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CAPÍTULO I 

A QUESTÃO FLUÍDICA 

TEORIAS CIENTÍFICAS E A LEI DOS FLUIDOS  

 

 Quem conhece, alias, a constituição íntima da matéria tangível? Ela 

talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos; prová-

lo-ia a facilidade com que atravessam os fluidos espirituais e os 

Espíritos (. ..)                                                                                                

(...) a solidificação da matéria não é mais que um estado transitório do 

fluido cósmico universal, que pode volver ao seu estado primitivo, 

quando deixam de existir as condições de coesão. (Obra “A Gênese”, 

cap. XIV, item 6)  

 Allan Kardec , na obra, “O Livro dos Médiuns”, esclarece-nos que os 

fenômenos mediúnicos se comportam de modo similar aos fenômenos 

magnéticos e elétricos. Realmente, na área da mediunidade vamos lidar com 

teorias relativas à energia,ondas, corpúsculos de forças, campos indutivos, 

etc .. , razão porque os Espíritos Benfeitores ordinariamente recorrem a 

ilustrações pertinentes utilizando terminologia da ciência contemporânea, 

como é o caso da obra "Mecanismos da Mediunidade", de André Luiz. Por 

isso, vamos apresentar a seguir uma síntese das teorias relativas à nossa 

cultura científica, para melhor compreender as leis dos fluídos e a mecânica 

dos fenômenos mediúnicos.  

 Antes mesmo do ano de 1700 de nossa era, já se sabia que o som  

representa um movimento ondulatório do ar, isto é, provocando-se uma 

agitação do ar, geramos ondas proporcionais à natureza da excitação. Ao 

tocar um sino, por exemplo, agita-se o ar circundante, cujas vibrações 

produzem uma energia vibratória.  
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 Quando Huygens publicou o seu livro "Tratado de Luz", em 1690, ele 

lançou ao mundo a teoria ondulatória da luz; comparando-a com o processo 

do som, afirmando ser a luz uma modalidade de energia ondulatória. Ora, 

para ocorrer a ondulação, pressupõe-se a existência de um meio que 

propicie sua propagação. Deu ele a esse meio o nome de “éter”.  Alguns 

anos depois, Isaac Newton procurou negar a teoria de Huygens, 

argumentando que a luz representa um movimento corpuscular, 

comparando-a a flechas minúsculas arremessadas pela fonte de origem 

(fogo, estrela, sol, etc.). Sua tese se tornou conhecida como teoria 

corpuscular da luz.  

As 2 teorias foram objeto de discussões calorosas por muitos anos,  

entrando em cena respeitáveis cientistas como Thomas Young, Auqustin-

Jean, Fresnel, Michael Faraday, etc. 

Em 1869, Maxwell lança a teoria eletromagnética da luz afirmando que  

as ondulações luminosas tinham sua origem em campo magnético associado 

a um campo elétrico, estabelecendo a correlação entre a eletricidade e a luz.  

No início do presente século, temos a participação de Einstein que, ao  

elaborar sua teoria da relatividade; opinou pela presença de peso específico 

na luz, concluindo, portanto, pela existência de massa e de grânulos 

luminosos ou "fótons". Esta conclusão vinha robustecer a tese de Newton, 

isto é, da teoria corpuscular da luz. Entretanto, eis que um físico da França 

surge no campo da polêmica secular. Foi Lulz De Broglie que, depois de 

varias experiências, concluiu que cada partícula está acompanhada pela 

onda que a conduz. Houve reações por parte de alguns homens de ciência 

que argumentavam que tal teoria estava incompatível com o fenômeno da 

difração. Alguns anos depois, eis que alguns cientistas dos Estados Unidos 

fizeram uma experiência projetando um jato de elétrons sobre um cristal de 

níquel, obtendo a aludida difração, consolidando a teoria de Broglie. Desde 

aí, sem eliminar a outra, "a mecânica ondulatória" instalou-se na ciência em 

definitivo. Num meio tão pequeno e limitado como o em que vivemos, temos 

exemplos vulgares da mecânica ondulatória. Se acendermos uma lâmpada, 

geramos ondas luminosas; se um aquecedor, ondas caloríficas; se um rádio 

ou televisão, ondas elétricas ou hertzianas. Isso não se limita à terra; há em 
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todo o universo um gigantesco reino de oscilações. O mundo material como 

que desaparece, dando lugar a vasto tecido de corpúsculos em movimento,  

arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando-se em 

todas as direções, sem se misturarem. Até no fenômeno da telementação, há 

os que admitem a existência de ondas mentais, uma vez que os efeitos da 

transmissão telepática, testados nas mais variadas circunstâncias, só podem 

ser explicados pela ótica ondulatória.  

A ciência contemporânea que conseguiu atingir a façanha da alta 

tecnologia, já compreende que "a matéria é simples vestimenta de forças, 

que há gama de ondas e feixes corpusculares (fótons); que o átomo é um 

remoinho de forças positivas e negativas, cuja potência varia de acordo com 

as partículas de força em torno do núcleo (elétron); que a cognominada 

matéria tangível (massa) é energia condensada, podendo transformar-se 

novamente em mera energia. Morre o materialismo, surge o energismo. 

Contudo, eis que continua a grande incógnita que tanto preocupou Huygens. 

Qual o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam? Até há pouco 

tempo, denominava-se a esse "terreno indefinível", de "éter". Einstein, no 

entanto, quando calculou as "propriedades indispensáveis para a 

transmissão de ondas de bilhões de oscilações, a velocidade de 300 000 Km 

por segundo, não conseguiu acomodar as necessárias grandezas 

matemáticas numa fórmula e propôs substituir o conceito de éter por 

“campo". A partir daí, os cientistas passaram a nomear o espaço dominado 

pela influência de uma partícula de massa como "campo". Contudo "o 

conceito de campo resolveu provisoriamente o problema da física, mas não 

resolveu o problema do universo" (expressão de um professor de física). 

André Luiz por sua vez, na obra "Mecanismos da Mediunidade", cap. 3, 

Fótons e Fluidos Cósmico, item Campo, comenta que: 

 A proposição de Einstein, no entanto, não resolve o problema, porque a 

indagação quanto à matéria de base para o campo continua 

desafiando o raciocínio, motivo pelo qual escrevendo da esfera 

extrafísica, na tentativa de analisar, mais acuradamente, o fenômeno 

da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo 

se equilibra como sendo o Fluido Cósmico ou Hálito Divino, a força 
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para nós inabordável que sustenta a criação.  

 

ALLAN KARDEC E A TEORIA DO ENERGISMO E DA UNIDADE 

ESSENCIAL DO UNIVERSO  

 

Desde o século passado, no entanto, exatamente a partir de 1857,  

Allan Kardec já basicamente equacionara o problema acima referido, 

definindo a teoria da unidade essencial da natureza e do energismo 

universal, antecipando-se à física moderna afirmação dos estados diferentes 

da matéria, sendo a nomeada "massa" dos cientistas nada menos que a 

extrema "condensação" da energia de base do universo, podendo esta, 

inclusive, volver à forma de pura energia. O Codificador, reportando-se à 

constituição íntima da matéria, antecipadamente nos esclareceu que: “a 

matéria tangível talvez seja apenas compacta em relação aos nossos 

sentidos, pois com facilidade a atravessam as energias (fluidos) emanadas 

pelos desencarnados" . E acrescenta:  

 

 Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo à matéria tangível 

há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, 

do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode 

volatizar-se em gás impalpável.Na realidade, a solidificação da matéria 

não é mais do que um estado transitório do fluido cósmico universal, 

que pode volver ao seu estado primitivo, quando deixar de existir as 

condições de coesão. (Obra “A Gênese”, cap. XIV, item 6).  

 

Assim, a partir de 1857, a Codificação já nomeara de “fluido cósmico" a  

matéria de base do campo, bem como o meio sutil de propagação das 

modulações em que o universo se equilibra.  

 

 O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria 

elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a 

inumerável variedade dos corpos da natureza. (Obra “A Gênese”, cap. 

XIV, item 2)  

   

Representando o estado mais simples e primário das energias 

constitutivas do universo. Daí podermos caracterizar 2 pólos extremos 

energéticos no cosmo: o original, da base, em sua pureza primitiva e o de 
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condensação densa ou ponderabilidade, tangível aos nossos sentidos 

normais, mesmo considerando o auxílio adicional de instrumentos. Entre 

esses dois extremos, há uma gama enorme de várias "condensações" 

graduais. Essas modificações resultantes dos variados graus de 

“condensação” vêm a constituir fluidos distintos, variados em gênero e muito 

numeroso que, não obstante originários do mesmo princípio aos dotados de 

propriedades especiais que possibilitam a multiplicidade de fenômenos 

peculiares ao campo psíquico e espiritual. Os fenômenos mais adjacentes ao 

mundo material propriamente dito, isto é, suscetíveis à percepção humana, 

são chamados de "fenômenos materiais", objeto da ciência do mundo, os 

relacionados com os fenômenos espirituais ou psíquicos mais avançados, 

são atribuições do Espiritismo. 

 

A faixa energética donde os Espíritos tiram o material sobre os quais  

operam foi designada por Allan Kardec, como "Fluidos Espirituais", ou seja, 

os fluidos utilizados pelos Espíritos, constituindo a atmosfera dos seres 

espirituais. Mas o Codificador faz uma advertência, a fim de evitar confusão 

ou desentendimentos. 

 

 Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois 

que, em definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos 

quintessenciada. De realmente espiritual só a alma ou princípio 

inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, 

sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os Espíritos. Pode-se 

dizer que são a matéria do mundo espiritual, razão por que são 

chamados fluidos espirituais.(Obra “A Gênese”, cap. XIV 14, item 5)  

 

 É muito importante compreender bem a teoria dos fluidos, pois ao lidar  

com os fenômenos mediunicos, vamos lidar com eles sob os efeitos de suas 

leis.  

 

A atuação sobre os fluidos espirituais ocorre através do pensamento. A  

maioria dos desencarnados estranham muito o novo plano onde se situam, 

pois ali não tem efeito a "manipulação" das coisas e das energias pela 

utilização das mãos, chegando eles à conclusão, depois de muitas surpresas 

e decepções, que ali só funcionam o pensamento e a vontade. Só pelo uso 

da mente é que eles podem mover, dispersar, dar forma, coloração, 
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propriedades aos elementos daquela "dimensão de vida". E, conforme diz 

Kardec:  

 

 (...) É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual.                

Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção; 

doutras, são produto de um pensamento inconsciente.Basta que o 

Espírito pense uma coisa, para que esta se produza, como basta que 

modele uma ária, para que esta repercuta na atmosfera. (Obra “A 

Gênese”, cap. XIV, item 14)  

  

Se um Espírito, para melhor se identificar, deseja tornar-se visível a um  

vidente sob a aparência que tivera na última encarnação, apresenta-se com 

o vestuário ou sinais exteriores que tinha quando encarnado. Se, por 

exemplo, quer se apresentar com uma cicatriz no rosto e com a pele escura, 

retrocede firme o pensamento à época em que tinha aquela marca na face a 

tez enegrecida, e o perispírito toma logo exteriormente essa aparência, 

conforme a encarnação mentalmente evocada. Pelo mesmo processo, o 

pensamento cria fluidicamente objetos que o Espírito habitualmente usava 

quando encarnado. É comum o desencarnado apresentar-se ao vidente em 

certo traje característico (militar ou camponês, por exemplo), portando jóias, 

armas, óculos ou objetos outros. Claro que não se trata daqueles mesmos 

objetos materiais que usara quando vivo, às vezes em poder de familiares ou 

no museu. Ele os cria pelo pensamento.  

 

 (...) esses objetos fluídicos são tão reais, como o eram, no estado 

material, para o homem vivo; mas, pela razão de serem criações do 

pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. (Obra “A 

Gênese”, cap. XIV, item 14)  

  

E mais:  

 Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre eles como 

o som sobre o ar; eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o 

som. Pode-se pois dizer, sem receio de errar, que há, nesses fluidos, 

ondas, e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, 

como há no ar ondas e raios sonoros. (Obra “A Gênese”, cap. XIV, item 

15)  
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Por outro lado, devemos considerar que, criando imagens fluidicas, o  

pensamento se reflete no perispírito; os mais íntimos pensamentos e 

sentimentos ficam ali registrados; eis a razão por que muitos Espíritos têm a 

capacidade de ler em outros sua situação psíquica; portanto, seus desejos, 

suas preocupações, projetos e interesses, sejam bons ou perversos.  

Por outro lado, é muito importante considerar que essa ação do  

pensamento sobre os fluidos não se limita apenas no que diz respeito aos  

desencarnados: a mecânica é a mesmo para os Espíritos encarnados. Diz o 

codificador que: 

 

 O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o 

dos desencarnados, e se transmite de Espírito a Espírito pelas mesmas 

vias e, conforme seja bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos 

ambientais. (Obra “A Gênese”, cap. XIV, item 18)  

 QUALIDADE DOS FLUIDOS  

O pensamento dá ou modifica as propriedades dos fluidos. Assim é que: 

 Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os 

miasmas deletérios corrompem o ar respirável (Obra, “A Gênese”, cap. 

XIV, item 16) 

ao passo que os bons pensamentos imprimem nos fluidos propriedades 

superiores. As propriedades boas ou más dos fluidos, portanto, são  

diretamente proporcionais à qualidade dos pensamentos.  

 Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, 

de inveja, de ciúme, (...) de bondade, de benevolência, de amor, de 

caridade, de doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, 

calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, 

soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos; tornam-se 

força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, 

pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e 
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das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles 

produzem. (Obra, “A Gênese”, cap. XIV, item 17). 

 Daí se poder imaginar a impropriedade de não se esforçar em trabalhar 

o mundo íntimo antes e durante a prática mediúnica, evitando, por exemplo  

relaxamento mórbido, ansiedade, instabilidade, desarmonia emocional, eis 

que, desse modo, imprimimos ao nosso fluido pessoal propriedades 

negativas, dificultando o bom êxito dos trabalhos  

As propriedades de um fluido perispiritual são, portanto, diretamente  

proporcionais aos nossos pensamentos habituais. É importante não 

esquecer, como nos instruiu o Codificador que:  

 O fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas que só 

se podem produzir pela ação recípoca dos fluidos que o médium e o 

Espírito emitem ( ...)                                                                                                                 

Mediante a assimilação dos fluidos perispiríticos,  o Espírito se 

identifica, por assim dizer, com a pessoa que ele deseja influenciar; 

não só lhe transmite o seu  pensamento, como também chega a 

exercer sobre ela uma influência  física, fazê-la agir ou falar  à sua 

vontade, obrigá-la a dizer o que ele queira, servir-se, numa palavra, 

dos órgãos do médium, como se fossem os seus próprios orgãos. (...).  

(Obra, “Obras Póstumas” primeira parte, Manifestações dos Espíritos, 

cap. VI, Médiuns, itens 34 e 36)  

FLUIDOS PERISPIRÍTICOS E O MECANISMO DAS MANIFESTAÇÕES 

MEDIÚNICAS  

INTRODUÇÃO  

 

Em cada criatura, há uma individualização do fluido cósmico, ao qual  

Allan Kardec denominou de perispírito, funcionando, entre outras coisas, 

como traço da união entre o ser inteligente e o envoltório corporal.  

Essa individualização não existe apenas quando o ser está encarnado;  
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ela prossegue mesmo depois que a criatura desencarna.  

 O perispírito, ou corpo fluídico dos Espíritos, é um dos mais importantes 

produtos do fluido cósmico; é uma condensação desse fluido em torno 

de um foco de inteligência ou alma (...).. (Obra, “A Gênese”, cap. XIV, 

item 7).  

Ora, as camadas dos fluidos espirituais que envolvem a Terra são  

diferenciadas, do mesmo modo como ocorre em nossa atmosfera física, 

onde existem camadas as mais variadas, havendo-as superiores, medianas 

e inferiores. A composição fluídica do perispírito, portanto, não é igual em 

todas as criaturas. Podemos assegurar que o corpo fluídico de cada 

indivíduo se forma das partes mais puras, medianas ou mais compactas das 

camadas fluídicas peculiar a cada mundo. Em nosso caso, das camadas 

fluídicas mais grosseiras ou mais refinadas da Terra. Consequentemente, 

"eterizamos" ou "massificamos" nosso corpo espiritual de conformidade com  

a espécie de pensamentos e sentimentos que habitualmente acalentamos. 

Quanto mais vivermos em harmonia com a natureza animal, sobretudo  

se aferrados a paixões inferiores, mais adensado será nosso perispírito, eis 

que ele estará formado das partes mais "pesadas" da atmosfera fluídica de 

nosso planeta. Concluimos daí, que o estado íntimo da criatura determina a 

natureza e as propriedades dos fluidos do seu corpo espiritual, sendo este, 

por conseguinte, proporcional ao grau de seu estado moral..  

É importante esclarecer que qualquer criatura, pelo esforço e vontade,  

através de mudança de hábitos, opera a sua reforma íntima, melhorando,  

consequentemente, a natureza dos fluidos perispiríticos. É a melhor defesa 

contra a influencíação dos Espíritos inferiores. É como nos instrui o 

Codificador quando enfatiza que: 

 (...) O perispirito,portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor 

têmpera possível.Ora, como as suas qualidades guardam relação com 

as da alma, importa se trabalhe por melhorá-Ia, pois são as 

imperfeições da alma que atraem os Espíritos maus.  (Obra, “A 

Gênese”, cap. XIV, item 21). 
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 Este é, na realidade, o melhor preservativo para evitarmos que 

Espíritos levianos ou malévolos nos prejudiquem, eis que a criatura,  

melhorando a natureza do seu perispírito, cria uma incompatibilidade fluídica 

entre ele e os Espíritos inferiores, e como os fluidos dessemelhantes se 

repelem, nenhuma chance é dada para a influenciação da espécie. Por isso 

é que Allan Kardec nos diz que: 

 ... as qualidades morais do médium afastam os Espíritos imperfeitos. 

(Obra: “O Livro dos Médiuns”, segunda parte, cap. XX, item 226, sub 

item 6)   

MECANISMO DOS FENÔMENOS MEDIÚNICOS  

Para compreender o mecanismo dos fenômenos mediúnicos, é 

importante o conhecimento sobre o perispírito e a natureza dos seus 

respectivos fluidos. Ora, o Codificador ressalta que: 

 As relações entre os Espíritos e os médiuns se estabelecem por meio 

dos respectivos perispírltos; (...)                                                                                                                               

O fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas, que 

só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que o médium e 

o Espírito emitem.O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende 

da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium, e da 

maior ou menor facilidade de sua assimilação pelo dos Espíritos (...) 

(Obra, “Obras Póstumas” primeira parte, Manifestações dos Espíritos, 

cap. VI, Médiuns, itens 34 e 35)  

 Pelo exposto, podemos concluir que:  

1°) Para ocorrer o fenômeno mediúnico, é necessária a ação recíproca  

entre os fluidos perispiríticos do médium e da Entidade comunicante;  

2°) O médium ostensivo é aquele indivíduo cuja organização propicia  

mais facilidade na exteriorização dos fluidos do seu perispírito;  
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3°) A mera expansão do perispírito do médium não é condição 

suficiente; é necessário que o Espírito assimile os fluidos do médium, 

dependendo essa assimilação do grau de afinidade existente entre os dois 

fluidos.  

Relativamente ao item 3° acima, devemos considerar que há fluidos que 

se combinam e outros que se repelem. Eis porque não há médium universal, 

isto é, que se comunica com todos os Espíritos. 

  (...) Alguns deles se combinam facilmente, enquanto outros se 

repelem; desse modo, não basta ser médium para que uma pessoa se 

comunique indistintamente com todos os Espíritos. Há médiuns que só 

podem comunicar-se com certos Espíritos ou com Espíritos de certas 

categorias, e outros que não o podem a não ser pela transmissão do 

pensamento, sem qualquer manifestação exterior. (Obra, “Obras 

Póstumas” primeira parte, Manifestações dos Espíritos, cap. VI, 

Médiuns, item 35)  

Portanto: 

  Mediante a assimilação dos fluidos perispiríticos, o Espírito se 

identifica,por assim dizer, com a pessoa que ele deseja influenciar;  

não só lhe transmite o seu pensamento, como também chega a exercer 

sobre ela uma influência física, fazê-Ia agir ou falar à sua vontade, 

obrigá-la a dizer o que ele queira, servir-se, numa palavra, dos órgãos 

do médium, como se fossem os seus próprios órgãos (...). Os Espíritos 

bons se servem dessa influência para o bem, e os maus para o mal. 

(Obra, “Obras Póstumas” primeira parte, Manifestações dos Espíritos, 

cap. VI, Médiuns, item 36)  

O perispírito, pela sua natureza, em seu estado normal, é invisível para  

nós. Para operar o fenômeno da vidência, ocorre uma modificação dos 

fluidos perispiríticos, adensando o seu corpo fluídico, numa espécie de 

condensação ou modificação da disposição molecular. É fácil compreender 

isso, lembrando o fenômeno do ar atmosférico que, no estado normal, é 
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invisível, porém, sob certas condições, pode passar para o estado brumoso, 

tornando-se visível, constituindo a neblina. Mas, para que o Espírito possa 

tornar o seu perispírito visível, não depende da sua vontade. É necessário 

combinar o seu fluido com o fluido do médium. Nos casos das aparições,  

que Kardec nomeia "tangíveis" e que modernamente usamos a terminologia 

de "materialização", o material fornecido pelo médium é o ectoplasma. 

Verificam-se, também, outras condições auxiliares, como a utilização do 

fluido dos circunstantes e a permissão para que o fenômeno ocorra.  

Do mesmo modo, no fenômeno de efeitos físicos é necessária a  

combinação do fluido do médium com o do Espírito. Quando ocorrem 

pancadas, ruídos, movimentos, suspensão, transporte, etc.,  

 

 (...) O Espírito o satura, por assim dizer, com o seu fluido, combinado 

com o fluido do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado desta 

maneira, age como o faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, 

não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do 

Espírito. (Obra. “O Livro dos Médiuns”, segunda parte, cap. IV, item 

77).  

 

 (...) Quando a mesa se levanta do solo e permanece no ar, sem ponto 

de apoio, não é com força braçal que o Espírito a suspende, e sim pela 

ação de uma atmosfera fluídica com que ele a envolve e penetra - 

fluidos que neutralizam o efeito da gravitação, como faz o ar com os 

balões e papagaios. (Obra, “O Que é o Espiritismo”, cap. II, item 31). 

 

É certo que outros fatores participam dos fenômenos dessa ordem, 

como a exteriorização de emissões mentais e de fluidos dos circunstantes. 

No caso da materialização, precisamos considerar que: 

 

 (...) Incorporam-se-lhe ao dinamismo psíquico os contingentes 

ectoplásmicos dos assistentes, aliados a recursos outros da Natureza; 

mas, ainda aí, os elementos essenciais pertencem ao médium, que, 

consciente ou inconscientemente, pode interferir nas manifestações. 

(...) (Obra, “Mecanismos da Mediunidade”, cap. 17, Efeitos Físicos, 

item Dificuldades do Intercâmbio).  
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A participação dos circunstantes é de grande importância para o êxito 

dos trabalhos, pois se suas vibrações não forem de teor desejáveis podem 

provocar desequilibrios no conjunto, [semelhante ao que] acontece  

ao instrumento desafinado numa orquestra comum. 

 

 (...) surgindo, então, as fraudes inconscientes, ao lado de perturbações 

outras, de que se queixam, aliás inconsideradamente, os 

metapsiquistas (...).(Obra, “Mecanismos da Mediunidade”, cap. 17, 

Efeitos Físicos, item Médium e Assistentes).         

 

É também pela expansão do fluido perispirítico do encarnado, 

combinado com o fluido da Entidade comunicante, que ocorrem os 

fenômenos da psicofonia e da psicografia, eis que:  

 

 (...) o Espírito serve-se do corpo do médium, de cujos órgãos se 

apossa, fazendo-os agir como se fossem seus, por um eflúvio com que 

ele os envolve e penetra. (Obra, “O Que é o Espiritismo”, cap. II, item 

30). 
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CAPÍTULO II 

 

REUNIÕES ESPÍRITAS E REUNIÕES ORDINÁRIAS  

 

 

 As reuniões espíritas, (...), para que produzam todos os frutos  

desejados, requerem condições especiais, que vamos examinar (...) 

(Obra, “O Livro dos Médiuns” segunda parte, cap. XXIX, item 324)  

 Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a 

resultante das de seus membros, (...) (Obra, “O Livro dos Médiuns” 

segunda parte, cap. XXIX, item 331) 

 

Allan Kardec enfatiza, no item 324 de “O Livro dos Médiuns", que as  

reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens, por permitirem que os 

que nelas tomam parte se esclareçam.  

 

Alerta-nos, porém, que, para que produzam os frutos desejáveis  

requerem condições especiais, que vamos examinar, porquanto erraria quem 

as comparasse às reuniões ordinárias  

 

Temos, portanto, duas condições essenciais para que uma reunião 

espírita produza os frutos desejáveis: 

 

1) Ser diferente das reuniões ordinárias, com as quais não podemos  

comparar.  

 

2) Requerer condições especiais.  

 

Examinemos, inicialmente, o item 1, isto é, erraria quem as comparasse  

às reuniões ordinárias.  

 

Ora, devido a nossa cultura preponderante materialista, transferimos, 

inconscientemente, os nossos condicionamentos das atividades materiais  

para as atividades espirituais. Há, não resta dúvida fatores comuns em 
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ambas essas atividades, mas, existem, por outro lado, diferenças marcantes 

entre elas.  

 

Quando o Codificador menciona "reuniões ordinárias", ele se refere às  

reuniões comuns de nossa vida material, que não podem ser comparadas 

com as reuniões espíritas, para as quais são exigidos certos requisitos 

específicos. Examinemos, por exemplo, uma reunião social. Ela tem um 

planejamento, um horário para começar qual ocorre numa reunião espírita. 

Entretanto, não há rigidez na hora da chegada dos convidados os quais vão 

penetrando no recinto em momentos diferentes, embora na faixa horária 

prevista. Numa reunião social, há ampla liberdade nos tipos de conversação, 

enquanto na reunião espírita, ela deve ser boa e edificante (mesmo antes de 

penetrar na sala dos trabalhos), afim de criar uma atmosfera psíquica 

superior ao invés de conturbá-Ia com assuntos negativos, como: anedotários, 

críticas, azedumes, ironias; comentários sobre enfermidades ou noticiários 

do terra-a-terra. Uma reunião administrativa, por exemplo, tem uma  

feição inegavelmente séria, apresentando muitos requisitos comuns a uma 

atividade espírita, ou seja, horário rígido, programação, seriedade dos 

assuntos tratados etc .. Todavia não há exigência de disciplina de 

pensamento por parte dos participantes, sendo muito comum a ocorrência de 

vibrações antagônicas de inveja, despeito, críticas mordazes etc. .. Eis 

porque nos alerta nosso respeitável Léon Denis:  

 

 Os processos de investigação usados no mundo físico não se podem  

adaptar ao plano psíquico. Neste, são os pensamentos que entram em 

ação. Os pensamentos são forças.  São eles que lapidam e lentamente 

modelam o nosso ser interior; (...). (Obra: “No Invisível”, primeira parte, 

cap. IX, Condições de Experimentação)  

 

Relativamente ao item 2, ou seja, o alerta de que as reuniões  

requerem condições especiais, enfatiza o Codificador no item 327 de “O 

Livro dos Médiuns" que elas sejam:  

 

 (...) é que sejam sérias, na completa acepção da palavra. 

Sérias nos fins, nos propósitos, na disciplina (externa e íntima), no 

respeito, na exteriorização dos fluidos. E acrescenta:  
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 (...) que, não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, 

quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se aos espíritos bons.(...) 

é preciso como condição expressa, que os assistentes estejam em 

condições propícias para que os espíritos bons consintam em vir. 

(Obra, “O Livro dos Médiuns” segunda parte, cap. XXIX, item 327) 

 

Mais adiante, no item 330, Allan Kardec, volta a advertir que incorreria 

em erro quem acredítasse que, pelos seus fins e pela qualidade dos médiuns 

uma reunião estaria ao abrigo dos espíritos enganadores, enfatizando: 

 

 (...) Tal meta não será alcançada enquanto a reunião não se achar em 

condições favoráveis,(...)  

 

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS 

 

Que condições são essas?  

 

A primeira condição é de que todos os integrantes tenham 

conhecimento prévio da teoria para evitar os inconvenientes peculiares à 

experiência mediúnica (“O Livro dos Médiuns”, primeira parte item 31, 

segunda parte, item 211). E, na Revista Espírita (janeiro 1863, 2º artigo, 

Estudo sobre os Possessos de Morzine,), o Codificador ainda é mais 

enfático:  

 

 (...) Fazer Espiritismo experimental sem estudo é fazer manipulações 

químicas sem saber química. (...)  

 

Muitas pessoas, quando conseguem que sua faculdade rnediúnica 

esteja completamente desenvolvida, consideram-se dispensadas do estudo,  

de qualquer instrução a mais. Esclarece-nos “O Livro dos Médiuns, item 216,  

que: 

 

 (...) Seria um grande erro de sua parte crer-se dispensado de novas 

instruções, pois apenas terá vencido uma resistência material. É aí que 

começam para ele as verdadeiras dificuldades, que vai precisar cada 

vez mais dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser 

cair nas mil armadilhas que lhe serão preparadas. (...) 
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O Espírito Emmanuel também nos alerta neste sentido, esclarecendo  

que: 

 

 (...) O médium tem a obrigação de estudar muito, observar 

intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua 

iluminação.Somente desse modo poderá habilitar-se para o 

desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente 

com os Espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. (...). (Obra, 

"O Consolador" cap. V, Mediunidade Desenvolvimento, item 

Preparação, questão 392)  

 

Relativamente às demais condições, relacionamos, a seguir, os outros  

requisitos fundamentais:  

 

A) Comunhão de Pensamentos e de Sentimentos, Cordialidade 

Recíproca entre todos os Membros, Ausência de todo Sentimento 

Contrário à Verdadeira Caridade Cristã (“O Livro dos Médiuns, item 341) 

 

É claro que, se entre os componentes do grupo ocorrerem vibrações  

antagônicas, como crítica maledicente, ciúme, antipatia, mágoa, e 

rivalidades, etc., a reunião pouco produzirá, podendo chegar a uma situação 

comprometedora. Eis por que Allan Kardec nos esclarece que:  

 

 (...) Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de 

idéias desagradável para o Espírito e, por conseguinte, prejudicial à 

comunicação.(...) (Obra, “O Livro dos Médiuns” segunda parte, cap. 

XXIX, item 331) 

 

Para reforço dessa assertiva, vamos encontrar em Léon Denis a  

seguinte advertência;  

 

 (...) São favoráveis as condições de experimentação quando os 

médiuns e os assistentes constituem um grupo harmônico, isto é, 

quando pensam e vibram em uníssono. No caso contrário, os 

pensamentos emitidos e as forças exteriorizadas se embaraçam e 

anulam-se reciprocamente. O médium, em meio dessas correntes 

contrárias, experimenta uma opressão, um mal-estar indefinível, sente-
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se mesmo, às vezes, como que paralisado, sucumbindo. (...) (Obra: 

“No Invisível”, primeira parte, cap. VIII, As Leis da Comunicação 

Espírita).   

 

No livro "Além da Morte", a autora, Otília Gonçalves, então 

desencarnada, visita o núcleo espírita de cujos trabalhos participou quando  

encarnada. Ela ficou chocada com o que ali presenciou. Na primeira 

comunicação mediúnica observou algumas manchas à semelhança de bolas 

escuras que caiam sobre o médium, dificultando bastante à transmissão da 

mensagem.  A mentora espiritual da reunião deu-lhe o esclarecimento:  

 

 São vibrações da assistência encarnada, disse tristonha.                              

Alguns companheiros nossos, do plano físico, além de não 

cooperarem, atrapalham com pensamentos de dúvidas, indiferença e 

até, não raro de mofa. Não se apercebem do grande drama que 

envolve as duas almas e, por isso mesmo, prejudicam o registro das 

impressões, pela mente do médium que, assim, ainda mais se 

desequilibra. (Obra “Além da Morte”, cap.26, Mediunidade com Jesus) 

  

B) Influência dos Participantes  

 

 Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um 

instrumento, exerce , todavia, influência muito grande quanto ao 

aspecto moral (Obra, “O Livro dos Médiuns” segunda parte, cap. XX, 

item 227) 

   

Mais adiante, o Codificador é mais incisivo:  

 

 (...) Mas, assim como as influências atmosféricas atuam perturbam, 

não raras vezes, as transmissões do telégrafo elétrico, também a 

influência moral do médium, pode pertubar a transmissão das nossas 

mensagens de além-túmulo, já que somos obrigados a fazê-las passar 

por um meio que lhes é contrário.(...) (Obra, “O Livro dos Médiuns” 

segunda parte, cap. XX, item 230)  

 

Ora, não DEVEMOS NOS ESQUECER que nos acompanham Espíritos 

que têm afinidade com o nosso modo de ser, que se identificam com o nosso 
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caráter, gostos e pendores. Logicamente, as imperfeições morais atrairão ao 

nosso redor Espíritos imperfeitos. Portanto, o médium que queira ser 

costumeiramente acompanhado de bons espíritos deve trabalhar na sua 

melhoria íntima. Por isso que “O Evangelho Segundo o Espiritismo” nos 

alerta que:  

 

 (...) O médium que queira gozar sempre da assistência dos Espíritos 

bons deve trabalhar pelo seu próprio aprimoramento. Aquele que 

deseja que a sua faculdade cresça e se desenvolva tem que se 

engrandeça moralmente e de se abster de tudo que possa concorrer 

para desviá-la do seu fim providencial. (...) (Obra, “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, cap. XXVIII, Coletâneas de Preces Espíritas, 

Para os Médiuns, item 9) 

 

Há que considerar, também, o lado da questão fluídica. Se o médium  

chega à reunião encharcado de fluidos deletérios; fruto de sua costumeira 

conduta moral, que se pode dele esperar? Vejamos um exemplo bem 

simples: se o médium comparece a uma reunião encharcado de fluidos de 

agressividade e recebe um Espírito bastante agressívo, que poderá 

acontecer com a fusão dessas duas energias malsãs? Terá ele condição de 

controlar o Espírito? Por isso, nos alerta o Codificador que: 

  

 Ninguém exerce ascendência sobre os Espíritos inferiores, a não ser 

pela superioridade moral. (...) (Obra, “O Livro dos Médiuns” segunda 

parte, cap. XXV, item 279). 

 

C) CONCENTRAÇÃO  

 

É de expressiva importância durante o transcurso de toda reunião 

espírita, sobretudo na mecânica de seu desenvolvimento. Ora, Allan Kardec 

já nos advertira de que o pensamento é tudo em mediunidade e André Luiz  

é também bastante enfático quando nos esclarece que: 

 

 O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é 

importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama 

pútrica e não tereis senão a escura corrente da viciação. (Obra, “Nos 

Domínios da Mediunidade”, cap. 13, Pensamento e Mediunidade)  
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Muita gente confessa que tem dificuldade em se concentrar, o que é  

lamentável, uma vez que, com a mente instável ou completamente fora da 

reunião, ligada às atividades do dia-a-dia ou presa às fixações particulares, o 

médium não exterioriza raios mentais adequados para auxiliar os trabalhos 

assistenciais; ao contrário, atrapalha-os, exigindo maior vigilância dos 

Benfeitores, pelas brechas que se abrem no conjunto. Na obra “No Mundo 

Maior”, André Lulz reporta-se a uma reunião mediúnica composta de 8 

pessoas, durante a qual 3 delas (cerca de 40%) mantinham o pensamento 

completamente fora do ambiente: 

 

 (...) Duas delas contristavam-se por haver perdido uma sessão 

cinematográfica, e a outra, uma senhora na idade provecta, retinha a 

mente na lembrança das ocupações domésticas que supunha 

imperiosas e inadiáveis, mesmo ali num círculo de oração, onde devera 

beneficiar-se com a paz. (Obra, “No Mundo Maior”,cap. 9  

Mediunidade) 

 

 O Mentor Aniceto, na obra, "Os Mensageiros", adverte-nos de que: 

 

 (...) quem diz concentrar, forçosamente se refere ao ato de congregar 

alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as 

responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática 

espiritista, se, porventura, são cultores da leviandade, da indiferença, 

do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna 

dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar 

nos momentos fugazes de serviço espiritual?    

 

 BOA CONCENTRAÇÃO EXIGE VIDA RETA.                                               

 

 (...) A atitude íntima de relaxamento, ante as lições evangélicas 

recebidas, não pode conferir ao crente, ou ao cooperador, a 

concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão-só 

porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana, a 

pensamentos compulsórios de amor cristão. (...). (Obra, “Os 

Mensageiros”, cap. 47, No Trabalho Ativo). 
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De fato, a nossa mente reflete os hábitos do dia-a-dia, estando em jogo 

os nossos reflexos condicionados. Na obra "No Mundo Maior", o autor 

espiritual, explicando os efeitos dos reflexos condicionados, nos diz que:  

 

 (...) Temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se 

encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais 

pelos excessos da mente sem disciplina, (...) (Obra, “No Mundo 

Maior”,cap. 8, No Santuário da Alma) 

 

 Realmente, se a pessoa, no dia-a-dia, irrita-se a toda hora com 

pequeninas coisas (um objeto que cai da mesa, uma topada, demora da 

condução etc.) incorpora em seu psiquismo, pelo condicionamento da  

habitualidade, a facilidade de se irritar ou impacientar-se automaticamente 

em todas as circunstâncias mais insignificantes.  

Numa reunião mediúnica terá impulso de irritabilidade até ante 

pequenos acontecimentos externos, como o barulho de uma sirene, buzina, 

alguém falando alto na rua ou mesmo certos ruídos provocados por algum 

médium. Então, torna-se para ele muito difícil manter a concentração. O 

mesmo acontece com os que têm o hábito, no dia-a-dia, da agitação mental, 

inquietação ou de acalentar certas fixações com que se comprazem.  

 

A solução será criar novos hábitos, condicionamentos positivos para lhe 

facilitar boa concentração. Por isso, o Espírito Manoel Philomeno de 

Mirando, nos adverte:  

 

 (...) A concentração, por isso mesmo, deve ser um estado habitual da 

mente em Cristo e não uma situação passageira junto ao Cristo. (Obra, 

"Sementeira da Fraternidade", cap. 25, Mediunidade e Viciação)  

  

D) Número Reduzido de Componentes 

     

 Sendo o recolhimento e a comunhão de pensamentos as condições 

essenciais de toda reunião séria, compreende-se fácilmente que o 

número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais 

contrárias à homogeneidade. (...) (Obra, “O Livro dos Médiuns”, 

segunda parte, cap. XXIX, item 332) 
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León Denis entendeu bem essa recomendação de Allan Kardec, eis que  

com sua sabedoria e experiência, nos diz:  

 

 Os grupos pouco numerosos e de composição homogênea são os que 

reúnem as maiores probabilidades de êxito. Se já é difícil harmonizar 

as vibrações de cinco ou seis pessoas entre si e com os fluidos do 

Espírito, é evidente “a fortiori”, que as dificuldades aumentam com o 

número dos assistentes.(Obra, “No Invisível”, cap. IX, Condições de 

Experimentação) 

 

Há universalidade nessa orientação de vez que André Luiz, nos diz: 

 

 Os componentes da reunião, que nunca excederão o número de (14) 

quatorze, conservem, acima de tudo, elevação de pensamentos e 

correção de atitudes, antes, durante, e depois de cada tarefa. (Obra, 

“Desobsessão”, cap. 20, Componentes da Reunião)  

 

A respeito, surge aí, uma questão: Como proceder, para  não aumentar 

o numero de componentes de uma reunião, se o número de médiuns em 

uma casa espírita costuma dilatar-se? André Luiz nos dá orientação:  

 

 Baseado em "O Livro dos Médiuns" (item 332), ultrapassada a quota de 

(14) quatorze partícipes do conjunto, o diretor da casa auxiliará os 

companheiros excedentes na formação de nova equipe que, 

temporariamente, pode agir e servir sob a orientação do agrupamento 

em que nasceu. (Obra, “Desobsessão”, cap. 73, Formação de Outras 

Equipes)  

 

A orientação de André Luiz pertinente ao número de componentes numa 

reunião de desobsessão pode ser aplicada, por extensão, (com as 

adaptações possíveis) a outros gêneros de reuniões como a de 

desenvolvimento mediúnico.  

 

Num grupamento de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 

médiuns esclarecedores; 2 a 4 médiuns passistas e 4 a 6 médiuns 

ostensivos.  
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E) Pontualidade  

 

Nos diversos textos das obras de André Luiz e Manoel Philomeno de  

Miranda, observamos que os dirigentes espirituais comparecem às reuniões 

com exemplar pontualidade, muitos dos quais até ingressam minutos antes 

na sala de reunião.  

 

A equipe de trabalhadores, contudo, já labora no recinto algumas horas   

antes. Otília Gonçalves, então desencarnada, visita a reunião mediúnica; que 

teria início às 20 horas, da qual participou quando encarnada e descreve em 

sua obra "Além da Morte” que: 

 

 No dia aprazado, às 18 horas, rumamos, em grupo, sob a direção da 

irmã Zélia, para tomar parte na preparaçõa do recinto (...)                 

Àquela hora a azáfama era grande. (...)                                                     

(...) Espíritos familiares desdobravam-se em cuidados meticulosos, 

desde a assepsia mental do recinto até a colocação de aparelhagem 

complicada em várias posições. (Obra, “Além da Morte”, Cap. XXVI, 

Mediunidade com Jesus) 

 

   Outras fontes nos informam que ocorre, também, antes do horário do 

início dos trabalhos no plano dos encarnados: ionização de atmosfera, uso 

de aparelhos fluídicos para diluir vibrações resultantes das ideoplastias 

habituais dos encarnados e desencarnados em inquietação ou desequilíbrio 

que estiveram ou estão no ambiente.A atividade geral, no plano espiritual, é 

realmente intenso, sobretudo a de preparação ambiental.  

 

No plano dos encarnados, os mentores espirituais recomendam a  

pontualidade, não só por motivos óbvios disciplinares, como sobretudo para 

que todos os membros possam colaborar na manutenção vibratória 

preparada pela equipe espiritual, procedendo ao trabalho de "harmonização 

preparatória”, assim é que o respeitável espírito Manoel Philomeno de 

Miranda, na obra "Grilhões Partidos" nos recomenda:  

 

 Pontualidade, a fim de que todos os membros possam ler e comentar 

em esfera de conversação edificante, com que se desencharcam dos 

tóxicos físicos e psíquicos que carregam, em consequência das 
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atividades normais; e procurarem todos, como leciona Allan Kardec, 

ser cada dia melhor do que no anterior, e de cujo esforço se 

credenciam a maior campo de sintonia elevada, com méritos para si 

próprios e para o trabalho no qual se empenham... (Obra, “Grilhões 

Partidos”, Prolusão)  

 

Através do trabalho de "harmonização preparatória", além de reforçar a 

psicosfera, descartamo-nos dos fluidos deletérios acumulados no perispírito, 

resultante de nossas preocupações, ansiedades, emoções diversas do dia-a-

dia, isso sem falar das cargas fluídicas absorvidas em ambientes saturados 

devido a ações conflitantes.  

 

André Luiz nos coloca a descrição de uma harmonização preparatória, 

com recurso de: 

 

 Nossos companheiros – elucidou o Assistente (Áulus) – fazem o 

serviço de harmonização preparatória. Quinze (15) minutos de prece, 

quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. 

(Obra,” Nos Domínios da Mediunidade”, cap. 2, O Psicoscópio)  

 

Emitindo vibrações elevadas através da prece, da meditação e da 

leitura, impregnamos o perispírito de fluidos salutares, expulsando os 

deletérios.  

 

Agora, imaginem a chegada de retardatários, às vezes agitados,  

inquietos pelo próprio atraso, adentrando no ambiente já devidamente 

harmonizado. Voltando aos registros do espírito Otília Gonçalves, na obra 

"Além da Morte" ali temos: 

 

 Quase à hora da prece de inicio da operação de intercâmbio, dois 

retardatários deram entrada no recinto, prejudicando, seriamente, a 

estabilidade psíquica geral.                                                                              

São infelizes indiscipllnados – obtemperou irmã Zélia ao constatar a 

consternação geral dos trabalhadores presentes (...)                                    

(...) Agitados e confusos, como se encontram, não poderão tomar parte 

na reunião. Ficarão fora das defesas internas até que se ajustem 

mentalmente ao clima local. (Obra, “Além da Morte”, Cap. XXVI, 
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Mediunidade com Jesus) 

  

F) ASSIDUIDADE 

 

Em todo, labor para se lograr êxito, é imprescindível o senso de 

responsabilidade, a dedicação e, sobretudo, a assiduidade. 

  

Existem vários mecanismos para se assegurar assiduidade dos 

participantes em determinadas áreas de trabalho. No serviço profissional, 

temos o ponto cortado e, consequentemente, não recebemos o pagamento 

relativo ao dia ausente. Nas escolas e cursos, pelo excesso de faltas, 

podemos perder o direito de seguir para o nível escolar imediatamente 

superior, sendo obrigados a repetir o período que acabamos de cursar. 

 

Mas, em outras atividades, tão mais importantes, onde a nossa  

assiduidade não é exigida nos mesmos mecanismos, não raro nos 

descobrimos faltosos e desinteressados. Tal é o caso das atividades 

espíritas. 

  

Precisamos nos conscientizar de que sem assiduidade nenhum trabalho  

logra êxito. Qual empresa comercial ou industrial funcionaria com êxito se 

não contasse com a assiduidade de seus empregados? Assim como nos 

esforçamos em ser assíduos em nosso emprego profissional, mais razão há 

para procedermos assim nas atividades espirituais que "são a melhor parte”. 

Dizem que a casa espírita é o hospital dos espíritos. Já imaginou um hospital 

terreno funcionando sem a devida assiduidade dos médicos e enfermeiros? 

Nós próprios acharíamos absurdo se levássemos um de nossos familiares a 

uma clínica, em estado de sofrimento, e não fosse atendido ou demorasse a 

sê-lo por carência de médicos, devido ao não comparecimento de muitos  

deles naquele dia. E quantos espíritos sofredores deixam de ser atendidos 

ou é adiado seu atendimento por haverem alguns médiuns faltado à reunião!  

 

 Muito natural que a ausência não justificada do companheiro a três 

reuniões consecutivas seja motivo para que lhe promova a necessária 

substituição. (Obra, “Desobsessão”, cap. 63, Assiduidade)  
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G) PSICOSFERA SALUTAR  

 

É de suma importância a constituição de uma psicosfera salutar para o  

êxito do trabalho em uma reunião espírita.  

 

Uma vez que, segundo o Espiritismo, não há milagres, tudo ocorrendo  

dentro das leis da natureza (muitas das quais ainda desconhecidas da 

cultura humana) passamos, a seguir, a explicar em raciocínio científico o 

efeito do pensamento na formação de uma atmosfera psíquica ambiental.  

 

Ora, conforme vimos anteriormente, a energia de base do universo foi  

denominada por Allan Kardec de "fluido cósmico" que representa a matéria 

elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a 

inumerável variedade das energias conhecidas do homem bem como das 

coisas da natureza. 

 

 O pensamento atua sobre o fluido cósmico operando fenômenos de  

várias espécies. Quando se pensa, a mente emite um impulso energético 

como se fossem flechas, ou arremesso de pedrinhas que provocam agitação 

no fluido cósmico, gerando uma ondulação em forma de energia, da mesma 

forma que, ao se tocar um sino, por exemplo, agita-se o ar circundante, cujas 

vibrações produzem uma energia vibratória.  

 

Para melhor compreender o fenômeno mencionado, vejamos o que  

acontece a uma piscina ou lago em repouso, com as águas paradas. 

Fazendo cair uma pedra ou qualquer outro objeto sobre a superfície da água, 

opera-se uma agitação que provoca ondulações. Ora, essas ondas não são 

idênticas para todos os objetos que ali se façam cair; ao contrário, são 

diretamente proporcionais ao tipo de objeto que é lançado na água. Assim é 

que uma pedra pequena gera uma onda curta, uma pedra maior, uma onda 

média e uma tora, uma onda longa. O mesmo ocorre com a agitação do ar 

que produz os sons; conforme o tipo de agitação, geram-se ondulações 

variadas, razão pela qual ouvimos sons também variados, isto é, agudos,  

médios ou graves, de conformidade com a geração de ondas curtas médias 

ou longas.  

         Fácil entender, portanto, que há ondas e raios de pensamentos que se 

cruzam e se confundem, da mesma forma que existem no ar ondas e raios 
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sonoros. O pensamento opera efeitos concretos embora não sejam 

diretamente captados pelos sentidos físicos do homem, não obstante, 

sintamos suas consequências em forma de sensações psíquicas de variadas 

formas. Não é de estranhar, também, que o pensamento crie fluidicamente 

objetos, imagens, etc.; basta que se pense uma coisa, para se agitar o  

fluido cósmico e teremos uma criação fluídica.  

 

Eis porque muita gente ao desencarnar encontra os objetos e adornos 

que estava acostumada a usar sobretudo aqueles de estimação, aos quais 

nos ligamos mentalmente com habitualidade.É verdade que muitas criações 

fluídicas ou formas-pensamento têm duração fugaz, pela falta de  

persistência de mentalização que as mantenha. Entretanto, os pensamentos  

persistentes, sobretudo as fixações, criam formas-pensamento ou 

ideoplastias duradouras, cuja espécie e qualidade podem gerar criações 

fluídicas agradáveis e salutares como desagradáveis e malsãs.  

 

Os ambientes, portanto, ficam impregnados das vibrações e das  

ideoplastias resultantes das emissões mentais dos encarnados e 

desencarnados, constituindo o que Allan Kardec denominou de "Atmosfera 

Fluídica ou Espiritual" a que alguns benfeitores espirituais designam de 

"Psicosfera".  

 

A saturação do ambiente fluídico, pois, guarda relação com o  

pensamento e emoções que ali predominam. Ora, quem entra em 

determinado ambiente sente inexoravelmente o efeito das radiações fluídicas 

que ali prevalecem. Pode alguém, por exemplo, visitar a Torres de Londres e  

lá não se sentir bem, por captar as radiações e formas-pensamento malsãs 

resultantes do que ali ocorreu. Muitos turistas relataram que não se sentiram 

bem quando visitaram sítios onde escravos eram punidos. Entretanto, 

entrando em um templo religioso, por exemplo,onde a maioria das pessoas 

vai ali para orar, geralmente sentimos paz e bem estar, devido a assimilação 

dos fluídos salutares que ali preponderam.  

 

Daí podermos entender o efeito dos pensamentos e dos sentimentos 

dos participantes da reunião, o que constituirá o ambiente fluídico local .  

Consequentemente, sentimos a necessidade de resguardar o local da 

reunião, como de toda casa espírita, de pensamentos e atitudes negativas. 
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Que estes sejam os mais elevados possíveis, proporcionando assim, 

ambiente fluídico salutar, saneado, do qual os espíritos benfeitores retiram 

material para assistir entidades enfermas, necessitadas.  

 

 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de 

reunião. Uma assembléia é um foco de irradiação de pensamentos 

diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada 

um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de 

eflúvios fluídicos cuja impressão cada um recebe pelo sentido 

espiritual, como num coro musical cada um recebe a impressão dos 

sons pelo sentido da audição. Mas, do mesmo modo que há radiações 

sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos 

harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é 

a impressão; penosa, se aquele é discordante. Ora, para isso, não se 

faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras; quer ele se 

externe, quer não, a irradiação existe sempre.                                                 

Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, 

animada de pensamentos bons e benévolos. Envolve-a uma como 

salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade; sai-se 

reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. 

Basta, porém, que se lhe misturem alguns pensamentos maus, para 

produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado num meio tépido, ou 

o de uma nota desafinada num concerto. Desse modo também se 

explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa 

reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes 

de fluido nauseabundo. 

 

 20. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que 

reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar 

compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as 

reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode haurir novas 

forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as 

perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do 

pensamento, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do 

corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que 

ocasiona perda real de fluidos espirituais e, conseguintemente, de 

fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se 
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com os eflúvios que recebe do exterior. Quando se diz que um médico 

opera a cura de um doente, por meio de boas palavras, enuncia-se 

uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo 

fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o 

moral. (Obra, “A Gênese”, cap. XIV, Os Fluidos, itens 19 e 20, 

Qualidade dos Fluidos).   

 

CAPÍTULO III 

 

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS 

ESPÍRITAS 

 

Uma das heranças das religiões tradicionais a se refletir nas atividades  

mediúnicas é a posição da passividade que se observa nos muitos adeptos, 

à  espera de que tudo seja executado e providenciado pelos “guias”, assim 

como fazem os católicos que esperam tudo de seus santos. Muitos chegam 

a tal falta de iniciativa que consultam a toda hora os seus mentores 

espirituais, esquecidos do papel primacial educativo da doutrina espírita. 

Sobre o assunto, Allan Kardec já advertira que: 

 

 (...) Que os homens se contentem em serem assistidos e protegidos 

por Espíritos bons, mas que não descarreguem sobre eles a 

responsabilidade que incumbe ao encarnado (Obra, “Obras Póstumas”, 

segunda parte, Constituição do Espiritismo, item III, O Chefe do 

Espiritismo) 

 

  Por outro lado, Emmanuel nos alerta esclarecendo que:  

 

 (...) É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o 

Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra do soerguimento e 

sublimação do mundo. (Obra, “Fonte Viva”, item 17, Cristo e Nós)  

 

        Assim, a espiritualidade não dispensa o elemento encarnado no seu 

trabalho de assistência aos necessitados.  

É frequente nos estudos sobre mediunidade surgir a seguinte pergunta:  

"Não se pode fazer a assistência aos desencarnados na própria 
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espiritualidade, sem o concurso de médiuns do elemento encarnado?"  

 

Os benfeitores, em muitos casos, assistem diretamente os atormentados 

do mundo espiritual. Entretanto os espíritos necessitados têm uma  

tendência de fugir deles e de se aproximar dos encarnados com os quais 

melhor se identificam, sobretudo no que se refere a linguagem (L.M. item 

254). André Luiz, em "Os Mensageiros" aprofunda a explicação quando 

registra que:  

 

 (...) o serviço de socorro é mais eficiente, ao contato das forças 

magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos 

círculos carnais. (...), mas o calor humano está cheio dum magnetismo 

de teor mais, significativo para eles. (...) Por isso, o trabalho de 

cooperação, em templos desta espécie, oferece proporções que você, 

por agora, não conseguiria imaginar. (Obra, “Os Mensageiros”, cap. 48, 

Pavor da Morte)  

 

O Espírito de Emmanuel, enfatiza que:  

 

 Conduzimos, portanto, frequentemente, até o vosso meio, a fim de se 

colocarem em contacto com a verdade da sua nova situação, aqueles 

dos nossos semelhantes que aqui se encontram ainda impregnados 

das sensações corporais.                                                                          

Identificados de tal forma com a matéria, sentindo tão intensamente as 

suas impressões, não se encontram aptos a compreender a nossa 

linguagem e precisam ouvir a voz materializada (...) (dos encarnados). 

(Obra, Emmnuel, cap. XXX, Evangelização dos Desencarnados)                                                                                                                                                                                                                                         

 

Segundo as informações dos Espíritos, nas atividades espirituais,  

encontra-se em jogo três tipos de energias: a dos benfeitores espirituais, a 

do elemento encarnado (os participantes da reunião) e da natureza. Para o 

bom desempenho de uma reunião, não há problema quanto às energias dos 

Benfeitores (fluidos superiores e sutis) e da natureza (por seremos as mais 

dóceis). A 3a energia, isto é, a dos encarnados, é que tem limitado ou, às 

vezes, inutilizado os bons resultados.  

Ora, são muitas as obras que nos informam que a equipe espiritual  

recolhe energias mentais e vitais dos humanos casando-as com os fluidos da  
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espiritualidade formando precioso armazém de benefícios para os infelizes  

necessitados. Assim como os raios e energias emitidas pelos participantes 

da reunião formam certas imagens ou quadros fluldicos .  

 

No cap. 1, da obra “Missionários da Luz”, o autor espiritual descreve um  

quadro interessante, Agrupados ao redor da mesa, os participantes se 

concentravam elevadamente, com pureza de sentimentos. Cada criatura 

encarnada emitia raios luminosos que se misturavam, formando uma 

corrente de força em círculo a uma distância aproximada de 60 cm acima de 

suas cabeças. A essas energias dos encarnados se misturavam os fluidos 

vigorosos da equipe espiritual, formando precioso armazém de benefícios 

para os infelizes que seriam atendidos. De momento a momento, aquela 

corrente de força, qual feito miraculoso, despejava suas energias  

beneficiando a todos os presentes.  

 

Mais adiante, no cap. 17, daquela obra, André Luiz registra que,  

os trabalhadores do plano espiritual recolhiam dos encarnados presentes, 

não só forças mentais oriundas de sua concentração como as energias vitais 

que fluíam de seu organismo.Com esse material, eles adensavam o 

perispírito dos benfeitores para que se tornassem visíveis aos infelizes ali 

presentes. Também era utilizado para "materializar" provisoriamente "certas 

imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da 

confiança nas almas infelizes”.  

 

Certos aparelhos fluídicos utilizados pelos trabalhadores da 

espiritualidade como o "condensador ectoplásmico" concentram em si os 

raios de força projetados pelos componentes da reunião. Por isso, o mentor 

espiritual Áulus nos esclarece:  

 

 (...) Condensador Ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em 

si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, 

reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade 

comunicante, (...) precisamos concluir que o êxito do trabalho depende 

da colaboração de todos os componentes do grupo ...  (Obra, “Nos 

Domínios da Mediunidade”, cap. 7, Socorro Espiritual) 
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ÀS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS BENFEITORES 

ESPIRITUAIS, FACE À FALTA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA EQUIPE 

ENCARNADA  

 

Pelo material que apresentamos até aqui, podemos compreender que  

uma reunião espírita é fruto de associação do labor dos trabalhadores da  

espiritualidade e da equipe encarnada.  

 

       Assim, não podemos jogar toda a responsabilidade dos resultados  -   

medíocres ou significativos - no desempenho dos Espíritos, mas sobretudo, 

na participação consciente dos encarnados.  

 

Vimos também, anteriormente, que 3 tipos de energias operam nesse 

abençoado labor: a dos Benfeitores, as provenientes da Natureza e as 

emitidas pela mente e pelo organismo do encarnado.  

 

Ora, também enfatizamos nas páginas precedentes que a única fonte 

que é suscetível de problema é a que se refere ao elemento encarnado, uma 

vez que os mentores fornecem sempre fluidos elevados e sutis e os 

elementos da natureza são apenas energéticos, neutros.  

 

Os Benfeitores Espirituais, em suas mensagens, lamentam a falta de  

conscientização da parte dos encarnados. No seu labor numa reunião 

espírita, André Luiz, em sua obra "Os Mensageiros" (cap. 47) descreve o 

comportamento displicente de certos companheiros da esfera física. Naquela 

reunião, havia instabilidade de pensamentos: alguns muito longe dos 

comentários edificantes, entre eles os que se prendiam mentalmente ao 

cotidiano, aos afazeres domésticos. Não faltavam aqueles que cochilavam e 

os irrequietos. Resultado: essa displicência mental perturbava a corrente 

vibratória, afetava a organização mediúnica de alguns e o elo de ligação 

através do qual fluía a inspiração do mentor, influenciando o esclarecedor, o 

qual sentia, de quando em vez, como a perder o fio das ideias. 

 

 Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-

ia impossível qualquer proveito concreto.                                                             

O dirigente espiritual (Isidoro) e outros amigos devotados trabalhavam 

com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o  
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pensamento dos invigilantes, para neutralizar determinadas influências 

nocivas. (Obra, “Os Mensageiros”, cap. 47, No Trabalho Ativo) 

  

Já mencionamos anteriomente da obra “Além da Morte”, cap. 26, a 

decepção do Espírito Otília Gonçalves na ocasião que visitou o núcleo 

espírita em que laborara: alguns encarnados penetravam no recinto 

displicentemente entregando-se ao sono, resultado da intoxicação mental e 

efeito da hipnose à distância. Ocorreu, inclusive, a chegada de dois 

retardatários, prejudicando, seriamente, a estabilidade psíquica. Um senhor, 

inquieto, bocejava de vez em quando, fruto de excesso de alimentação.  

 

O relato de André Luiz sobre a displicência dos médiuns:  

 

 Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são 

obrigados a esperar semanas, meses, anos...                                                 

(...) Temos seis comunicantes provaveis, mas, na presente reunião, 

apenas compareceu um médium em condições de atender. (...) Desde 

já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes 

e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o 

interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço 

extraordinário. (Obra, “Missionários da Luz”, cap. 1, O Psicógrafo) 

 

Caso impressionante de alteração do programa previsto pelos  

Benfeitores está registrado na obra "Nos Domínios da Mediunidade”. Era 

uma reunião de materialização. Os 14 encarnados presentes não estavam 

mentalmente harmonizados.  

 

 Em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. 

(...) tais os pensamentos descabidos de que se via objeto.                                                                                                                     

Não atingiremos, então, a materialização de ordem superior... - falou o 

Assistente, algo preocupado.                                                                                        

- De modo algum - informou Garcez com desapontamento. Teremos 

tão só o médium desdobrado incorporando a nossa enfermeira, para 

socorro às irmãs doentes. Nada mais. Não dispomos do concurso 

preciso. (Obra, “Nos Domínios da Mediunidade”, cap. 28, Efeitos 

Físicos) 
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Como se vê, a limitação dos resultados foi uma decorrência da  

indiscíplina íntima dos companheiros encarnados.  

 

CONCLUSÃO: A CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPAMENTOS  

ESPÍRITAS 

 

Todas as Casas Espíritas apresentam a mesma produtlvidade ou há  

diferença entre elas a esse respeito? Como podemos classificá-Ias?  

Seguindo os textos doutrinários, há sim certas diferenças.  

Na verdade, toda casa espírita séria produz coisas benéficas. 

Entretanto, os Benfeitores planejam o trabalho de acordo com o que a equipe 

de trabalhadores pode apresentar, uma vez que os resultados dependem do 

teor de colaboração dos encarnados. É o mesmo o que acontece com o 

planejamento de uma Secretaria de Saúde de um Estado. Para cada 

Município, ela realiza certo tipo de planejamento, de acordo com o que o 

lugar oferece. Assim, em certa cidade só há condições de se instalar apenas 

um mero posto de saúde, por precariedade de certos recursos técnicos e de 

pessoal, enquanto que, em outra cidade, planejar-se-á um respeitável centro  

cirúrgico, por possuir base para tal empreendimento. Da mesma forma 

procedem os Espíritos Superiores.  

Na obra "Nos Domínios da Mediunidade", o mentor Áulus diz a André Lulz:  

 Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade 

as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos 

que aparecem no mundo.  Analisando a psicoscopia de uma 

personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-

Ihes as possibilidades e categorizar-Ihes a situação. Segundo as 

radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no 

tempo. (Obra "Nos Domínios da Mediunidade", cap. 2, O Psicoscópio) 

Pelo exposto, podemos concluir que, se a direção de uma casa espírita 

deseja que esta seja classificada pela espiritualidade em grau mais elevado, 

com maiores perspectivas de resultados, terá que trabalhar na modificação 

íntima de seus tarefeiros, a fim de que as radiações projetadas por eles 

possibilitem um planejamento mais rico de resultados, não se limitando a 

rotina de "benefícios de superfície".  
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CAPÍTULO IV 

 

LOCAL DOS TRABALHOS ESPIRITUAIS 

 

AS SALAS FLUÍDICAS E AS INSTALAÇÕES 

O irmão Jacob, em seu livro "Voltei", no capítulo 1, registra que,  

quando desencarnado visitou a casa espírita em Pedro Leopoldo, onde o 

nosso querido Francisco C. Xavier trabalhou mediunicamente. Já conhecia o 

local e o trabalho, pois ali estivera algumas vezes, quando encarnado. Agora, 

presente ali desencarnado, ficou deveras surpreso com a sua nova visão, 

sob a ótica fluídica. A sala apresentava-se muito mais ampla e os 

participantes eram em número bem maior. Ali estava presente, não apenas 

aquele punhado de encarnados, mas um vasto corpo de colaboradores 

desencarnados, operosos e abnegados.  

 

Segundo esse e outros relatos dos Espíritos, sabemos que a sala física  

onde se processa a reunião mediúnica é bem mais ampla e tem anexos 

destinados a alonjamento do serviço assistencial e onde são recolhidos 

muitos dos Espíritos infelizes atendidos. Há, realmente, no plano espiritual, 

um conjunto com característica hospitalar. O Espírito Eugênio S. Brito 

descreve que:  

 

 Uma casa como a nossa será, inevitavelmente, um pouso acolhedor, 

abrigando, em nossos objetivos de confraternização, os amigos 

desencarnados, enfermos e sofredores, a se desvairarem na sombra.. 

(...)                                                                                                            

É assim que, aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se 

jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros 

outros em que os nossos companheiros desencarnados se sintam 

como que tornando à realidade pregressa, através da qual se põem 

mais facilmente ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas 

fibras mais íntimas e favorecendo-nos, assim, a interferência que deve 

ser eficaz e proveitosa. (Obra, “Educandário de Luz”, cap.Arquitetos 

Espirituais). 
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AS FAIXAS MAGNÉTICAS PROTETORAS E OS CORPOS DE GUARDA 

 

O trabalho dos Benfeitores Espirituais é muito bem planejado, não  

deixando, obviamente, de existir um sistema de controle e segurança.  

 

Na obra "Missionários da Luz", capítulo 1, há registro de que "fios 

luminosos" dividiam em turmas diferentes os assistentes do plano espiritual, 

conforme suas características próprias. O acesso dos desencarnados 

obedecia a controle bem eficiente. Há notícias, também, de corpos de guarda 

controlando as zonas de acesso.  

 

A autora espiritual na obra "Além da Morte", no capítulo 26, também nos 

informa sobre o labor de entidades dedicadas, guardando o recinto, inclusive 

defendendo-o da incursão de Espíritos mal intencionados.  

 

 (...) Religiosos motejadores, de aparência cruel, proferindo expressões 

rudes, não tiveram acesso à sala mediúnica, ficando à porta, coléricos, 

em atitudes lamentáveis (...)  

(...), verifiquei que alguns encarnados chegavam seguidos por grande 

número de Espíritos vulgares e viciosos, que ficavam fora das defesas 

magnéticas, sem as poderem atravessar com seus tutelados 

habituais.(Obra, “Além da Morte”, cap. XXVI, Mediunidade com Jesus)   

  

O assunto aparece registrado em várias obras. Na obra "Nos Domínios 

da Mediunidade", temos a seguinte descrição:  

 

 Desencarnados, em grande cópia, congregavam-se no recinto e fora 

dele. Vigilantes de nosso plano estendiam-se, atenciosos, impedindo o 

acesso de Espíritos impenitentes ou escarnecedores.                                                  

Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa, 

mas no pórtico experimentavam a separação de certos Espíritos que as 

seguiam, Espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas 

blasfemadores e renitentes no mal. (...)                                                   

Grande mesa, ao centro de vasta sala, encontrava-se rodeada de largo 

cordão luminoso, de isolamento.  

Em derredor, reservava-se ampla área, onde se acomodavam quantos 

careciam de assistência encarnados ou não, área essa que se 
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mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o 

cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. 

(Obra, “Nos Dominios da Mediunidade”, cap. 16, Mandato Mediúnico) 

 

Observamos, pelas informações dos Espíritos, que são utilizadas, de  

modo geral, três estágios de proteção. Uma informação deveras elucidativa,  

encontramos na mensagem do Espírito Efigênio S. Vitor, constante da obra  

"Educandário de Luz", onde ele esclarece que a reunião é garantida por três 

faixas magnéticas:  

 

 Nossa reunião está garantida por três faixas magnéticas protetoras.                    

A primeira guarda a assembléia constituída e aqueles desencarnados 

que se lhes conjugam a tarefa da noite.                                                                              

A segunda faixa encerra um círculo maior, no qual se aglomeram 

algumas dezenas de companheiros daqui ainda em posição de 

necessidade, à cata de socorro e esclarecimento.                                                                                         

A terceira, mais vasta, circunda o edifício, com a vigilância de 

sentinelas eficientes, porque além dela temos uma turba compacta – a 

turba dos irmãos que ainda não podem partilhar, de maneira mais 

íntima, o nosso esforço no aprendizado evangélico. (Obra, 

“Educandário de Luz”, . cap. Visão Espiritual de Um Centro Espírita) 

 

Otília Gonçalves registra em sua obra "Além da Morte" que, além do 

corpo de guarda,há naquela instituição uma muralha fluídica, com 

aproximadamente dois palmos de espessura, circundando o edifício. 

   

Encontramos na obra "Missionários da Luz" a informação de que o local  

onde se processava uma reunião de materialização era isolado por extenso  

cordão de trabalhadores do plano espiritual, num círculo de 20 metros em 

derredor.  

 

OS APARELHOS FLUÍDICOS UTILIZADOS  

 

Conforme colocado nas obras "A Gênese" e "O Livro dos Médiuns”, os 

espíritos atuam sobre a matéria cósmica universal e, pelo pensamento e 

vontade, criam objetos, conjuntos, etc,  

Nos serviços de socorro aos necessitados, eles criam aparelhos 
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diversos, fluídicos, que os ajudam nos diversos labores, sobretudo, quando 

ocorre manifestação no atendimento, facilitando-Ihes os propósitos.  

 

Com base nos textos citados em diversas obras, registramos abaixo 

alguns desses aparelhos:  

 

1-) Condensador Ectoplásmico  

 

 (...) Tem propriedade de concentrar em si os raios de força projetados 

pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do 

pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa 

observação, mas também para análise do doutrinador, que as recebe 

em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do 

nosso plano.                                                                                                     

(...) o hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si  

mesmo, à maneira da pessoa que se examina, através de um espelho. 

(Obra, "Nos Domínios da Mediunidade", cap. 7, Socorro Espiritual)  

 

2-) Espelho Fluídico  

 

 Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões 

formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto ao médium, 

por trabalhadores espirituais da instituição e, na face dele, com 

espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da 

noite, surgia ante o exame dos benfeitores que, a distância, com 

templavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e 

especificavam-lhe as necessidades, ofererecendo a solução possível 

aos pedidos feitos. (Obra, "Nos Domínios da Mediunidade", cap. 16, 

Mandato Mediúnico)  

 

3-) Aparelho Para Assepsia Psíquica Ambiental  

 

 (...) Aparelhagem especializada para a assepsia psíquica do ambiente 

fora posta a funcionar, fazendo-nos lembrar os aquecedores terrestres 

à base de resistências elétricas, que produziam ondas especiais de 

calor e simultaneamente lâmpadas de emissão infravermelha e 
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ultravioleta diluíam as construções mentais impertinentes, vibriões 

resultantes das ideoplastias habituais de alguns dos membros tanto do 

círculo como da enferma. (Obra, “Grilhões Partidos”, cap. 20, Incursão 

ao Passado) 

 

 4-) Engrenagem Para Provocar Hipnose  

 

 Engrenagens que faziam lembrar os secadores para cabelos, eram 

aplicadas em operações de hipnose mais profunda, criando 

condicionamentos subliminais com a fixação de imagens positivas no 

inconsciente atormentado dos comunicantes em sofrimento, de modo a 

se transformarem essas induções ideoplásticas em vindouras 

edificações mentais, (...)  (Obra, “Grilhões Partidos”, cap. 20, Incursão 

ao Passado) 

  

5-) Caixas Para Medições Específicas  

 

 Pequenas caixas, umas para medir a intensidade vibratória dos 

Espíritos hospedados sob cuidados, outras para cotejo de resultados, 

para registros e impressões de dados, num complexo e emaranhado 

mecanismo de precisão e utilidade incontestável. (Obra, “Grilhões 

Partidos”, cap. 20, Incursão ao Passado) 

 

6-) Aparelhagem de Som e Imagem  

 

 Percebi delicada aparelhagem de som e imagem que era utilizada nos 

dias de trabalhos normais de socorro aos desencarnados que se 

encarregava de projetar os diálogos e as atividades fora dos muros de 

defesa da Casa, por meios de projetores sonoros, com objetivo de 

despertar alguns transeuntes da artéria em que se localizava a 

Sociedade.(...) O aparelho receptor de imagem dava conta de 

preciosas informações do diretor espiritual, não apenas dos 

acontecimentos de imediata importância como de valioso recurso 

utilizado para a diagnose de muitas enfermidades dos candidatos que 

solicitavam orientações particulares para a saúde. (...). (Obra, “Grilhões 

Partidos”, cap. 20, Incursão ao Passado) 
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CAPÍTULO V 

 

DINÂMICA DOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL 

 

A PROGRAMAÇÃO  

 

Conforme vimos anteriormente, o programa geral das atividades de uma  

Casa Espírita depende, sobretudo, da vibração das pessoas que participam 

de suas atividades, da qualidade, portanto, da exteriorização de seus fluidos.  

 

Quanto às sessões mediúnicas em si, existe, obviamente, uma  

programação, embora não absolutamente rígida, podendo ocorrer alterações 

ou encaminhamento a outras situações, dependendo da disciplina e do 

comportamento das pessoas participantes, que são dotadas de livre arbítrio. 

Em página precedente, mencionamos o registro do espírito André Luiz, na 

obra, "Missionários da Luz" , cap. 1, a respeito de uma reunião em que eram 

previstas seis comunicações, porém apenas um médium compareceu em 

condições de atender. Ao analisar a situação, assim se expressou o  

dirigente espiritual dos trabalhos: "Somos obrigados a considerar que o 

grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se 

relaciona com o interesse coletivo”  

 

Temos registro também de modificação no andamento de uma reunião  

de materialização, na obra, "Nos Domínios da Mediunidade", capítulo 28. 

Havia instabilidade e desarmonia vibratória por parte de alguns elementos do 

conjunto, de tal modo que o campo fluídico tornara-se espesso, limitando a 

força ectoplasmática. O Assistente, dirigindo-se a André Luiz, informou:  

"Teremos tão só o médium desdobrado, incorporando a nossa enfermeira 

para socorro às irmãs doentes. Nada mais. Não dispomos do concurso 

preciso."  

 

QUADRO GERAL DOS ESPÍRITOS A SEREM SOCORRIDOS  

 

 Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que 

ligeira, sobre uma assembléia de espíritos desencarnados, em 

perturbação e sofrimento, muito se Ihes modificariam as atitudes na 
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vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir, igualmente, a maioria 

dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, 

alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma 

vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro 

de retificações individuais, após a morte do corpo, é tão extenso e 

variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa.  

 Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao 

recinto aquelas entidades perturbadas, em pequenos magotes, 

seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do 

leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. 

Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de “coxos e 

estropiados”, segundo o símbolo evangélico. (Obra, “Os Mensageiros”, 

cap. 43, Antes da Reunião). 

 

O quadro acima retrata uma singela reunião de socorro espiritual. Nas 

especializadas de desobsessão, são encaminhados ainda os obsessores 

confessos, vampirizadores os mais variados, os suicidas, os malfeitoreres 

das mais diversas categorias, bem como os casos de zoantropia e loucura.   

 

O ELO ENTRE AS REUNIÕES PÚBLICAS E MEDIÚNICAS  

 

Há uma ligação muito interessante entre as reuniões públicas e 

mediúnicas.  

 

Quando André Luiz se dirige a uma Casa Espírita em missão de  

aprendizado, ele e sua equipe atravessam largo recinto em que 

estacionavam numerosas entidades menos felizes, desencarnadas. O 

assistente Áulus explicou que aquelas almas necessitadas acompanhavam 

frequentadores das reuniões públicas e que se desligaram deles quando os 

encarnados se deixavam renovar as ideias, ao assimilarem a mensagem do 

ensino doutrinário. Modificando o centro mental, vêem-se como despachados 

daqueles a quem acompanhavam. Alguns deles, rebeldes, fogem dos 

templos de oração, detestando-Ihes temporariamente os serviços e armando  

novas perseguições às suas vítimas. Contudo, outras, pelas lições ouvidas, 

demoram-se no local das preleções, em ansiosa expectativa, famintas de 

socorro e maiores esclarecimentos. A maioria delas é encaminhada às 

reuniões mediúnicas. O autor espiritual da obra, "Nos Domínios da 
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Mediunidade" registra, no capítulo 4, que essas entidades se aglomeravam 

na entrada da sala mediúnica. Logo no início, quando um dos assistentes da 

equipe espiritual franqueou seu acesso ao recinto da reunião, se 

aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece,  

 

 (...) quais mariposas inconscientes, rodeando grande luz. 

 Vinham bulhentas, proferindo frases desconexas ou exclamações 

menos edificantes, entretanto, logo que atingidas pelas emanações  

espirituais do grupo, emudeciam de pronto, qual se fossem contidas 

por forças que elas próprias não conseguiam perceber. (Obra, “Nos 

Domínio da Mediunidade”, cap. 4, Ante o Serviço) 

 

Verifica-se pelo texto que:  

 

a) O número de Espíritos era muito grande, eis que o autor espiritual usa 

a expressão "numerosas entidades, formando legião";  

 

b)  Compreende-se a significativa importância das reuniões mediúnicas, 

as quais, adicionalmente, realizam expressivo serviço iniciado nas 

reuniões públicas.  

 

Quem tiver a curiosidade de ler o capítulo 4, da obra, "Nos Domínios  

da Mediunidade", vai verificar que:  

 

a) Algumas entidades foram aliviadas, só com o contato da vibração 

magnética do ambiente;  

 

b) Outras, comunicando-se através dos médiuns, receberam o 

esclarecimento do doutrinador e, logicamente, os benefícios da prece;  

 

c) Muitas foram atendidas no plano espiritual, assistidas pela equipe de 

Espíritos Benfeitores, através dos recursos magnéticos espirituais, 

inclusive passes.  

 

O que aqui colocamos é confirmado na obra, "Painéis da Obsessão”, 

cap. 26, onde o autor espiritual faz referência a uma reunião de tendimento 

ao público. Paralelamente à assistência aos encarnados, o trabalho no plano 
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espiritual era muito intenso: doutrinadores evangelizando obsessores, 

Espíritos sofredores sendo socorridos para alívio de seus tormentos, 

criaturas encarnadas aliviadas de intoxicação fluídica proveniente dos efeitos 

de Entidades familiares recém-desencarnadas que, inconscientemente, sem 

o desejarem, Ihes transmitem humores psíquicos deletérios, etc., etc. Alguns 

Espíritos socorridos permaneciam no local para continuação do atendimento 

e subsequente transferência para Colônias Espirituais. Entidades perversas, 

que se tornaram receptivas, também ficavam no recinto, "a aguardar os 

trabalhos mediúnicos de desobsessão, que tinham lugar em dias 

próprios, vivendo, desde então, o clima de prece e paz da comunidade, o 

mesmo acontecendo com outros necessitados espirituais” (grifo nosso)  

 

O LABOR DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AOS ESPÍRITOS 

NECESSITADOS 

 

O labor de socorro é muito intenso nas reuniões espíritas. Trabalhadores 

respeitáveis do plano espiritual ali laboram, integrados, utilizando uma gama 

enorme de recursos, como a prece, a ação magnética, o 

descongestionamento do campo mental daqueles ainda presos a ideias fixas, 

etc. Há, por outro lado, utilização de recursos outros, como a ministração de 

medicamentos fluídicos, projeção de raios curadores por aparelhos 

específicos, sonoterapia, projeção de quadros mentais, etc.  

 

Muitos recém-desencarnados em acidentes, necessitados de assistência 

urgente, são para ali trazidos. O esclarecimento tem um papel relevante. 

Esclarecemos que a palavra e a vibração do esclarecedor não se dirigem 

apenas ao Espírito mediunizado, mas, paralelamente a outras entidades que 

vivem a mesma situação, porém sem necessidade de ocupar um instrumento 

mediúnico. É muito importante que os esclarecedores se preparem 

convenientemente para a função, por meio da prece, da purificação interior e 

da meditação, a fim de poderem bem sintonizar com os Benfeitores 

Espirituais e captarem as orientações devidas.  

 

Ora, numa reunião mediúnica não são atendidos somente obsessores,  

mas também espíritos nos mais variados estados de perturbação. Muitos têm  

consciência de que desencarnaram, outros não; alguns são fixados e/ou 

endurecidos. É um quadro amplo e complexo. Inquestionavelmente, teremos 



47 

 

que recorrer a um autêntico DIÁLOGO . Deve-se evitar ocorrer aquilo que no 

teatro é nomeado de MONÓLOGO, isto é, só um intérprete fala. Infelizmente, 

já tivemos ocasião de presenciar esclarecedores que falam o tempo todo, 

não deixando a entidade desabafar. Alguns fazem até pequenos discursos 

doutrinários ou divagam desnecessariamente. É preciso reconhecer que a 

função do esclarecedor não é passar para os Espíritos perturbados 

meramente instruções doutrinárias, mas também aliviá-los, consolá-los e 

esclarecê-los, enfim, evangelizá-Ios. Muitos comparecem ali completamente  

desorientados. André Luiz recomenda, na obra,"Desobsessão", que o 

esclarecedor deve permitir que "o comunicante se exprima pelo médium 

tanto quanto possível em matéria de desinibição e desabafo, desde que a 

dignidade do recinto e a disciplina seja respeitada”. Por isso, recorrido ao 

diálogo, o primeiro passo é ouvir o comunicante, deixá-lo falar por algum 

tempo, envolvendo-o em ternura e carinho,. De sua fala, o esclarecedor  

pode deduzir muita coisa de seu estado, inclusive o grau cultural; o que 

facilitará o nível em que se deve nortear o diálogo.  

 

Certa feita, um esclarecedor, logo de início, não deixou o Espírito falar, e 

fez uma verdadeira pregação doutrinária. A entidade, quando pôde se 

expressar, disse-lhe: Não entendi nada do que o senhor falou. Sou um 

mendigo doente e me disseram para vir aqui para receber tratamento.  

 

Ora, vejam só. O pobre Espírito era um pobre mendigo doente que nem  

sequer tinha consciência de que desencarnara! 

 

Allan Kardec, conforme se observa na obra, "O Céu e o Inferno" e na  

“Revista Espírita”, mantinha interessante diálogo com as Entidades e 

formulava perguntas para se enriquecer de informações a respeito delas. Da 

mesma forma, deve proceder o esclarecedor. O importante, também, é 

conduzir o diálogo ao nível de entendimento do comunicante. A conversação 

deve ser objetiva, em expressões de clareza e lógica, falando ao coração, 

com dignidade e carinho, entre doçura e energia, considerando-o como se 

fosse um familiar extremamente querido. É importante adquirir a confiança do 

Espírito comunicante, não só utilizando o que contém os itens anteriores, 

como envolvendo-o em vibrações de amor, que funcionam como 

medicamento e bálsamo. Procurar, durante o diálogo, atingir pontos que o  

sensibilizem, sobretudo os relacionados ao seu campo afetivo, buscando 
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levantar-lhe a esperança em reconstruir seus anseios e ideais frustrados ou 

violentados. 

 

O importante é conduzir o diálogo de tal forma a atingir o ESSENCIAL, 

ou seja, segundo André Luiz:  

 

 (...) Obeservamos, ainda, que a parte essencial no entendimento é 

atingir o centro de interesse do Espírito preso a ideias fixas, para 

que se lhe descongestione o campo mental, devem abster-se, desse 

modo, de qualquer discurso ou divagação desnecessária. (Obra, 

“Desobsessão”, cap. 34, Manifestação de Enfermo Espiritual). 

 

Enfim, o diálogo ideal se assenta no equilíbrio adequado nas  

oportunidades de ambas as partes se expressarem, havendo, portanto, o 

momento do esclarecedor e a ocasião do comunicante. Observar, também, o 

inconveniente de interromper o Espírito a todo instante, embora evitando, 

com habilidade, que ele fale ininterrupta e prolongadamente.  

 

Tivemos a oportunidade de observar esclarecedores que 

rnonopolizavam impressionantemente o diálogo. Por outro lado, assistimos, 

também, Espíritos comunicantes que monopolizavam a conversação, o que 

deve ser evitado, pois o esclarecedor não pode esquecer que é ele quem 

comanda o diálogo. Esse tipo de ocorrência, se muito comum, torna a 

reunião desmotivante. Outra ocorrência que torna a reunião monótona, é 

quando o diálogo se converte num círculo vicioso, isto é, o comunicante, 

muito fixado ou mal-intencionado, volta repetitivamente aos mesmos  

argumentos. Se o doutrinador concluir, depois de algum tempo, que não 

houve sinal de aproveitamento, não conseguindo tocá-lo em algum ponto de 

modo a descongestionar seu campo mental, providencia uma prece e um 

passe. Se, mesmo assim, observar que o quadro continua o mesmo, pede ao 

comunicante que leve aquele material para reflexão, podendo voltar outro 

dia, quando será prazerosamente recebido. Nessa circunstância, explicar ao 

comunicante que seu tempo se esgotou e que outros Espíritos estão 

aguardando sua vez de serem atendidos, alguns em estado de extremo 

sofrimento. De nossa parte, sabemos que, em muitos casos, os Benfeitores 

Espirituais completam o atendimento. A respeito, lembremo-nos de que  

André Luiz nos esclarece quando registra na obra, "Desobsessão", cap. 33, 
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que o processo desobsessivo, em diversos casos, deve ser feito lentamente, 

pois não se erradica de imediato.  

 

Embora usando linguagem cortês e amorosa, há certos momentos em  

que há necessidade de se usar firmeza e energia, sem grosseria, ao lidar 

com Espíritos insensíveis, na qualidade de brutalizados, agressivos, 

petulantes e pérfidos. Há, também, o caso em que se observa a intenção do 

comunicante de desestruturar a reunião. Eis que, para isso, alguns usam 

clichês que induzam pânico nos participantes da reunião, como provocar ou 

ameaçar elementos do conjunto, incluindo familiares, ameaçando provocar 

acidentes, desestruturar o lar, etc. Há a considerar, também, aqueles 

Espíritos galhofeiros que procuram motivar hilariedade, a fim de prejudicar a  

harmonia vibratóría. Essas e outras situações exigem firmeza e energia 

evangélica, sem usar de rudeza e estupidez.  

 

Deve-se evitar qualquer tipo de discussão ou desafio à Entidade  

("Desobsessão", cap. 33). Observar, por outro lado, o inconveniente de 

recorrer a exposição eloquente, semelhante a discurso, por fugir à 

objetividade do esclarecimento.  

 

Enfim, o diálogo ideal se assenta no equilíbrio adequado, na 

oportunidade de ambas as partes se expressarem, devendo o esclarecedor, 

se notar real necessidade ou movido pela intuição, fazer perguntas que 

motivem informações convenientes para o esclarecimento, colocando-se 

bem atento às caracteristicas do manifestante. 

 

Os esclarecedores não devem constranger os médiuns, induzindo-os, 

através de ordens, a receberem os desencarnados, uma vez que a 

ESPONTANEIDADE é fator essencial ao êxito do intercâmbio.  

 

O autor espiritual, da obra, “Desobsessão”, recomenda que cada 

médium deve se limitar a duas comunicações por reunião. Também 

desaconselha a ocorrência de mais de duas comunicações simultâneas, para 

que a ordem seja assegurada, devendo os médiuns, muito embora 

pressionados por entidades em aflição, educar-se devidamente para só 

oferecer passividade quando o clima da reunião lhes permita o concurso.  
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É preciso que toda a equipe mediúnica permaneça em harmonia de 

pensamentos, apoiando com simpatia e solidariedade os argumentos dos 

esclarecedores, evitando qualquer pensamento ou sentimento de censura, 

dúvidas, ironia ou escândalo.   

 

A FORMAÇÃO DE QUADROS E IMAGENS OPERADOS PELOS  

ARQUITETOS ESPIRITUAIS  

 

Em página precedente, abordamos a questão da utilização das  

energias emitidas pelos encarnados que, associados aos recursos dos 

Benfeitores Espirituais, são empregados para a formação de certas imagens 

ou quadros, para reavivamento da emotividade e confiança dos Espíritos 

infelizes.  

 

Há, de fato, nas reuniões espíritas, uma equipe encarregada deste  

trabalho, nomeada de "Arquitetos Espirituais", os quais manipulam a matéria 

mental necessária à formação de quadros educativos. 

 

Os nossos irmãos desencarnados enfermos e sofredores, 

 

 Para que se recuperem, é indispensável que recebam o concurso de  

imagens vivas sobre as expressões vagas e descontínuas a que se 

recolhem. (Obra, “Educandário de Luz”,  cap. Arquitetos Espirituais, 

Esp. Efigênio S. Vitor) 

Os Arquitetos Espirituais  

 (...) consultam as reminiscências dos comunicantes, que devam ser 

amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos 

psicológicos, a fim de que em nosso santuário sejam criados, 

temporariamente embora, os painéis movimentados e vivos, capazes 

de conduzi-los à metamorfose mental, imprescindível à vitória do bem.  

 É assim que (...) formam-se, jardins, templos, fontes, hospitais, 

escolas, oficinas, lares e quadros outros, em que os nossos 

companheiros desencarnados se sintam como que tornando à 

realidade pregressa (...)  
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 É assim, que forças mentoneuropsíquicas de nosso agrupamento são  

manipuladas por nossos desenhistas, na organização de fenômenos 

que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos 

Espíritos sofredores, ainda em trevas mentais. (Obra, “Educandário de 

Luz”, cap. Arquitetos Espirituais, Esp. Efigênio S. Vitor) 

Para que esse abençoado labor seja eficiente, é necessário que os 

trabalhadores encarnados ofereçam àqueles Arquitetos o mais alto material 

de seus pensamentos, atitudes e concepções.  

O CRITÉRIO DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DOS ENCARNADOS E 

DESENCARNADOS  

Muitos espiritistas, ainda apegados à tradição dos conceitos das 

religiões tradicionais onde estagiaram noutras e/ou nessa encarnação, ainda 

alimentam, por condicionamentos, a falsa ideia de que os Benfeitores 

Espirituais são milagreiros, semelhantes aos santos da Igreja Romana.  

 

A Doutrina Espírita, contudo, através da Questão 501, de "O Livro dos  

Espíritos”, nos esclarece que a ação dos Espíritos quando em nosso auxílio 

"é sempre regulada de maneira a não tolher o livre-arbítrio". Naquela 

questão, há também o esclarecimento de que eles nunca o fazem 

ostensivamente, mas preponderantemente através da intuição. Por outro 

lado, agem procurando criar circunstâncias que o ajudem a bem administrar 

sua dificuldade, não o isentando, de forma alguma, da submissão à lei do 

trabalho, do esforço próprio. Se, por exemplo, alguém desempregado ora 

pedindo para conseguir um emprego, eles; os Benfeitores; vão estimulá-lo a 

sair à luta, a adquirir os jornais com os anúncios pertinentes, inspirá-lo a   

selecionar os anúncios com melhores perspectivas; fortalecê-lo e aclarar 

seus conhecimentos durante a entrevista, etc. O solicitante terá que buscar, 

lutar, empenhar-se; pois a finalidade precípua de sua encarnação é evoluir, 

usando o esforço e a vontade.  

 

O auxílio empreendido pelo guia espiritual é sempre legítimo, mas o 

êxito dos resultados depende da maneira como o solicitante vai administrar 

os recursos que são colocados a seu favor. Ainda mesmo que certas 

situações sejam provas cármicas, não podemos nos esquecer que “todo dia 

é dia de carma”, pois a lei de causa e efeito representa os nossos atos do 
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passado somados algebricamente aos atos presentes e, conforme a 

natureza destes últimos, pode melhorar ou piorar o gênero de prova.  

 

André Luiz, presente a uma reunião espírita onde ocorriam inúmeros  

pedidos, alguns em tiras de papel, outros formulados mentalmente, assim 

perguntou ao assistente Aniceto: :  

 

 - Mas recebem elas tudo quanto pedem?                                                          

Nosso mentor sorriu e respondeu:  

 

 - Recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas 

somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no 

particularismo dos seus desejos; outros reclamam orientações várias, 

obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a Ihes não 

tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de 

preparação espiritual e, quase sempre, não faltam na escola os alunos 

ociosos, que perdem tempo ao invés de aproveitá-Io, ansiosos pelas 

realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das 

orientações, a maior parte dos pedidos são desassisados. A solicitação 

terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se 

interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa; todavia, no que 

concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita 

cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam 

voluntariamente aos testemunhos da conduta cristã. O Evangelho está 

cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante 

da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los.     

O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz como 

para acentuar fortemente as palavras, e considerou:  

 

 - Possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige uma 

resposta e todo pedido merece atenção; entretanto, nesse caso de 

esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, 

devemos recorrer, muitas vezes, ao silêncio. Como recomendar 

humildade àqueles que a pregam para os outros; como ensinar 

paciência aos que a aconselham ao semelhante, e como indicar o 

bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? 
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Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e 

para os ignorantes é obra meritória, mas repetí-los aos que já se 

encontram plenamente informados, não será menosprezo ao valor do 

tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do 

Cristianismo, recebe notícias de Jesus, sem razão de ser. Ora, se toda  

condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo 

conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do 

Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-

lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas.                 

 

 Vicente, que escutava com grande interesse, aventou: - No entanto, 

ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente ...  

 - Sim - elucidou Aniceto, sorrindo -, mas nós não podemos copiar-lhes 

o impulso. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das 

possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao 

homem comum, pagarão alto preço pela invigilância.  

 

 - Neste caso - perguntei, respeitoso -, como corresponder aos pedidos 

de orientação?  

 

 - Alguns raros - esclareceu nosso orientador - merecem o concurso da 

nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses 

eternos do espírito, quando isso nos seja possível; entretanto, quase 

sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando 

os interessados na pauta de nossos recursos, em silêncio, mesmo 

porque, não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados 

certas obrigações que Ihes não deviam escapar da memória, para a 

felicidade de si mesmos.  (Obra, "Os Mensageiros", cap. 46, 

Aprendendo Sempre)  
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CAPÍTULO VI 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O Assistente Aniceto, entre as várias colocações de sua mensagem aqui 

reproduzida, põe em evidência a questão de as pessoas, sobretudo as que 

confessam serem religiosas do cristianismo, terem consciência básica do 

que é certo e do que é errado, mas que usando de seu livre-arbítrio, não 

querem se modificar. Tanto é assim que elas costumeiramente criticam nas 

outras aquilo que mais necessitam aplicar a si mesmas. Para muitas dessas 

pessoas; o seu problema tem por raiz a falta de humildade, para outras, a 

falta de paciência ou sua vivência na ociosidade. Por isso, o Assistente 

espiritual faz aquela colocação:  

 

 Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros; 

como ensinar paciência aos que a aconselham ao semelhante, e como 

indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade 

alheia? .  (Obra, "Os Mensageiros", cap. 46, Aprendendo Sempre)  

 

Ora, para melhor compreensão do que aqui se trata, recordemos que o  

sofrimento é uma espécie de choque, um aviso que nossa vivência esteve ou 

está em conflito com as leis divinas, as quais "estão em nossa consciência", 

conforme nos esclarece a Questão 621, de "O Livro dos Espíritos”.  

 

Aliás, alguns filósofos já apresentaram a tese de que o homem tem  

intuitivamente a noção básica do bem e do mal, eis que mesmo nos 

agrupamentos mais primitivos, mais selvagens, está presente certa ética, 

embora rudimentar. Tanto é que, em muitas dessas comunidades primitivas, 

podemos observar a existência de certas regras regulando as relações entre 

eles, punindo, por exemplo, o roubo, a traição, o assassinato de seus 

companheiros da tribo, etc.  

 

Por outro lado, não podemos nos esquecer de que, nas sucessivas  

reencarnações, as Leis de Deus são relembradas através das religiões e das 

filosofias, formando adicionalmente um registro em nosso subconsciente. A 

indecisão que muitas vezes temos de fazer algo errado é a intuição 

proveniente desse registro de nosso subconsciente espiritual.  
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O CASO ANTÍDIO (OBRA, “NO MUNDO MAIOR”, CAP. 14, Medida 

Salvadora)  

 

Na realidade, as pessoas costumam pedir aos Benfeitores espirituais 

que realizem um milagre, que as livrem de certos males, mas não querem 

abrir mão de sua causa, que é o seu comportamento. Quantos viciados 

pedem para a Espiritualidade curar as complicações que são oriundas do 

vício, mas não se propõem a abandoná-lo, “curtindo-o” até com certa volúpia! 

 

Além das distonias físicas que lhe são peculiares, há outros problemas 

resultantes da companhia daqueles Espíritos viciados que, mesmo 

desencarnados, sentem falta do vício e transmitem ao viciado seu estado de 

instabilidade psíquica, como agitação, ansiedade, medos injustificáveis, 

alteração de humor, etc.  

 

 (...) Aqui,vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com 

elas se afinam numa perfeita comunhão de forças inferiores... (Obra, 

“Nos Domínios da Mediunidade”, cap. 15, Forças Viciadas) 

 

Registremos e analisemos aqui o caso Antídio, constante da obra, “No 

Mundo Maior”, cap. 14, Medida Salvadora.  

 

Um companheiro do mundo espiritual solicitava, novamente, o concurso  

do Assistente Calderaro para Antídio (ele já tinha recebido auxílios 

anteriores). O Benfeitor espiritual indaga ao solicitante se não valeram o 

auxílio a ele prestado da última vez. Responde o solicitante que Antídio 

aproveitou-se da melhora para recaída mais grave. Sentindo-se mais 

fortalecido com o auxílio prestado, voltou com mais intensidade ao uso dos 

alcoólicos.  

 

A equipe espiritual foi até um bar, onde o nosso companheiro se  

embriagava, cercado por 4 entidades sombrias. Essas entidades tinham a 

mente ainda perturbada por visões terríficantes do sepulcro, trazendo 

consigo imagens impressionantes provenientes do processo de 

decomposição do corpo. Essas imagens eram transmitidas ao Antídio, que 

gritava pedindo socorro. Dadas às circunstâncias, Calderaro decide usar 

recurso drástico, já que o desventurado amigo não procurava reaglr aos 



56 

 

processos de auxílio até então empregado. Utilizaria o recurso de uma  

enfermidade a fim de detê-lo no leito por cerca de 2 a 3 meses. Calderaro 

começa a agir. Aplica eflúvios luminosos sobre o coração por vários minutos, 

ali concentrando energias, provocando uma rápida parada cardíaca e, a 

seguir, interfere, evitando a desencarnação, porém alcançando o seu 

objetivo, isto é, provocando um choque circulatório, deixando-o portador de 

uma nevrose cardíaca. Logo após, ele é transportado para internação.  

Observem que o infortunado companheiro recebeu vários auxílios, sem  

aproveitar os resultados; ao contrário, utilizou-se da melhora para entregar-

se ainda mais ao vício, ao invés de procurar tratamento. O Benfeitor 

espiritual agiu, então, utilizando o recurso daquela enfermidade temporária, 

com a finalidade de o assistido:  

 Parar de beber por algum tempo, submetendo-se a tratamento 

adequado;  

 Levá-lo à reflexão, induzindo-o à modificação de comportamento. 

Depois, seria entregue a sua própria sorte e decisão, não tolhendo, 

pois, seu livre-arbítrio 

UM CASO DE DÉCIMA VEZ (OBRA, “MISSIONÁRIOS DA LUZ”, CAP.19, 

Passes) 

 

Depois de socorrido por 10 vezes consecutivas, o assistido não reagiu,  

não apresentando o mais leve sinal de modificação do seu estilo de vida, que 

era justamente o foco de seu problema de saúde. Tratava-se de um homem 

que era portador de temperamento pouco simpático, por ser extremamente 

caprichoso; gostava de rixas frequentes, discussões habituais, quando 

insistia com denodo nos seus pontos de vista. Irritava-se com facilidade e, 

com a maneira com que se relacionava com os outros, provocava mágoas e 

irritabilidade neles. É o que no mundo se denomina de "pessoa complicada", 

antipática. Havia, por isso, vibrações contrárias emitidas contra ele, 

sobretudo por pessoas de seu próprio convívio. Buscou a Casa Espírita e 

tem sido convenientemente orientado, sobretudo através das palestras, mas 

prossegue no mesmo procedimento, sem qualquer modificação. É vítima de 
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intoxicação fluídica, alterando seu estado de saúde, fluidos oriundos dele 

mesmo e das pessoas a quem ele contraria. A respeito, o Assistente 

espiritual assim nos esclarece:  

 

 (...) já lhe fizemos as dez operações de socorro magnético íntegral, 

alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia 

e represália que ele provoca nos outros,  mas também dos                                                                                                                                                                                                  

pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora, temos que interromper 

o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com sua experiência 

forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, 

receberá de novo, o socorro completo.   

(Obra, "Missionários da Luz", cap. 19, Passes)  

 

Esclarece o Mentor que a equipe espiritual poderá, por enquanto, 

apenas aliviá-Io, mas não libertá-lo, acrescentando: "Nossa missão é 

amparar os que erram, e não o de fortalecer os erros” (...) "Nosso esforço 

também é educativo”. 

 

Ora, devido à rebeldia e irresponsabilidade do assistido o auxílio  

sistemático e programado transformou-se em "auxílio de superfície", apenas 

aliviando- o, melhorando-o ...  

 

Tanto neste caso como no de Antídio, os assistidos pretendiam o 

milagre da cura dos efeitos, sem tratar a causa, cuja raiz estava nos seus 

comportamentos, necessitando ambos de se reformarem.  

 

O CASO JULIETA (OBRA, “NO MUNDO MAIOR”, CAP. 6, Amparo 

Fraternal) 

 

A mãe de Julieta está enferma há alguns meses, tendo se submetido a  

várias cirurgias melindrosas. As contas eram gigantescas. Sua renda era 

baixa, pois vivia ela de costura. As despesas aumentavam cada vez mais e o 

produto da costura não dava a compensação devida. Bate a todas as portas 

em busca de ajuda, sobretudo dos familiares e nada consegue. Passou, 

então, compulsoriamente, a valer-se da noite a fim de trabalhar numa casa 

de diversão, com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro, melhorando a 
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receita. Atraída, posteriormente, pelas propostas de um homem, de nome 

Paulinho, não teve forças para resistir; aceitou-lhe a proposta prematura,  

 

Intimamente, não aceitava a situação, passando a viver em conflitos  

íntimos, experimentando fortes pertubações de consciência. Os prazeres 

fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro não 

lograva atenuar-lhe o desalento.  

 

De tanto emitir vibrações conflitantes, foi vítima de autointoxicação  

fluídica, alterando seu estado de saúde, Estava ameaçada de encefalite 

letárgica. Recebeu vários auxílios magnéticos. Porém, o método mais 

eficiente utilizado pelos Benfeitores Espirituais foi a providência do 

desdobramento dela e do rapaz (Paulinho), a fim de esclarecê-los na 

Espiritualidade, pela irmã Cipriana. O auxílio foi facilitado pela aceitação do 

socorro e, principalmente, pela circunstância de que ela não “curtia” a  

situação, não alimentava ilusório prazer naquele tipo de vida em que 

caminhava sob constrangimento. Os Benfeitores trabalharam beneficiando-

os no plano espiritual, estando eles desdobrados. 

 

Ambos, ao despertar, estavam com forte disposição de se casarem,  

atendendo ao maior desejo de sua mãe, que era vê-Ia levando uma vida 

digna, sob a proteção de um marido. Foi um final feliz .  

 

O CASO MARITA (OBRA, “SEXO E DESTINO” PRIMEIRA PARTE, CAP. 

11) 

 

Marita estava extremamente fixada em paixão por Gilberto. Os 

Benfeitores experimentam a tentativa de desdobrá-la, além de aplicar-lhe 

outros recursos de auxílio. A tentativa não logrou os resultados desejáveis. 

Ela estava tão mentalmente intoxicada pela paixão, que tudo o que se 

desenrolava ao seu redor era visto como ligação ao seu tema central, a 

paixão por Gilberto e, também, pelos entretenimentos terrenos. Ela, 

desdobrada, foi levada a uma Casa Espírita onde ocorreria o auxílio. 

Encarou, porém, aquela Casa Espírita como se fosse o clube onde  

frequentava habitualmente com Gilberto, podendo por aí se ver a que ponto 

de condicionamento levou a sua fixação, de modo a distorcer a própria visão. 



59 

 

A seguir, mirando uma equipe de servidores que estava reunida mais diante, 

viu-os representando os músicos de uma orquestra, reclamando estar 

silenciosa, quando deveria estar tocando. De raciocínio obliterado, lobrigava, 

por fora, as criações mentais que arquitetava por dentro, sem ligeira noção 

da realidade exterior. Os Benfeitores aplicaram-lhe demorada ação 

magnética, beneficiando-a de alguma forma, mas chegando à conclusão de 

que, devido à sua extrema fixação e desvario, a ajuda a se efetuar a seu 

favor não poderia ultrapassar o "auxílio de superfície".  

 

Os Benfeitores esclareceram que, anteriormente, pensaram em socorrê-  

Ia através de uma enfermidade que a arrojasse no leito, a fim de "atalhar a 

alienação mental", modificando-lhe a mente, predispondo-a a diferentes 

impressões. O seu corpo físico, porém, não aguentaria. Marita, seriamente 

desorientada e enfraquecida, desencarnaria no desajuste orgânico mais 

pronunciado que viesse a sofrer, em caráter providencial. Não surgia outra 

alternativa, senão a de esperar pela resistência moral dela própria. 

 

Observem que neste caso de Marita não logrou êxito o método de 

auxílio por desdobramento,conforme ocorreu no caso de Julieta, Também é  

digno de nota observar que não havia condição de se utilizar o recurso de 

uma enfermidade, como no caso de Antídio. 

 

O CASO MARINHO (OBRA, “MISSIONÁRIOS DA LUZ”, CAP. 17, 

Doutrinação)  

 

Espírito familiar pede ao Assistente espiritual Alexandre uma nova  

doutrinação para seu filho, Marinho, antigo sacerdote quando encarnado na 

Terra. Agora, dizia ela, havia probabilidade de regeneração, uma vez que ele 

já apresentava alguns sinais de transformação íntima. A mãe esclarece que 

há mais de 10 anos procura dissuadi-Io do mau caminho e que, por mais de 

uma vez, já o conduziu a situação de esclarecimento e iluminação, sem 

resultado. Porém, agora observa-lhe as disposições algo modificadas. Já não 

sente o mesmo entusiasmo ao receber sugestões malignas dos infelizes 

companheiros. Sente tédio da posição de desequilíbrio. 

 

Tendo em vista os sinais nele existentes de alguma transformação, o  
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pedido é atendido. Marinho é outra vez encaminhado a uma reunião 

mediúnica e novamente esclarecido. Na ocasião, a equipe espiritual, usando 

recursos plásticos recolhidos dos colaboradores encarnados, adensam o 

perispírito de sua mãe, com o objetivo de torná-Ia visível a Marinho, sobre o 

qual foi paralelamente aplicado passes magnéticos na região visual. Foi, 

então, que o ex-sacerdote, enxergando sua própria mãe, lança um grito 

terrível:  

 

 - Minha mãe! - disse ele, alarmado de dor e vergonha - minha mãe!  

 

A partir daí, estabelece-se entre ambos um comovente diálogo,  

resultando em sua mudança "a caminho da Vida Mais Alta”.  

 

O CASO GREGÓRIO (OBRA, “LIBERTAÇÃO”) 

 

É um caso similar ao anterior, isto é, ao de Marinho. O pedido 

igualmente parte de um Espírito familiar (mãe).  

 

Gregório chefia há séculos falange de centenas de Espíritos 

cristalizados no mal. Porém, há 60 anos, ela, sua mãe, já consegue 

mentalmente aproximar-se dele.  

 

 (...) agora, ele experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção 

nos corações infiéis ao Senhor.Já lhe surpreendo no espírito 

rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob o 

guante do arrependimento benéfico e parece-me longe do 

arrependlmento salvador; entretanto, já duvida da vitória do mal e 

abriga interrogações na mente envilecida.(Obra, “Libertação”, cap. 3, 

Entendimento)  

 

O caso é muito bem desenvolvido na obra “Libertação” , pelo Esp. André 

Luiz. Os rudimentos do desejo de transformação foram a “cabeça-de-ponte” 

para a eficiência do auxilio, resultante no desgaste de Gregório.  

 

 

 

 



61 

 

O CASO DA JOVEM ESFORÇADA (OBRA, “MISSIONÁRIOS DA LUZ”, 

CAP. 18, Obsessão) 

 

Das 5 pessoas assistidas, apenas uma jovem revela possibilidades de  

melhoras mais ou menos rápidas. Os demais companheiros comparecerão  

simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. 

 

Andé Luiz, então, pergunta ao Assistente Alexandre: "Gozará a jovem  

de proteção diferente?"  

 

Responde o Benfeitor espiritual que não se trata de proteção diferente,  

mas de esforço próprio, acrescentando as explicações cabíveis, as quais 

reproduzimos abaixo as principais:  

 

 Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as 

armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é 

prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado.(...)  

 

 Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, 

depois de afastados os elementos da pertubação e da sombra, 

perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos 

dessa espécie, porém não se pode prescindir da adesão dos 

interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição 

de desequibrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução 

da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe 

oculta a compreensão da verdade. Ante os obstáculos dessa natureza, 

embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam 

particularmente os enfermos, nada podemos fazer, senão semear o 

bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito 

imediato. (...) 

 

 A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças 

psíquicas, por si mesma, tem lutado incessantemente contra as 

investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de 

que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não 

está esperando o milagre da cura sem esforço e, não obstante 
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terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda 

espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu 

círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros, é a de que, 

empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em 

contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais 

continuarão, ao que tudo faz crer na impassibilidade dos que 

abandonam voluntariamente a luta edificante.(...) 

 

 Esta irmã permanece, de fato, no caminho da cura. Percebeu a tempo 

que a medicação, qualquer que seja; não é tudo no problema da 

necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de 

nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo 

desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua 

capacidade de resistência colaborando conosco no interesse próprio. 

(...). 

 

 Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo 

atinge a cura positiva. (Obra, “Missionários da Luz”, cap. 18, 

Obsessão). (o grifo é nosso) 

 

O CASO DO JOVEM CEGO HÁ 12 ANOS (REVISTA ESPÍRITA, JULHO 

DE 1865, QUESTÕES E PROBLEMAS, CURA MORAL DOS 

ENCARNADOS) 

 

Um jovem, cego há alguns anos, foi amparado fraternalmente por um  

espírita dedicado, inclusive ajudando-o materialmente, prestando-lhe asilo e 

pão.  

 

O assistido, no entanto, ao invés de lhe ser grato, agiu com gritante  

ingratidão, dando, inclusíve, prova de mau caráter. 

 

Consultado a respeito, o Espírito S. Luiz esclareceu que a enfermidade  

daquele jovem tinha possibilidade de cura através da magnetização (passes)  

conjugada com um tratamento médico adequado. Pelos benefícios do 

tratamento magnético ele poderia obter significativa melhora. 
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 Já haveria uma sensível melhora em sua visão, que ainda não está 

completamente extinta, se os maus fluidos de que está cercado e 

saturado não opusessem um obstáculo à penetração dos bons fluidos 

que, de certo modo, são repelidos. No estado em que se encontra, a 

ação magnética será impotente, enquanto, não se desembaraçar, por 

sua vontade e sua melhoria, desses fluidos perniciosos. ( ...)  

 

 É, pois, uma cura moral que se deve obter, antes de buscar a cura 

física. (...) (Obra, Revista Espírita, julho de 1865, Questões e 

Problemas ) 

 

Esclarece, a seguir, aquele Mentor espiritual, que os Espíritos que o 

assediam não são cobradores de suas ações desta ou de outra vida. São 

entidades que são atraídas por sintonia, por sua conduta moral, por seu 

modo de viver. Aconselha a proceder com aquele jovem como 

costumeiramente os companheiros fazem na assistência aos 

desencarnados, isto é, intentar trazê-Ias para o caminho do bem. À 

proporção que o assistido melhorar, esses Espíritos perturbadores vão se  

afastando.  

 

Não obstante ser um caso complexo, com possibilidade remota de um  

êxito em breve tempo, o nosso querido S. Luiz aconselha a prestar-lhe ajuda, 

nos seguintes termos:  

 

 (...) Dai-lhe conselhos; explicai-lhe sua posição; que várias pessoas 

sinceras se unam em pensamento para orar, a fim de atrair para ele 

influências salutares. Se as aproveitar, não tardará a Ihes experimentar 

os bons efeitos, porque será recompensado por um mais sensível na 

sua posição. (Obra, “Revista Espírita”, julho de 1865, Questões e 

Problemas) 

 

Allan Kardec, no final deste artigo da Revista Espírita, faz a seguinte 

observação:  

 

 Esta instrução nos revela um fato importante, o do obstáculo oposto 

pelo estado moral, em certos casos, à cura dos males físicos.   



64 

 

O CASO MARCELO (OBRA. “NO MUNDO MAIOR”, CAP. 8, No Santuário da Alma)  

 

O Benfeitor espiritual Calderaro, comentando com André Luiz o caso 

Marcelo, esclarece inicialmente que “trata-se, a bem dizer, de questão quase 

vencida” pois "dócil à nossa influenciação, encontrou na prece e na atividade 

espiritual o suprimento de energias que necessitava (...) O problema da 

pertubação essencial já está resolvido”  

 

Era, de fato, um caso complexo, tendo em vista o passado de nosso 

personagem, Marcelo teve um passado entregue a paixões inferiores e 

comprometeu-se bastante pelo abuso de sua inteligência e autoridade, 

“precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos". Quando 

desencarnou, encontrou no, mundo espiritual legião de Espíritos por ele 

prejudicados, exigindo justiça. Atacado violentamente por essas entidades 

revoltadas, foi por elas seviciado, advindo-lhe desequilíbrios perispiritos.  

Estagiou algum tempo nas sombras onde "esgotou as substâncias mais 

pesadas do fundo do cálice das provas". Apesar de ter prejudicado pessoas, 

em alguns momentos desejou ser generoso e realizou alguma coisa nobre  

em seu nome que, entretanto, teve que esperar a oportunidade para ajudá-

lo.  

 

Após muitos anos de desequilíbrios, em que vários Espíritos por ele  

prejudicados o abalaram com choques e sofridas convulsões, teve a 

oportunidade de encontrar-se com um Espírito sábio a quem se ligou no 

passado. Amparado por ele, pediu a bênção da reencarnação, 

comprometendo-se a prestar concurso no bem, na Terra, a fim de resgatar 

seus enormes débitos, assumindo a responsabilidade de laborar na ajuda 

pela evolução daqueles a quem ele prejudicou.  

 

Teve uma infância relativamente tranquila, apesar de reencontrar alguns  

desafetos do passado durante o desdobramento pelo sono. Entretanto, logo 

que atingiu a puberdade, ao completar 14 anos,  

 

 (...) passou a rememorar os fenômenos vividos, e surgiram-lhe as 

chamadas convulsões epilépticas com certa intensidade. O rapaz, 

todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, 

refugiando-se na “residência dos princípios nobres”, isto é, na região 
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mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento 

fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou, 

destarte, a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, 

reconquistando o próprio equilíbrio, dia a dia, mobilizando as armas da 

vontade. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, 

recebeu vultosa colaboração da nossa esfera, aproveitando-a 

integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. 

Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo 

valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e 

dispensando, por isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos ...(Obra, 

“No Mundo Maior”, cap.8, No Santuário da Alma) 
 

É emocionante o diálogo de Marcelo com o seu pai, o qual reproduzimos 

a seguir:  

 

 - E você, Marcelo, continua bem?  

 - Oh! sem dúvida - respondeu o interpelado, alegre; estou maravilhado, 

papai, com os excelentes resultados que venho obtendo em nossas 

reuniões das quintas-feiras.  

 - Têm voltado os ataques noturnos?  

 - Não. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades 

divinas, cooperando com minha própria vontade no terreno da 

aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez 

melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. 

Reconheço, também que, em me desinteressando da edificação 

espiritual, distraido da minha necessidade de elevação, voltam as 

perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto alta 

noite com os membros cansados e doloridos, e assaltam-me evidentes 

sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido... 

    O jovem sorriu a esta sua singela confissão filial e prosseguiu: 

 - Felizmente, porém, agora que me consagro, zeloso e assíduo, à 

tarefa espiritualizante, reconheço que os passes de mamãe são mais 

eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator 

decisivo em meu bem-estar. ...(Obra, “No Mundo Maior”, cap.8, No 

Santuário da Alma) 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSÃO 

A conclusão mais importante a que podemos chegar é a de que os  

Espíritos não são milagreiros, semelhantes a deuses das mitologias ou 

santos das crendices católicas. Por isso, nos esclarece Allan Kardec:  

 Pedir o homem conselhos aos Espíritos não é entrar em entendimento 

com potências sobrenaturais. (Obra, "A Gênese", cap. 1, item 60)  

Nós, encarnados, infelizmente, ainda vivemos sob os ilusórios  

condicionamentos das crenças passadas, teimosamente buscando milagres. 

Ora, milagre, no sentido litúrgico, significa "derrogação das leis naturais". 

Não tem lógica pretendermos que Deus altere as leis naturais, com 

consequências ímprevísíveis para o equilíbrio do Cosmos, para solucionar o 

problema de um ser terreno.  

Conforme já enfatizamos nesta obra, a Doutrina Espírita nos esclarece 

que a ação dos Espíritos em nosso auxílio ocorre dentro das leis naturais  

do universo, e "é sempre regulada de maneira a não tolher o nosso livre-

arbítrio”. Eles nos dão assistência preferencialmente através da intuição e 

não ostensivamente, sem nos isentar do trabalho, do estudo, da criatividade 

e do programa das provas, meios que são para o progresso das 

individualidades, objetivo de nosso estágio aqui na Terra.  

Analisando os casos aqui ilustrados, podemos melhor compreender os  

critérios de atendimento aos pedidos formulados aos nossos Benfeitores 

espirituais.  

Concluímos que eles não deixam de atender a nenhum pedido; porém, 

em alguns casos, quando o assistido não se coloca em posição receptiva e 

não ocorre disposição de modificação íntima, usando, sobretudo, a renúncia, 

esforço e vontade, apenas é possível utilizar o "auxílio de superfície", isto é, 

meramente aliviá-lo. Nos casos, porém, daqueles que sinceramente estão 

dispostos a modificar seu estilo de vida, seguindo com fidelidade as 

orientações dos amigos espirituais, orando, esforçando-se, enfim, 

colaborando consigo próprio e com a Espiritualidade, a assistência é de  

profundidade, alcançando o objetivo visado, na maioria dos casos. 
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