultrapassado, já não é preciso, não faz falta. Isso é coisa para
principiantes, e ninguém é principiante.
Assim, ele há encontros de tudo e mais alguma coisa num leque tão variado de
temáticas que é difícil a pessoa não encontrar alguma com que se deslumbre e se perca: a vida
singular das bactérias cujo encontro é muito frutífero, os vírus que se passeiam alegremente por aí,
os passeios dos Espíritos pelo cosmos, as transmutações a que se sujeitam muitas Entidades para
entrarem nos densos ambientes dos mundos primitivos, as alterações nos elementos constituintes
de Seres de outras galáxias para nos virem libertar da prisão que é este mundo junto daqueles que
teimam em não evoluir, os apóstolos que tinham uma psicologia alto lá com ela, ou Maria Madalena
que tanto chorou que é um exemplo para as prostitutas já mais espiritualizadas, há de tudo …
Em suma, das bactérias à prostituição, de como se vive na galáxia XX478 à ladroagem
dos guetos das grandes cidades, ou do universo inteiro à psicologia de Jesus Cristo, eles falam de
tudo do púlpito da sua magna sapiência.
O objectivo é confundir, desenraizar as pessoas da fé, também ela sujeita às leis
imutáveis da evolução, desviá-las de Deus. Sim, porque não é por a palavra Deus surgir, perdida,
nesses discursos que eles são de Deus. Dizer Deus é fácil, viver segundo os Seus desígnios é outra
coisa e transmitir essa vivência mais difícil ainda.
Nesta panorâmica de inconsistências perde-se o sentido profundo e avassalador da
prece, a luta pela modificação intrínseca do indivíduo, com um propósito libertador do sofrimento e
maior aproximação de Deus não interessa, um estudo sério e aprofundado dos Evangelhos não faz
sentido.
E compreende-se. São temas que lhes não dizem nada, não lhes sabem pegar, estão
fora das grandes questões da espiritualidade contemporârea e, como tal, estão a conduzir a Doutrina
ao desrespeito social, os seguidores ao silêncio, à incoerência do discurso.

Sem o pentateuco de Karddec, lido e
percebido na sua época histórica, social e política e
no confronto com o momento actual, parte-se à
descoberta de que as grandes questões de então
são as de hoje,os grandes objectivos, os grandes
anseios. No fundo, a procura da felicidade, do bem,
o desejo de expulsar o sofrimento definitivamente
da existência humana são de sempre, não apenas
das duas épocas, a de Kardec e a nossa. Já
Aristóteles dizia que a felicidade é o grande
objectivo do homem.
A luta pela justiça, pela melhoria das
condições materiais de existência, o contacto com
o Além, a luta pela sobrevivência e fugir de ser
devorado e a imortalidade na grande e maior de
todas as expectativas, mistérios e ocultos, a Morte,
fazem do ser humano um animal caracterizado pela
insaciedade, o desespero, um ser de problema.
Kardec, ou melhor, Quem através
dos médiuns se comunicou fez um trabalho
notável, quer na época quer para a posteridade.
Uma obra racional, lúcida e coerente, transversal a
qualquer ser humano, à sua fé e à sua forma de
estar na vida.
Há quem não tenha ainda percebido
que a Codificação não é uma obra para projectar o
humano noutros planetas, excluindo-o ou
isentando-o das suas responsabilidades para com
este. A Codificação, no seu trabalho magnânimo,
projecta o Homem para Deus, traçando-lhe os
caminhos de uma fé livre e despreconceituosa
baseada na tolerância.
O mundo não está bem? É verdade.
Mas alguma vez esteve? Porque não está melhor?
Porque os humanos julgam-se superiores em
virtude do avanço tecnológico. O que se vive como
nunca se viveu é a ilusão do saber e, pior do que
isso, fazer dela uma bandeja de verdades impondoa aos mais humildes tidos como fracos.
Nem todos os Espíritos são de Deus,
tal como nem todos os pregadores o são. As trevas,
como alertou o sábio codificador e as respectivas
Entidades, têm muitos subterfúgios. Meus irmãos,
atenção à batota.
Muita paz, muita oração, e que
Jesus, o Cristo, os Espíritos de Deus e todos os
profetas sejam a única referência para a vossa fé.

Acorda-me na noite o não estares.

Quem guardará o meu sono?
Faltares-me é um medo que se instala
Porque a tua presença sossega os meus temores.
Quero ser ainda a velha criança
Que reclina a cabeça no teu peito
Para escutar as batidas certas do amor.
É o teu coração tambor festivo
Que congrega os habitantes da aldeia Todos os que moram no teu afecto.
Ouvindo-o sei que estou integrado
E que não estou só ainda que sozinho.
Volta ao quarto onde repouso, não tardes.
Senta-te um pouco ainda no leito
Onde meus olhos se abrem expectantes
E as mãos se cerram ansiosas nos lençóis.
Toca-me no rosto, alisa-me o cabelo,
Dá-me um sorriso, chama-me tonto,
Mas sossega o meu coração
E devolve ao que sobra da noite
O que resta do meu sono.
Onde foste que ainda não voltaste?
Será que desististe de mim,
Será que me abandonaste?
Ai, que a porta não range nem bate,
O gato não mia, o cão não late,
O vento não sopra, a fonte não jorra,
Ai, que o silêncio dói, a ausência mata!
Onde andas, que te roubaram de mim,
E entregas-me a convulsivas lágrimas
E não há nenhuma avó nem anjo da guarda
Que me traga um quente hálito de confiança.
Ninguém vem a dar-me um beijo na fronte
E nenhum há que seja como o teu.
Ah!, que pode morrer-se de amor
Mas mais se morre da sua falta!

Chryserus

As gaivotas que enchem as madrugadas frias

De pegadas na areia húmida
Também enchem meu coração de fresca alegria.
São elas e eu sozinho de homens na praia
Com o espaço todo e o único som do mar.
Sei o que aquela voz cava e verde de líquenes diz
Pois nos oceanos habitam os Espíritos das águas
E os meus pensamentos ali são deles o eco.
Salgo-me a caminhar pela espuma,
Arrepio por dentro, do timo à pineal,
Morro e ressuscito a cada hausto,
Renovo -me, expando-me, corro, molho-me
E grasno ao desafio com gaivotas aturdidas.
Sim, deixo que o auge aconteça
Sabendo todavia que no ciclo vivo de todas as coisas
A uma culminância sucede um antauge.
Enquanto não for perfeito é assim.
Quando for perfeito haverá coisas melhores
Mas que não são gaivotas nem praias,
Nem névoa matinal com prazer frio na pele.
Este de agora é que é o meu dia e o meu momento
Que podem não voltar a se repetir.
Que se cumpra, portanto, o que acontece
No tempo do acontecimento em que estou
Como sendo isso o que Deus quer.

Chryserus

Porque sofremos?
António Soares

Uma das muitas perguntas que fazemos a nós próprios, é sem dúvida esta: Porque sofro?
Porquê eu?
Primeiro, temos de entender verdadeiramente o que é o sofrimento, e o dicionário Aurélio da
língua Portuguesa defini-o como um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa.
Estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto. Grande inquietação, preocupação,
ansiedade, angústia. Padecimento físico, tortura.
O Espiritismo por sua vez, defini-o como oportunidade de reajuste perante a lei de Deus, por
isso, é necessário compreendê-lo e aceitá-lo como lição valiosa. Cada criatura tem o sofrimento que lhe é
próprio.
Assim, o sofrimento é o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica. Está
intrinsecamente relacionado ao processo de evolução do Espírito, enquanto predominar a natureza animal
sobre a natureza espiritual do ser.
Sofremos, porque vivemos num mundo de expiação e provas, onde renascem espíritos muito
comprometidos com as leis de Deus. Somos espíritos doentes, em contínuo trabalho de reparação devido aos
débitos adquiridos em existências passadas. Sofrimento portanto, é consequência de violações e abusos
perante a lei Divina.
Quando não conhecemos os desígnios de Deus, dizemos que todo sofrimento é castigo de
Deus, e até que Deus não existe, pois se existisse não havia tanta dor e sofrimento no mundo. O que
chamamos de castigo, não é mais do que a punição para a infração cometida. Deus não castiga, Deus criou as
leis, e se nós as infringimos, é justo que paguemos pelas infrações cometidas. Daí o sofrimento. Mas, ele não é
senão o chamamento à correção dessas mesmas infrações. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Mas, sendo Deus soberanamente justo e bom, porque permite que sua criação sofra?
Ora, sendo Deus justo, bom, misericordioso, com certeza que não quer que seus filhos sofram.
Por isso, criou leis justas e iguais para todos, independentemente da posição de cada um. Essas leis estão em
nossa consciência, e, se teimamos em afastarmo-nos delas, de certeza que vamos sofrer consequências. Mas
não é Deus que quer que soframos. Somos nós os culpados de nossos padecimentos, uma vez que, agimos
repetidamente contrário a essas mesmas leis. Qual é o pai, que permite ou quer, que seus filhos sofram? Se os
visse sofrer, será que não fariam de tudo para lhes aliviar a dor? Assim, age Deus connosco, dando-nos todas
as possibilidades, e enviando-nos todo o tipo de avisos; e o que fazemos? Reclamamos e revoltamo-nos, mas
não fazemos nada para atenuar essas mesmas dores.
É mais fácil culpar alguém, do que assumir os próprios erros. Só que na vida do Espírito não
funciona assim. Cada um colhe o que semeou. É a lei de Causa e de Efeito. É como nos disse Jesus: “ Cada um
pagará até ao último ceitil “.
A lei de Causa e de Efeito, identifica as consequências (efeitos), originadas pelas ações
(causas). E é através dessa mesma lei que Deus nos torna responsáveis por todos os atos que livremente
praticamos. Todo o bem ou mal que fizermos hoje, algo equivalente amanhã nos beneficiará ou prejudicará,
seja nesta vida ou em outra vida. Assim, pela lei de Causa e de Efeito, compreenderemos que existe sempre
um motivo justo para todos os acontecimentos da vida. Há sempre uma finalidade, para cada ocorrência na
existência de cada ser.
Agindo em desacordo com a lei, temos obrigatoriamente de reparar os males que cometemos.
Daí as dores, os sofrimentos. Mas, são essas mesmas dores que fazem o homem ser mais forte, pois se não as
sentisse, acabava por se acomodar, continuando a seguir no mesmo caminho do erro. Portanto a dor avisa-o
de que algo está errado, e ele assim tenta no futuro fazer melhor.
O importante, é valorizar o momento presente, e recomeçar todos os dias com vontade de
sentir, pensar e fazer somente o bem para nós e para os outros, usando a inteligência, o discernimento, a
sensibilidade para errarmos cada vez menos, e acertarmos cada vez mais, para assim evitar as consequências
desagradáveis dos erros que cometemos contra a lei do amor, ainda nesta existência.
A mensagem do Espiritismo aos que sofrem, é a mesma de Jesus no evangelho:
“Vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei”.

3 perguntas a
Angela Luyet

1. Quem é a Angela Luyet?
A Angela Luyet é atualmente um espírito encarnado, buscando compreender as suas limitações e
dificuldades, aprendendo a se amar, a trabalhar a reforma íntima e cumprir seus compromissos
assumidos, antes de habitar este invólucro carnal.
Dentre estas responsabilidades, encontra-se a arte (provavelmente já vem de outras encarnações)!
Sou Mestre em Dança, professora de teatro, atriz e espírita!

2. A vida é um teatro?
Nós do teatro, costumamos afirmar “que o teatro imita a vida!”
Se observarmos, a forma na qual nos posicionamos na sociedade e em diferentes situações do nosso
quotidiano, vestimos de forma constante máscaras sociais. Tanto para nos protegermos, quanto para
sermos aceitos conforme a necessidade e objetivos.
Entretanto, viver é um pouco mais complexo e exigente.
Viver nos coloca numa posição onde temos que aprender a gerir o nosso emocional, temos que
aprender a trabalhar nosso ego, nossa vaidade, compreender o próximo, perdoar, amar! Temos que
aprender a resiliência e a coragem para vencermos as nossas próprias limitações. E na vida real, fora
dos palcos, tudo isso torna-se mais complexo!
O ator, quando constrói uma personagem, estuda todo o perfil psicológico daquele que irá
interpretar. Por vezes, este estudo profundo da personagem, não se verá em cena. Contudo, para
tornar real esta personagem e para interpretá-la com convicção, devemos compreender e
“defender” todas as escolhas desta personagem, que a levaram a ter, determinadas atitudes.
Que profundo! Se somos capazes de amar e defender uma personagem, porque não somos capazes
em amar o próximo? Certamente, atitudes que condenamos nos outros, são apenas parte de um
processo que contribuíram para a constituição de uma personalidade.
Sejamos pacientes! Estamos na mesma caminhada!
Esta reflexão, encaminha-me a responder a terceira questão:
3. Em que medida, o espiritismo beneficia a arte e, em sentido inverso, que papel pode ter a arte no
espiritismo?
Segundo as palavras de Raul Teixeira, no Programa Vida e Valores, “A missão do artista”:
“E porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus nos atributos morais e nos atributos
espirituais, o Criador deseja que cada um de nós saiba expressar aquilo que lhe é peculiar, essa
capacidade de sensibilizar, de embelezar. E surge no mundo a arte. E surge junto à arte o artista.
Aquele que sabe interpretá-la, aquele que sabe vivenciá-la, aquele que consegue, usando-a,
sensibilizar as pessoas.”

E completa:
“….a arte tem um destino: sensibilizar as criaturas para a Obra de Deus. Cabe ao artista, então, pensar
no que ele pode fazer, no que ele pode dar de si, como ele pode mobilizar seu mundo íntimo para
converter-se de fato num auxiliar da divindade…..”
Léon Denis, em “O espiritismo na arte” apresenta a seguinte reflexão:
“O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que
ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida
no Além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o Universo vêm
oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração.”
O espiritismo na arte, viabiliza a expressão mais pura do belo, da retratação de um trabalho que seja
capaz de elevar pensamentos, despertar corações, sensibilizar para novos caminhos e levar o ser
humano a um questionamento de si mesmo, das suas escolhas e da sua possibilidade de
transformação.
A arte propicia a infinita capacidade de regeneração, de burilamento.
Da mesma forma, que consideramos as benesses que o espiritismo traz à arte, no sentido de
estimular a responsabilidade do artista nas suas criações, nas mensagens que produz com suas obras
e da elevação dos indivíduos através da sua arte, a mesma, possibilita novos caminhos para o
espiritismo.
Quando questionamos, sobre o papel que a arte pode ter no espiritismo, precisamos focar na escolha
do objeto de análise, visto a amplitude na qual podemos nos direcionar.
Ou seja, na arte mediúnica, na arte como entretenimento, ou na arte enquanto processo educativo,
através de grupos, cursos ou formações nos centros espíritas, tanto na evangelização, quanto, aberto
aos adultos.
Focaremos na arte, enquanto processo educativo e na sua pedagogia, seja na pintura, música, teatro,
dança, audiovisual, poesia e outras vertentes artísticas.
Autoconsciência e auto-expressão: a criatividade nutre-se de experiências vividas pelo ser humano e
a transformação dos mesmos.
Quanto mais rica for a experiência humana, maior será o material colocado à disposição da
imaginação. Desta reflexão extrai-se a importância em ampliar a experiência, fornecendo bases e
possibilidades ao homem para que este possa desenvolver sua capacidade criadora. Para
compreendermos, Vigotski no seu livro “A formação social da mente: o desenvolvimento dos
processos psicológicos superiores”, chama a atenção sobre os enlaces emocionais que caracterizam
os vínculos entre imaginação e realidade.
A criatividade é um comportamento tipicamente humano, que auxilia no entendimento da condição
sociocultural, que caracteriza cada um de nós. E que o adulto, assim como a criança, necessita
transformar seu mundo, para compreendê-la.
A capacidade em vivenciar uma experiência criativa, atua em três campos: intelectual, emocional e
intuitivo. Ao acionarmos estes três, o indivíduo permite-se à espontaneidade.
Através da espontaneidade somos re-formadores em nós mesmos, o que significa libertar-se de
quadros estáticos, de velhos conceitos, teorias e emoções não digeridas. É o momento de explosão
para cada indivíduo, recriando o próprio universo e encontrando novas respostas, à novas situações.
Ora, face à esta reflexão, considerando a pedagogia artística como veículo de questionamento para o
próprio indivíduo, de aprendizado na convivência com o próximo, de auto-análise, de compreensão
de que aprender consiste em um percurso de tentativas e acertos, de estímulo para o crescimento, a
arte para o espiritismo, é o veículo lúdico para facilitar a caminhada humana, do entendimento de si
mesmo, dos outros, dos enlaces, da coragem e fé, da força para se conhecer e auto analisar, seguindo
uma óptica de amor, de redenção, de estímulo positivo, de emanação do que somos capazes de
recriar de belo em nós!

