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1. INTRODUÇÃO 

 

Indubitavelmente, um dos mais sérios e complexos desafios enfrentados 

pelo tarefeiro no labor mediúnico diz respeito à questão dos distúrbios oriundos 

do caráter e do comportamento.  

 

Ora, caráter representa o conjunto de traços específicos de um indivíduo, o 

somatório de suas qualidades em que podem preponderar disposições boas ou 

más a se refletirem em sua conduta. Têm relação, logicamente, com a sua 

índole, humor, gênio, temperamento, enfim, com as suas tendências naturais ou 

adquiridas.  

 

Uma vez que o caráter gera conduta, em que sentido deve ser analisado o 

comportamento humano?  

 

Usualmente, analisa-se sob a ótica se ela está em conformidade ou em 

conflito com a moral ou ética. Mas, qual ética? Historicamente, sabemos que a 

moral apresenta variedades de acordo com o tempo e o espaço.  

 

Para os espartanos, o adultério era tolerado e a eliminação de recém-

nascidos com graves defeitos físicos também era normalmente aceita, tendo em 

vista o utilitarismo militar predominante naquela sociedade. Para os fariseus, o 

homem de bem não era aquele caridoso, bom, tolerante, mas o que seguia 

fielmente a lei moisaica, com todas as suas obrigações e rituais. Nas civilizações 

antigas, antes das ideias cristãs, os valores ressaltados eram a coragem e a 

inteligência. Essa moral, nomeada de “moral convencional” é a padronização do 

que a comunidade conceitua como válida relativamente ao comportamento 

humano, qualificando um indivíduo como bom ou mau de acordo com a 

conformidade ou conflito de sua conduta com o padrão estabelecido por uma 

cultura ou sociedade.  

 

Devemos na verdade, distinguir essa moral convenvional da moral filosófica 

e, sobretudo, da moral evangélica.   

 

Infelizmente, observamos na atualidade, influenciados pelo materialismo e 

pelos meios de comunicação, uma significativa gama de vivências mais de 

acordo com a moral convencional do que com a moral evangélica, inclusive se 
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observa isso no meio espírita.  

 

Paralelamente à moral convencional, presenciamos na atualidade o 

surgimento de uma espécie de ética nomeada pelos analistas de "ética 

contemporânea", enfatizando como naturais o individualismo pragmático, a 

desvinculação às regras que regulam as relações humanas, bem como a soltura 

irrefreada das paixões e até a questão da cognominada "opção sexual".  

 

Enfatizamos, por oportuno, que analisaremos aqui o desafio do 

comportamento habitual do tarefeiro mediúnico, não perante a "moral 

convencional ou contemporânea" porém face à "moral cristã" tão bem sintetizada 

no "Sermão da Montanha" e bem colocada no Livro dos Espíritos.  

 

Indubitavelmente, o fator moral é de significativa importância no exercício 

sadio e profícuo de mediunidade, tanto é que Allan Kardec lhe deu especial 

atenção, dedicando um capítulo inteiro a esse respeito em o "O Livro dos 

Médiuns", “Influência Moral do Médium”, capítulo 20, como também na “Revista 

Espírita”, em alguns artigos.  

Seria exagero exigir uma conduta perfeita num mundo de expiações e 

provas, onde habitam espíritos imperfeitos. Há defeitos que, por sua 

peculiaridade e dimensão, estão na média das imperfeições humanas.   

É natural a criatura ter ciúmes, mágoa ou outras imperfeições de grau 

simples ou mediano, sobretudo quando são ocasionais.  

Muda de figura, no entanto, quando os defeitos extrapolam o grau mediano 

e se tornam exacerbados, habituais, com tendência à fixação mórbida e até 

mesmo se transformando em vícios físicos e morais.  

O Instrutor Alexandre, na obra, "Missionários da Luz", capítulo 19, 

referindo-se aos médiuns iniciantes na tarefa de aplicação de passes, enfatiza 

que o neófito, depois de conseguida a qualidade básica, isto é, a edificação da 

boa vontade, precisa conscientizar-se da necessidade de elevação urgente.  

Esclarece, a seguir, que "a mágoa excessiva", "a paixão desvairada" e "a 

inquietude obsidente" constituem barreiras que impedem a passagem da energia 

auxiliadora.  
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Observemos os adjetivos usados pelo instrutor espiritual: excessiva 

(mágoa), desvairada (paixão) e obsidente (inquietude). 

 

Por outro lado, embora a veracidade da observação acima, reconhecemos 

que há defeitos que, independentemente do grau (costumeiros e habituais ou 

eventuais) determinam como sendo de mau caráter o indivíduo que os possui, 

tais como: traição, má fé, desonestidade, perversidade, lascívia, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONSEQUÊNCIAS DA MORAL DO MÉDIUM NO BOM 
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RESULTADO DAS REUNIÕES MEDIÚNICAS 

 

Registramos em parágrafo precedente, o esclarecimento do instrutor 

espiritual Alexandre, relativamente à resistência que poderá ocorrer no que diz 

respeito à passagem das energias radiantes auxiliadoras, no exercício  

do passe, quando o médium tem vivência moral inadequada.  

 

Relativamente ao efeito dessa influência nas atividades das reuniões 

mediúnicas, analisemos antes o fenômeno do mecanismo das comunicações, 

para cuja compreensão é importante o conhecimento do perispírito e a natureza 

dos seus respectivos fluidos.  

 

Ora, Allan Kardec ressalta que "as relações entre os Espíritos e os médiuns 

se estabelecem por meio de seus respectivos fluidos” “Obras Póstumas” 1ª 

parte, “Manifestações dos Espíritos”, itens 34 e 35. E acrescenta:  

 

  “O fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos 

espíritas, que só se podem produzir pela ação recíproca dos 

fluidos que emitem o médium e o Espírito. O desenvolvimento da 

faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos 

expansiva do perispírito do médium, da maior ou menor facilidade 

de sua assimilação pelos Espíritos”.   

 

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;  

 

3-) A mera expansão dos fluidos  perispiríticos 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  

esses dois fluidos.  

 



8 

 

Ora, o médium, expandindo seus fluidos perispiríticos, quais os tipos de 

Espíritos cujas energias combinarão com as suas? Logicamente aqueles com 

quem ele se identifica, sendo a parte moral fator preponderante. Por isso, os 

textos doutrinários nos esclarecem que, costumeiramente, nos acompanham 

Espíritos que têm afinidade com o nosso modo de ser, que se identificam com o 

nosso caráter, gostos e pendores.  

 

As imperfeições morais, atraindo ao nosso redor Espíritos inferiores, 

poderão nos criar situações embaraçosas ou mesmo difíceis no dia a dia, 

desgastando o médium, até mesmo criando conflitos que, por certo, vão 

repercutir nas suas atividades mediúnicas.  

 

Além desses inconvenientes, podemos nos lembrar de outras situações: se 

o médium chega à reunião encharcado de fluidos comprometedores, fruto de sua 

costumeira conduta moral, que se pode esperar? Vejamos alguns  

exemplos bem simples:  

 

Um médium comparece à reunião encharcado de fluidos de agressividade, 

resultantes do seu hábito rotineiro de agredir física ou verbalmente as pessoas 

com quem convive no dia-a-dia.  

 

Que poderá acontecer com a fusão dessas duas energias? Terá ele 

condição de controlar o Espírito também agressivo?  

 

O mesmo acontece com o médium que tem o hábito de usar palavrões. 

Certamente, haverá a propensão de dizê-los na comunicação mediúnica.  

 

Poderíamos citar inúmeros casos, mas o espaço não é adequado para tal.  

 

Entretanto, registramos uma ocorrência que me impressionou 

significativamente  

 

Certa ocasião, presenciei numa reunião mediúnica uma comunicação de     

Espírito extremamente debochado, inclusive utilizando-se de expressões 

hilariantes. Na realidade, ele era insistente e pretendia, a meu ver, desestabilizar 

a reunião, na tentativa de prejudicar a concentração.  

O sensitivo revelava dificuldade em controlar o comunicante, mesmo ante 
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solicitações do esclarecedor.  

 

Depois, vim a saber que o médium era criatura bem debochada no dia a 

dia, fazendo-me lembrar do que nos esclarece o item 227 de "O Livro dos 

Médiuns", quando enfatiza que ninguém exerce ascendência sobre os Espíritos 

inferiores, senão pela superioridade moral.  

 

Por outro lado, devemos considerar que a mistificação é bem mais fácil de 

ocorrer com médiuns menos moralizados. O esclarecimento a esse respeito está 

bem colocado no item 227, de "O Livro dos Médiuns".  

 

  "(...) as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre 

a natureza das comunicações. Se o médium é vicioso, em tomo dele se 

vêm agrupar os Espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar dos 

bons Espíritos ( ... )"  

 

E comum muitos médiuns entranharem a quase total inexistência de 

comunicações ou registros psíquicos depois que passaram a ser admitidos 

numa sessão mediúnica, quando antes, fora dela, tinham percepções de várias 

naturezas e, às vezes, até mediunização. Acontece que, numa instituição 

espírita séria, bem estruturada, os benfeitores espirituais têm pleno controle da 

situação e, conforme o caso, evitam, muitas vezes, que o médium, com 

problemas morais significativos obtenha comunicações, pelos inconvenientes 

que daí podem surgir.  

A respeito, é deveras impressionante o que ocorreu numa sessão 

mediúnica de certa instituição conforme registrado por André Luiz, nos 

capítulos 1, 3 e 5 da obra "Missionários da Luz".  

 

Três médiuns não apresentavam condições para dar comunicação. A um 

rapaz que fazia parte da reunião, não foi permitida qualquer comunicação. Ele 

era casado, mas dado a outras experiências sexuais. Alexandre, instrutor 

espiritual, dá a André Luiz a seguinte explicação:  

 

  "Quanto aos 2 infelizes (aos desencarnados influenciadores) que se 

apegam tão fortemente ao rapaz, são 2 companheiros ignorantes e 

perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício."  
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Para se ter uma idéia de como se encontrava o rapaz referido, continuemos 

com outros adicionais esclarecimentos de André Luiz a respeito deste caso:  

 

  Repare no aparelho genital - aconselhava, o instrutor. Fiquei 

estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que 

parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem 

por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga 

urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando 

colônias compactas, nas vesículas seminais, na próstata (...)"  

 

  "São bacilos de tortura sexual produzidos pela sede febril de prazeres 

inferiores (...) Chamemos-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivadas 

por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções 

próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo 

contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, 

entidades que o visitam com frequência”.  

 

Outro caso se refere a um senhor dado ao vício de alcoólicos. As 

substâncias tóxicas, além de prejudicarem a capacidade radiante, influenciavam 

negativamente todo o aparelho digestivo, a veia porta e o sistema endócrino.  

 

  "Era um irmão desviado de seus centros de equilíbrio vital. Também 

não teve condições de se comunicar naquela noite".  

 

O terceiro caso era relativo a uma senhora simpática, mas que tinha a 

viciação da gula.  

 

"(...) todo o aparelho digestivo estava desequilibrado, parecendo vasto 

alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a 

vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de 

alimentação, viam-se muitos parasitas conhecidos".  

 

Também não trabalhou mediunicamente naquela noite.  

 

A programação daquela reunião foi modificada pelos mentores espirituais 

devido às condições como compareceram aqueles médiuns. Foram 6 entidades 

selecionadas para provavelmente se comunicarem naquela noite, mas nem 
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todas puderam ser atendidas. Por isso, Alexandre, o dirigente espiritual da 

reunião, esclareceu a André Luiz que "nem todos conseguem o intuito na 

mesma hora... Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos ..." 

Acrescentou, ainda, que devido a isso, o trabalho seria restrito, nada de 

especial. "O grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que 

se relaciona com o interesse coletivo". Prosseguindo, o instrutor espiritual 

acrescentou:  

 

  "Atender à santificada missão do sexo, no plano respeitável, usar um 

aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa 

desvios espirituais; no entanto, os excessos representam desperdícios 

lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. 

Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil 

desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de 

mediunidade construtiva, sem o equilíbrio construtivo dos 

aprendizes, na sublime ciência do bem-viver." (o grifo é nosso)  

 

A influência moral, por outro lado, define a facilidade ou dificuldade de o 

médium receber comunicações dos mentores espirituais. Na realidade, os bem-

dotados moralmente são mais facilmente atraídos pelos bons Espíritos. Por isso, 

ressalta "O Livro dos Médiuns", em seu cap. 227. 

  

 

  "As qualidades que de preferência atraem os bons Espíritos são: a 

bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao 

próximo, o desprendimento das coisas materiais (...)"  

  "(...) Os defeitos que os afastam são: o orgulho, o egoísmo, a inveja, o 

ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que 

escravizam o homem à matéria."  

 

 

 

 

 

 

3. DIFICULDADES QUANTO À CAPACIDADE  
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DE CONCENTRAÇÃO 

 

O comportamento moral do médium, indubitavelmente, tem peso 

significativo na sua capacidade de se concentrar. Muita gente confessa que tem 

dificuldade em se concentrar.  

 

A causa principal é a ideia de que poderá obter isso por praticá-la apenas 

em algumas horas na semana, isto é, apenas no momento da reunião. 

Encontramos uma advertência a esse respeito de autoria do Espírito Vianna de 

Carvalho, na obra “Sementeira da Fraternidade”, cap. 25:  

 

  "A concentração, por isso mesmo, deve ser um estado habitual da 

mente em Cristo e não uma situação passageira junto ao Cristo" (o grifo é 

nosso)  

 

Realmente, ninguém consegue se concentrar com firmeza, simplesmente 

por se entregar a esse mister por alguns momentos na semana, isto é, só o 

fazendo nos momentos da prática mediúnica. No dia-a-dia, é importante, a 

conduta equilibrada, a habitualidade de vivência de pensamentos positivos. 

Quando a mensagem acima expressa que "a concentração deve ser um estado 

habitual da mente em Cristo", ele se refere à nossa vivência equilibrada, aos 

nossos hábitos diários. A respeito, o Espírito Aniceto, instrutor de André Luiz, 

enfatiza “BOA CONCENTRAÇÃO EXIGE VIDA RETA”, na obra, “Os 

Mensageiros”, cap.47. Nosso querido mentor vai além nos seus 

esclarecimentos, alertando-nos que:  

 

  "(...) se os encarnados não tomam a sério as responsabilidades que 

lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se, 

porventura, são cultores de leviandade, de indiferença, do erro 

deliberado e incessante, da inobservância dos conselhos de perfeição 

cedidos a outrem, como poderão se concentrar nos momentos fugazes  

de serviço espiritual?"  

 

Para melhor compreensão do assunto, lembremo-nos das  

consequências dos reflexos condicionados. Na obra "No Mundo Maior", cap. 8, 

o autor espiritual, explicando os efeitos dos reflexos condicionados, esclarece-
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nos que: 

 

  "temos milhões de pessoas irascíveis, pelo hábito de se  

encolerizarem facilmente".  

 

Realmente, se a pessoa, no dia a dia, por exemplo, irrita-se a todo 

momento com pequenas coisas (um objeto que cai, uma topada, demora de 

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

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

perante circunstâncias insignificantes.  

 

Numa reunião mediúnica terá certamente um impulso de irritabilidade ou 

impaciência ante pequenos acontecimentos externos, como o barulho de uma 

buzina, alguém falando alto nas redondezas ou certos ruídos provocados por 

algum companheiro, ou mesmo perante uma comunicação enfadonha ou 

alguma atitude de deseducação mediúnica do tarefeiro ali presente. Então, 

torna-se para ele muito difícil manter a concentração. O mesmo acontece com 

aquele que tem o hábito de crítica contumaz ou de acalentar certas fixações 

negativas com que se compraz.  

 

No livro "Além da morte", cap. 26, a autora espiritual Otília Gonçalves, 

participando de uma reunião mediúnica de desobsessão, observou, durante uma 

comunicação, que "algumas bolas escuras caíam sobre a médium". Dirigindo 

olhar significativo à mentora espiritual do grupo, esta esclareceu que aquele 

efeito era proveniente de "pensamentos de dúvida e até de mofa" de certos 

companheiros do grupo mediúnico.  

 

O gesto mental referido certamente tem como explicação plausível o hábito 

de serem aqueles companheiros dados, na vivência diária, a escárnio ou 

alimentarem constantes dúvidas.  

 

Por outro lado, devemos considerar a questão do efeito do encontro com 

nossas ideoplastias habituais na hora de se concentrar. Ora, sabemos através 

das obras doutrinárias que o pensamento opera efeitos concretos embora não 

sejam estes diretamente captados pelo homem encarnado, não obstante sentir 

ele suas consequências em forma de sensações psíquicas de variadas 

modalidades. Não é de estranhar, também, que o pensamento crie fluidicamente 
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situações bem como objetos, imagens, etc. Basta que se pense uma coisa, para 

se agitar o fluido cósmico e teremos uma criação fluídica. Eis por que muita 

gente ao desencarnar encontra os objetos e adornos a que estava acostumada 

a usar, sobretudo aqueles de estimação, aos quais nos ligamos com 

habitualidade. É verdade que muitas criações fluídicas ou formas-pensamento 

têm duração fugaz, pela falta de persistência de mentalização que as mantém. 

Entretanto, os pensamentos persistentes, sobretudo as fixações, criam 

ideoplastias duradouras, cuja espécie e qualidade podem gerar criações 

fluídicas agradáveis e salutares, bem como desagradáveis e malsãs.  

 

Ora, ao se concentrar, nossa mente ingressa no mundo espiritual, 

encontrando-se com suas ideoplastias habituais. Se estas forem 

preponderantemente negativas, malsãs, esse encontro cria, certamente, 

problema para o tarefeiro mediúnico, por gerar um certo conflito pelo choque das 

ideias. Daí, a dificuldade para quem está tentando emitir ideações edificantes.  

 

Aliás, aproveitamos a oportunidade para lembrar que as fixações intensas 

predispõem o médium a fenômenos anímicos, conforme esclarecimento de 

André Luiz na obra "Mecanismos de Mediunidade", cap. 19. 

 

  “Na mediunidade de efeitos inteligentes, a ideoplastia assume papel 

extremamente importante, porque certa classe de pensamentos 

constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos 

experimentada, pode constrangê-Ia a tomar certas imagens, mantidas 

pela onda mental persistente, como situações e personalidades reais, 

tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando uma  

paisagem ou aquela pessoa, tão só por ver-lhes o retrato animado 

num filme."  

 

CONCLUSÃO: Os participantes de uma reunião mediúnica, além da 

conveniência de procurarem se renovar por ações meritórias, necessitam criar 

bons hábitos, estudo sério, leitura nobre, cultivo sistemático de conversações 

positivas, prática do bem, aspirações elevadas, etc. Devem empreender 

esforços para modificar os hábitos malsãos por outros  

edificantes, descondicionando-se da rotina mental negativa e perniciosa que se 

transforma em cacoetes psíquicos de difícil erradicação.  
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Aliás, é oportuno considerar, a esse respeito, a colocação do Espírito 

Manoel Philomeno de Miranda, na obra "Grilhões Partidos" Prolusão, item 1 

  

  "Alegam muitos colaboradores que experimentam dificuldades quando 

se dispõem à concentração. No entanto, fixam-se com facilidade 

surpreendente nos pensamentos depressivos, lascivos, vulgares, 

graças a uma natural acomodação a que se condicionam, como hábito 

irreversível e predisposição favorável.  

  Parece-nos que, em tais casos, a dificuldade em concentrar-se refere-

se às ideias superiores, aos pensamentos nobres, cujo tempo mental 

para estes reservados, é constituído de pequenos períodos, em que 

não conseguem um clima de adaptação e continuidade suficientes para 

a elaboração de um estado natural de elevação espiritual. "  

 

Daí a razão da expressão de Vianna de Carvalho, na obra “Sementeira da 

Fraternidade” Capítulo 25 (Mediunidade e Viciação):  

 

 "A concentração deve ser um estado habitual da mente em Cristo e não 

uma situação passageira junto a Cristo."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESAFIOS PERANTE MEROS ASSÉDIOS  
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OU OBSESSÕES 

 

O assunto aqui enfocado nos leva aos seguintes desafios: 

  

1- Como agir nos casos da espécie aqui tratados, a fim de que o caráter e o 

comportamento do tarefeiro da área mediúnica não prejudiquem os  

trabalhos da casa espírita, conceituada pelos Benfeitores como hospital e 

escola dos Espíritos?  

 

2- Como proceder junto a esses tarefeiros, para que lhes chegue a 

assistência devida que a caridade exige?  

 

Responderemos estas questões no capítulo intitulado: "Soluções 

Sugeridas".  

 

Inicialmente, queremos e devemos distinguir a influenciação malsã, simples 

e rotativa, da obsessão propriamente dita.  

 

Ora, obsessão é o domínio que algum ou alguns Espíritos inferiores logram 

sobre determinadas pessoas; consiste numa ação espiritual deletéria 

persistente, da qual o obsidiado tem dificuldade de se desembaraçar.  

 

Pode-se, ocasionalmente, ser influenciado sem que se esteja propriamente 

obsidiado. Na obsessão ocorre tenacidade, a persistência na ação do Espírito. 

Podemos melhormente compreender o fato comparando-o com o fenômeno do 

parasitismo no campo biológico, onde existem os parasitas ocasionais ou em 

trânsito quais os insetos hematófagos (que apenas transitoriamente visitam 

hospedeiro) e que fortemente se fixam, como no caso dos carrapatos. Muitos 

viciados, por exemplo, podem não estar propriamente obsidiados, mas 

geralmente são explorados por desencarnados presos a vícios quando na 

existência carnal e que ainda sentem compulsão pela viciação. Estes agem, em 

número expressivo, mas nem sempre se fixam na pessoa explorada, 

procedendo quais os mosquitos, rotativamente, agindo aqui e ali, caracterizando 

meramente um caso de "vampirismo", conforme a terminologia de André Luiz, 

na obra “Missionário da Luz”, cap. 4,  isto é, o fenômeno em que "uma 

entidade ociosa se vale, indevidamente, das possibilidades alheias" . Se ocorrer, 
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no entanto, que o Espírito com compulsão viciosa, quer por afinidade mais 

profunda ou por outro motivo, vier a se fixar no encarnado a quem explora, 

então, estaremos efetivamente perante um quadro de obsessão.  

 

Pode-se, pois, estar vampirizado, ou simplesmente influenciado 

negativamente, sem estar obsidiado, embora se esclareça que em toda 

obsessão haja sempre processo de vampirização.  

 

Na obsessão, a ação espiritual deletéria não só é tenaz corno é profunda e 

as entidades, quais endoparasitas conscientes, após se apropriarem de pontos 

vulneráveis de suas vítimas, "segregam sobre elas determinados produtos 

filiados ao quimismo do Espírito" conforme André Luiz, na obra "Evolução em 

Dois Mundos", cap. 15. 

 

Não podemos negar que todos nós estamos sujeitos a influenciações, pois, 

como nos esclarece “O Livro dos Espíritos”, os Espíritos influem em nossos 

pensamentos e atos muito mais do que imaginamos, questão 459. 

 

E comum  entretanto ocasionalmente num processo de obsessão simples. 

Diz Emmanuel  que Pedro, o apóstolo teve períodos ocasionais de obsessão 

simples. Em geral, todos nós ingressamos, de quando em vez, nas malhas da 

obsessão simples, sobretudo nas fases em que nos descuidamos do "vigiai e 

orai". Alguns entram e saem sem se aperceberem, outros se apercebem e lutam 

para se libertar e há aqueles ainda que, mesmo apercebendo-se ou não, pouco 

empenho empreendem para sua libertação.  

 

Quando a obsessão se instala no tarefeiro do labor mediúnico, três 

consequências principais poderão ocorrer:  

 

OBSERVAÇÃO: Alguns dos sintomas enumerados devem ser bem estudados e 

analisados, pois muitos deles podem ser consequência de estresse ou 

desequilíbrio psíquico.  

 

 1 - Afetar sua estrutura psíquica e física, com reflexos não só na sua 

capacidade de doação, como vibracional, quando podemos destacar os 

principais sintomas abaixo indicados  
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a -  Desalinho espiritual em franco desenvolvimento  

 

b - Vontade oscilante que não existia anteriormente, dando a impressão de 

interferência de outra vontade que parece ser mais forte;  

 

c - Suspeitas infundadas;  

 

d - Desequilíbrios emocionais frequentes, com certo exagero ou 

arrebatamento, gerando um grau significativo de: revolta, irritação, ira,  

suscetibilidade à flor da pele, etc.;  

 

e - inquietação e ansiedades crescentes e frequentes; instabilidade íntima a 

ponto de provocar medos e fobias, no começo sem importância,  

mas que assumem proporções de gravidade, turbando a lucidez.  

 

2 – Afetar o seu próprio trabalho e produção mediúnica, tornando-se um 

problema ao conjunto ao invés de ser uma solução. Se a obsessão for simples, 

geralmente a entidade imiscui-se nas comunicações que o médium recebe, 

chegando, em algumas ocasiões, a impedí-lo de comunicar-se com outros 

Espíritos ou apresentando-se no lugar deles. É importante observar, no entanto, 

que, pelo simples fato de ser enganado por um Espírito, não quer dizer que o 

médium esteja obsidiado. Qualquer médium pode estar sujeito a isso, sobretudo 

no começo, quando ainda não tem a experiência necessária. Pode-se, pois, ser 

enganado sem estar obsidiado e, conforme colocado anteriormente, a obsessão 

consiste na tenacidade da entidade, da qual não logre êxito a tentativa do 

médium de dela desembaraçar-se.  

 

Entre as três variedades de obsessão (simples, fascinação e subjugação), a 

mais rebelde e grave é a fascinação, sobretudo quando instalada no tarefeiro 

mediúnico, ao ponto de ser muito mais difícil de ser erradicada do que a 

subjugação. As entidades produzem uma ilusão sobre o pensamento do médium 

obsidiado. A pessoa fascinada geralmente não aceita que esteja sendo 

enganada.  

 

Os Espíritos têm a habilidade de lhe inspirar absoluta confiança, 

apoderando-se da casa mental do médium como o faria a um cego, chegando, 

algumas vezes, ao ponto de achar sublime as ideias mais estranhas e não 
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compreender o absurdo de suas comunicações, julgando sublime muita coisa' 

ridícula. Doutras vezes, os Espíritos comunicantes agem de maneira muito 

sagaz, hipocritamente, por meio de ardis para poder melhor conseguirem sua 

acolhida, disfarçando suas idéias com emprego de palavras como caridade, 

moral, fraternidade, etc., usadas como mero passaporte para se fazerem 

crédulos e assim impor, sutil ou ostensivamente, suas ideias.  

 

Por isso, é comum os que são por eles enganados os defenderem dizendo: 

"Bem vedes que nada dizem de mau". Como conhecem o prestígio dos grandes 

nomes, os usam habitualmente, não tendo escrúpulos em se adornarem com 

um daqueles dos quais todos se inclinam: Bezerra de Menezes, André Luiz, 

Emmanuel, etc. Cuidadosamente, evitam dar maus conselhos porquanto sabem 

que serão repelidos. Procuram impressionar os ingênuos com uma linguagem 

verbosa, com termos técnicos e recheada de retumbantes palavras.  

 

Geralmente escrevem muito, produzem escritos longos, prolixos, 

procurando compensar a qualidade pela quantidade. Os Espíritos 

verdadeiramente superiores são sóbrios nas expressões, dizem muita coisa em 

poucas palavras, onde se conclui que a fecundidade excessiva na  

comunicação deve ser suspeita.  

 

Por outro lado, como coloca o Espírito Manoel Philomeno de Miranda, na 

obra “Nas Fronteiras da Loucura”, Analise das Obsessões: 

 

  "Insufla-lhe o orgulho de missões especiais, camuflado em humildade 

e passividade errôneas que os tornam falsamente místicos ou 

revoltam-se quando se sentem desmascarados pela razão e 

perspicácia de pessoas lúcidas e conhecedoras de tais infelizes 

técnicas (...)”  

 

  “Bem se pode depreender das dificuldades que o problema sugere e 

impõe, por não se poder contar com o auxílio do obsesso."  

 

  "A fascinação, por isso, decorre da indolência moral e mental do 

paciente e do exacerbar de seus pontos negativos que são 

espicaçados habilmente pelo seu antagonista espiritual.” 
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 “Em consequência, os tentames para a libertação se apresentam mais 

complexos, exigindo abnegação, esforço e assistência contínua."  

 
      Por oportuno, enumeramos abaixo outros fatos, para os quais os 

dirigentes das reuniões mediúnicas devem estar atentos, analisando-os 

cuidadosamente, uma vez que, se as comunicações da espécie forem habituais, 

pelo mesmo médium, podem caracterizar um processo obsessivo, crédito dos 

médiuns em elogios, Espíritos que ordenam e se impõem, comunicações longas 

e verbosas, comunicações predizendo o futuro, conforme Allan Kardec observou 

na obra “O LIVRO DOS MÉDIUNS”, capítulo XXIV, Identidade dos Espíritos, 

item 267:  

 

  "Os bons Espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas  

sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios para 

estimular o orgulho e a vaidade e captar a confiança daqueles a quem 

desejam conquistar."  

 

   "Os Espíritos bons nunca ordenam; não se impõem. Apenas 

aconselham e se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são 

autoritários; dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, 

haja o que houver”  

 

  "Os Espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem  

prolixidade. Têm o estilo conciso, a arte de dizer muitas coisas em 

poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os 

Espíritos enganadores ou falsos ocultam, sob o empolamento ou 

ênfase, o vazio de suas' ideias  

  

 

  “Toda particularidade minuciosa é sinal de inferioridade da parte de um 

Espírito que toma um nome respeitável”  

 

  "De parte dos Espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e 

vivo, nunca, porém, trivial. Nos Espíritos zombeteiros quando não são 

grosseiros, a sátira é mordaz, não raro, muito apropositada."  
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   "De modo geral, os bons Espíritos fazem as coisas futuras serem 

pressentidas, quando esse pressentimento é de conveniência. Nunca, 

porém, determinam datas; a previsão de qualquer acontecimento para 

uma época determinada é sinal de mistificação” 

 
Receber, habitualmente, orientações ou determinações a respeito de 

detalhes administrativos ou outros os quais cabem aos encarnados agilizarem.  

A esse respeito esclarece-nos Allan Kardec, na obra “Obras  Póstumas” 

segunda parte, item III- O Chefe do Espiritismo:       

 

 "(...) a missão dos Espíritos consiste em nos instruir, para que  

nós melhoremos, porém não em se sobreporem ao nosso livre-arbítrio. 

Eles nos sugerem ideias, ajudam com seus conselhos, principalmente 

no que concerne às questões morais, mas deixam ao nosso raciocínio 

o encargo da execução das coisas materiais, encargo a que não lhes 

cabe poupar-nos. Contentem-se os homens com o serem assistidos e 

protegidos pelos Espíritos bons; não descarreguem, porém, sobre eles, 

a responsabilidade que incumbem ao encarnado"  

  

 

Bastante atenção para o fato de o Espírito, para adquirir confiança, dar 

recados e orientações a todo instante a respeito de pequenas coisas  

próprias da luta pela vida, inclusive problemas que devem e podem ser 

resolvidos pelo próprio encarnado, a esse respeito, é mais comum agirem os 

bons Espíritos pela intuição respeitando o livre-arbítrio do encarnado. Vide a 

questão 501, de “O Livro dos Espíritos”. Às vezes, os mentores dão 

orientação quando uma pequena coisa da vida poderá ter repercussão muito 

séria; mas estes casos seriam muito ocasionais, não habituais. 

  

O médium em desenvolvimento nem sempre é exercitado por Espíritos 

propriamente mentores, mas por Espíritos secundários, nomeados por Kardec, 

no caso de psicografia, como "mestres da escrita". Muitos deles "traçam riscos e 

fazem verdadeiros exercícios caligráficos; dizem os Espíritos que é para lhes 

soltar a mão". (“O Livro dos Médiuns”, capítulo 17, item 210)  
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Acautelar-se para que, no entusiasmo comum ", nos médiuns em 

desenvolvimento, esses exercícios não se prolonguem por muito tempo  

ou degenerem em grafia de sinais exóticos ou ridículos, a que alguns atribuem a 

hieróglifos ou outra língua morta. Chegando a esse ponto, pode estar ocorrendo 

interferência de um Espírito leviano que se diverte, "porquanto os bons Espíritos 

nada fazem que seja inútil". E prudente não deixar que essa ocorrência se 

prolongue, porquanto tais Espíritos passam a exercer predomínio, podendo 

resultar em uma obsessão.  
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5. SOLUÇÕES SUGERIDAS 

 

Preâmbulo: 

 

Que a condição moral do tarefeiro poderá prejudicar ou diminuir os 

resultados dos trabalhos mediúnicos não há a menor dúvida.  

 

Embora o assunto tenha sido devidamente desenvolvido em páginas 

precedentes, lembremos, como reforço, a referência de Allan Kardec a respeito 

das condições favoráveis, quando enfatiza que "estas condições se contêm 

todas nas disposições morais dos assistentes" (“O Livro dos Médiuns” capítulo 

XXIX, item 341) e,a seguir, ele enumera essas condições as quais abaixo 

reproduzimos resumidamente:  

 

  Perfeita comunhão de vistas e de sentimento;  

 

  Cordialidade recíproca entre todos os membros;  

  

  Ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade Cristã;  

 

  Um único desejo: o de se instruírem e melhorarem.   

 

Como apoio à assertiva acima, é oportuno nos reportar aos esclarecimentos 

que o mentor Aulus faz a André Luiz, registrados na obra "Nos Domínios da 

Mediunidade", capítulo 2:  

 

  "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-

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

radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no 

tempo."  

 

Pelo exposto, conclui-se que se o grupamento deseja melhores resultados 

terá que trabalhar na modificação íntima de seus tarefeiros, a fim de que as 
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radiações projetadas pelos membros da equipe possibilitem melhores 

resultados, não se limitando o trabalho à rotina de "beneficios de superfície".  

 

Como então proceder em relação às pessoas que são candidatas à prática 

mediúnica e mesmo àquelas que já exercem?  

 

De modo geral, é aconselhável que o candidato ao desenvolvimento 

mediúnico, além do estudo prévio da teoria recomendado pelo Codificador (“O 

Livro dos Médiuns” itens 31 e 211; capítulo XXXI, comunicação XXXIV, nota 

de Kardec), participe, por certo tempo, em um trabalho em algum setor da 

Instituição, sobretudo coletivo, onde há possibilidade de a pessoa revelar  

pontos de seu caráter, deduzidos de seu comportamento. Além de o candidato 

revelar ângulos de sua conduta moral, certamente vai mostrar que leva a sério 

um trabalho nobre, se é pontual e assíduo, inclusive como se comporta em 

grupo e sua capacidade de laborar em equipe. Tudo ocorrerá muito 

naturalmente, eis que neste labor em conjunto muita coisa poderá ser revelada.  

 

Por isso, é recomendável que ao inscrever-se no curso de mediunidade, o 

candidato sej a informado de que a questão de realizar o curso não implica em 

compromisso da Instituição em colocá-Io na prática mediúnica. Se,  

porventura, o diretor da área considerar seu aproveitamento nos estudos 

satisfatório, procurará, antes de encaminhá-lo às atividades mediúnicas, ouvir a 

opinião do coordenador do setor em que ele trabalha coletivamente, quanto ao 

que se pôde observar de seu caráter/comportamento.  

  

É evidente que, se as informações a seu respeito não forem favoráveis 

deverá o dirigente fraternalmente dialogar reservadamente com o tarefeiro, 

procurando conscientizá-lo da necessidade de empreender esforços para sua 

modificação íntima, fazendo-o relembrar as instruções doutrinárias a respeito, 

sobretudo, no que diz respeito à vigilância, hábito de prece e de leitura 

edificante, da meditação e do trabalho altruístico. A oração e irradiação em seu 

benefício também devem ser tentadas.  

 

É claro que esse método não dá garantias absolutas, uma vez que muita 

coisa poderá não ser revelada, mais ajuda bastante.  

 

O caso, porém, muda de figura quando o tarefeiro já está em pleno 
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exercício da prática mediúnica. E claro que o dirigente tem que ter a tolerância 

devida face aos defeitos do médium. Considerar, porém, que essa tolerância 

tem limites. Quando são de dimensão anormal, extrapolando os limites do bom 

senso, provocando desarmonia no conjunto, é o caso de serem avaliados. Há 

caráter de comportamento que desestrutura qualquer trabalho coletivo; no caso 

de uma reunião espírita, as consequências são bem mais danosas.  

  

É evidente que, nesse caso, o responsável pelos trabalhos mediúnicos 

deve, inicialmente, proceder do mesmo modo acima reportado, ou seja, dialogar 

caridosamente a respeito da problemática, enfatizando a necessidade de seu 

esforço em utilizar-se da terapia espírita, sobretudo quanto à reforma íntima, 

conforme colocado no curso sobre mediunidade.  

 

Não logrando êxito essa tentativa inicial, continuando a problemática, é 

prudente afastá-lo da reunião mediúnica, mantendo-o, porém, em outra área de 

trabalho na Instituição.  

  

Às vezes, o dirigente se vê em situação embaraçosa quando decide tomar 

certas medidas para sustar a continuidade do problema aqui tratado, evitando 

que se chegue a uma situação caracterizadamente anormal. A questão é 

realmente delicada.  

 

Primeiro porque qualquer ação saneadora implica em envolver essas ou 

aquelas pessoas, havendo necessidade, portanto, de o dirigente afastar de seu 

íntimo qualquer sentimento pessoal, fazendo uma avaliação justa, impessoal e 

fraterna, procedendo com a devida habilidade.  

 

Segundo, porque, às vezes, alguns companheiros não entendem a situação 

anormal a que se está encaminhando o problema e opinam com o tradicional 

argumento de que todos somos enfermos e qualquer ação que os envolvesse 

seria "falta de caridade". A respeito, é bom recordar o que Allan Kardec colocou 

no capítulo X, item 21, de "O Evangelho Segundo o Espiritismo", quando, 

entre outras coisas, assevera que "é preciso apelar para a caridade bem 

compreendida". E acrescenta: "se as imperfeições de uma pessoa podem 

acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência à maioria, 

ao interesse de um só". 
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 Realmente, é preciso ponderar se a caridade da tolerância a um não 

implica em descaridade para muitos. Há universalidade nesta colocação do 

Codificador, eis que o Espírito Emmanuel na obra “Opinião Espírita”, item 30, 

Caridade e Raciocínio, nos alerta de que "todos pensamos na caridade, todos 

falam em caridade". E prossegue:   "a caridade indubitavelmente, é o coração 

que fala; entretanto, nas situações anormais da vida, há que ouvir o raciocínio, a 

fim de que ele seja o que deve ser".  

 

Depois de citar alguns exemplos e tecer considerações várias, Emmanuel 

conclui dizendo que  

 

  "O raciocínio, em nome da caridade, não tem, decerto, a presunção de 

violentar consciência alguma, impondo-lhe freio ou soluções drásticas 

que lhe objetivam o aperfeiçoamento compulsório (...); surge a 

autoridade do raciocínio, quando os nossos males saem de nós, em 

prejuízo dos outros". 

  

Procedimento idêntico deve ocorrer no caso de obsessão 

caracterizadamente instalada em algum tarefeiro da equipe mediúnica. A 

propósito, transcrevemos a seguir o que se contém na entrevista constante da 

obra "Desafios da Mediunidade", questão 86, da autoria do conferencista e 

médium 'José Raul Teixeira :  

 

86. - Deve-se permitir a um médium obsidiado participar da reunião 

mediúnica ou afastá-Io seria mais conveniente?  

 

  Resposta: O companheiro de mediunidade, quando tenha sofrido o 

acidente da obsessão, necessita da cobertura adequada por meio dos 

cuidados, do carinho, da assistência fraterna que lhe sejam 

dispensados, mas fora do circuito psíquico da reunião.                                                                       

O posicionamento da Codificação Espírita é que: 

  "se um dos membros do grupo for preso da obsessão, todos os 

esforços devem tender, desde os primeiros indícios a lhe abrir os olhos, 

a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar a convicção de 

que se enganou e de lhe despertar o desejo de secundar os que 

procuram libertá-lo." (“O Livro dos Médiuns”, capítulo XXIX, item 340)  
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6. CONFLITOS PESSOAIS SURGIDOS NA EQUIPE 

 

Embora relacionado com o tema CARÁTER/COMPORTAMENTO, 

preferimos analisá-los separadamente, não só pela complexidade do assunto 

bem como pela deficiência de conscientização de muitos tarefeiros mediúnicos a 

respeito desses conflitos pessoais entre os componentes do grupo. Ora, 

reportamo-nos em páginas precedentes aos principais requisitos mencionados 

por Allan Kardec para o bom êxito de uma reunião. Entre outras condições, ele 

enfatiza a "comunhão de vistas e de sentimentos" que deve existir entre os 

membros da equipe, como também a relevante necessidade de "cordialidade 

recíproca entre todos os membros" e "ausência de todo sentimento contrário à 

verdadeira caridade cristã" ("O Livro dos Médiuns", capítulo XXIII).  

 

Nem sempre os conflitos aqui referidos têm nascedouro no relacionamento 

das próprias atividades mediúnicas. Podem surgir no relacionamento em outros 

campos de trabalho, pois é sabido que os médiuns participam de outros labores 

na casa espírita, seja na assistência social, evangelização, estudo 

sistematizado, etc., onde são costumeiros os conflitos pessoais resultantes 

principalmente de choques de pontos de vista ou de outras causas.  

 

Há, na realidade, vários agentes estimuladores de desarmonia de 

sentimentos entre os companheiros do labor mediúnico, dentre os quais 

destacamos os abaixo analisados:  

 

a) EFEITOS DE PONTO DE VISTA:  

 

Analisemos, em primeiro lugar a questão dos conflitos oriundos dos 

choques de ponto de vista, principalmente quando no diálogo são usadas 

palavras rudes, geradoras de discussões. A respeito do assunto em causa, 

meditemos nos esclarecimentos do Espírito André Luiz, na obra “Sinal Verde”, 

capítulo 43:  

 

  "Lembrem-se que as pessoas são diferentes e, por isso mesmo, 

guardam sua maneira própria de agir (...). Esclarecer à base de 

atendimento fraterno, sim; polemicar, não.  

      Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale 
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apreciando os direitos do opositor. Afaste palavras agressivas de seu 

vocabulário (...).  

Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Se alguém diz que pedra 

é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer, mas se alguém toma 

madeira para ferir alguém, é importante argumentar quanto à 

impropriedade do gesto insano."  

 

Na “Revista Espírita” junho de 1862, artigo Princípio Vital das Sociedades 

Espíritas, temos:  

 

  "Por toda parte onde houver divergências de opinião, há a tendência 

de prevalecer a sua, o desejo de impor suas idéias ou sua vontade; daí 

as discussões, dissensões (...). Isto é inevitável e acontece em todas 

as sociedades, seja qual for o objetivo, onde cada um quer marchar por 

vias diferentes. O que é necessário nas outras reuniões ainda mais o é 

nas reuniões espíritas sérias, nas quais a primeira condição é a calma 

e o recolhimento, impossível com discussões que fazem perder tempo 

com coisas inúteis; é então que os bons Espíritos se vão, deixando o 

campo livre aos Espíritos perturbadores."  

 

b) SÍNDROME DETALHISTA:  

 

Há conflitos pessoais ou mesmo grupais cuja causa está na 

supervalorização de aspectos detalhistas e dos casos fortuitos, de exceções, os 

quais muitas vezes nem se repetem.  

 

Ora, em qualquer planejamento, por melhor que seja delineado, na sua 

execução poderão surgir contratempos ou inconveniências, sejam provenientes 

de falhas humanas, sejam de natureza circunstancial; entretanto suscetíveis de 

serem corrigidos ou atenuados, muito contribuindo, para tanto, a própria 

experiência. Nenhuma atividade humana está isenta de problemas, os quais 

devem ser devidamente administrados sem atritos, isto é, sem que a busca da 

solução acarrete outros problemas até de maior dimensão ou complexidade. Eis 

porque o Codificador nos alerta, “Revista Espírita” outubro 1860, artigo 

Resposta do Sr. Allan Kardec:  

 

  "É preciso tudo examinar friamente, pesar tudo maduramente, tudo 
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controlar, e, se se desconfia do próprio julgamento, o que muitas vezes 

é mais prudente, é preciso reportar a outros, conforme o provérbio de 

que quatro olhos veem mais do que dois”. 

 

Não há dúvida de que esses fatores ocorrem geralmente no campo das 

minudências. Por isso, o Espírito Emmanuel , na obra “Bênçãos de Paz”,  item 

41, Na Seara Espírita nos recomenda  

 

  "Fugirmos de contendas em tomo de problemas acessórios, mas 

sustentar o conceito criterioso e sereno na preservação dos valores 

essenciais".  

  

Realmente, supervalorizar aspectos detalhistas, sobretudo insistentemente, 

através de criticas soltas, às vezes de maneira maledicente, ao invés de fazê-Ias 

construtivamente ao coordenador do trabalho ou nas reuniões de avaliação, é 

instalar focos de mexericos à sementeira do trabalho do bem, gerando 

frequentes dissensões. Por isso, Allan Kardec, na “Revista Espírita” de 

outubro 1860, nos alerta esclarecendo que:  

 

  "as divergências só podem dar-se nos detalhes e não no fundo".  

 

c) ANTAGONISMO SISTEMÁTICO:  

 

Os conflitos pessoais, além de serem gerados pelas causas até aqui 

expostas, têm também por nascedouro o hábito de alguns tarefeiros de 

antagonizar sistematicamente, comportando-se como criticos contumazes ou 

vigilantes permanentes das falhas alheias.  

 

A Revista Espírita publicou uma mensagem assinada pelo Espírito 

Gérard Codemberg, abril de 1862, a qual, no contexto, foi usada a 

expressão "ovelhas sarnentas" referindo-se àqueles que prejudicam o trabalho 

pela habitualidade de oposição sistemática ou discussão fora de propósito. E 

claro que o referido termo foi usado em sentido figurado, expressando o fácil 

contágio daquele comportamento aos demais companheiros. Houve uma certa 

reação por parte de um leitor, opinando ser aquela expressão um tanto forte. 

Allan Kardec, no entanto, na edição de julho/1862, (Princípio Vital das 

Sociedades Espíritas), vem esclarecendo que a expressão "ovelhas sarnentas" 
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ali contida, não se referia a: 

 

  "O que Gérard Codemberg chama ovelhas sarnentas não são 

as pessoas que, de boa fé, procuram esclarecer-se quanto às 

dificuldades da ciência ou sobre aquilo que não compreende, por uma 

discussão pacífica, moderada e conveniente, mas os que vêm com 

ideia preconcebida de oposição sistemática, que levantam discussão 

inoportunas a torto e a direito, capazes de que perturbarem os 

trabalhos ... ".  

 

Por aí se vê que o Codificador estimula o diálogo, porém de maneira 

"pacífica, moderada e comedida", ratificando a expressão usada pelo Espírito 

comunicante ao referir-se como "ovelhas sarnentas" àqueles que  

constantemente perturbam o bom andamento dos trabalhos com discussões 

despropositadas ou pelo hábito de oposição sistemática ou maledicência.  

 

d) INTERFERÊNCIA DAS SOMBRAS  

 

A interferência dos Espíritos trevosos no processo em pauta é bem 

analisada pelo Codificador, em "O Livro dos Médiuns", item 340, onde ele 

aborda que  

 

  "os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no 

meio deles (encarnados), mas também no mundo invisível (...) ligam-

se, primeiramente, aos mais fracos, mais acessíveis, procurando fazê-

los seus instrumentos e, gradativamente, vão envolvendo o conjunto; ( 

... ) se enérgica resistência os não levar ao desânimo, a obsessão se 

tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiuns, pela  

perturbação da mediunidade, e nos outros pela hostilidade dos 

sentimentos, pela perversão de harmonia; ( ... ) Não se deve esperar 

que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo; não se deve, 

sequer, esperar que os primeiros sintomas se manifestem; o que se 

deve cuidar, acima de tudo, é de prevení-Io" 

 

Ora, quem participa de uma reunião mediúnica testemunha frequentemente 

o ódio que os obsessores têm da Casa Espírita, ameaçando, a todo instante 

destruí-la. Eis porque o Espírito Manoel Philomeno de Miranda, na obra 
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“Tramas do Destino”, cap. 12, esclarece que aqueles irmãos que jomadeiam 

nas sombras : 

 

 

  "utilizam-se de pessoas frívolas que lhes servem de  

instrumentos dóceis, despertam sentimentos contraditórios, açulam 

paixões. (...) tudo fazem por instalar a dúvida, criar áreas de atritos, 

impondo, quando possível, sucessão de acontecimentos 

desagradáveis; programam conversações doentias e telecomandam 

comentários deprimentes”.  

Aliás, quando não vigiamos o sentimento “a porta do coração” estaremos 

indubitavelmente abertos à influenciação da espiritualidade inferior pois, as 

trevas estão na impureza do coração.   
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7 - O PAPEL DOS BENFEITORES 

Muitos companheiros questionam porque os Espíritos Benfeitores permitem 

que tudo isso aqui analisado possa acontecer.  

Em primeiro lugar, temos a esclarecer que os bons Espíritos sempre 

respeitem o livre arbítrio, sem o que não progrediríamos. Todos nós, 

indubitavelmente, chegaremos à perfeição, porém o tempo de chegada depende 

do caminho escolhido pelo Espírito, podendo ser uma senda reta, mais curta ou 

uma trilha tortuosa, mais longa. Eis porque Allan Kardec nos adverte que: 

 “é preciso não esquecer que a missão dos Espíritos é instruir-nos e 

melhorar-nos, mas não substituírem-se ao livre-arbítrio” (Obras 

Póstumas). 

E o Espírito de Verdade, respondendo à questão 501, do “O Livro dos 

Espíritos”, formulada pelo Codificador nos esclarece, a este respeito, que  

 “se fosse dado contar sempre com a ação deles (Espíritos Benfeitores), 

não obraríeis por vós mesmos e o vosso Espírito não progrediria” (...) 

“para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a 

frequentemente à sua custa; é necessário que exercite suas forças, 

sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande 

sozinha. A ação dos Espíritos que vos querem bem é sempre regulada 

de maneira que vos não tolha o livre-arbítrio, porquanto se não 

tivésseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há 

conduzir a Deus".  

O saudoso tribuno espírita Newton Boechat, em inesquecível palestra 

realizada na União da Mocidade Espírita de Niterói (UMEN), lembrou-nos da 

passagem evangélica em que Jesus, contemplando Jerusalém, exclamou: 

"Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes te quis reunir. como a galinha reúne os 

seus pintainhos e tu não o quisestes!" E acrescentou: "Jesus quis, Jerusalém 

não quis e o Mestre respeitou o livre-arbítrio e Jerusalém seguiu pela estrada 

evolutiva tortuosa que escolheu".  

Allan Kardec nos alerta dizendo que "é preciso não esquecer que a missão 

dos Espíritos consiste em nos instruir e nos melhorar, porém não em se 

sobreporem ao nosso livre- arbítrio; eles nos sugerem ideias, ajudando-nos com 
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seus conselhos, principalmente no que diz respeito às questões morais ( ... ). 

Contentem-se os homens em serem assistidos e protegidos pelos bons 

Espíritos; não descarreguem, porém, sobre eles a responsabilidade que 

incumbe ao encarnado" (“Obras Póstumas”).  

 

Portanto, respeitando o livre-arbítrio e a própria prova inerente aos 

tarefeiros, os bons Espíritos nos ajudam muito, porém não nos isolando da luta 

que nos proporciona o crescimento espiritual. Eis porque o Espírito Manoel 

Philomeno de Míranda, na obra “Tramas do Destino”, cap. 12 reportando-se ao 

assunto nos esclarece que:  

 

 “esses mensageiros alertam os que com eles sintonizam, resguardando-

nos do mal (...), sustentam-lhe a fé (...) dão informações precisas (...); 

irrigam a mente que se torna fértil de ideias elevadas .. NÃO AFASTAM, 

porém, os problemas nem as lutas, por saberem que, através de tais 

melhormente se purificam e elevam".  

 

Por outra parte, a não interferência direta dos bons Espíritos na maneira 

como nós encarnados gostaríamos que fosse, tem o objetivo de promover a 

separação do joio do trigo e facultar, na comunicação de São Vicente de Paula, 

na obra “O Livro dos Médiuns”, cap. 31, item 26: 

 

 "assim aos bons como aos maus sentimentos, ensejo de se revelarem, 

a fim de separar o joio do trigo. Eles, porém, estarão sempre ao lado 

onde houver mais humildade e verdadeira caridade".  

 

SOLUÇÃO SUGERIDA  

 

1- Em primeiro lugar: VIGILÂNCIA E ORAÇÃO  

 

Ora, os conflitos pessoais entre os membros de uma equipe mediúnica 

podem causar discórdia e até mesmo dissensão. Por isso, o Espírito São 

Vicente de Paulo, reportando-se sobre o assunto, nos diz que o espírito da  

discórdia vem ocorrendo entre os homens desde todos os tempos. A respeito, 

alerta-nos nos seguintes termos: "Espíritas! Bem pode ele, portanto, penetrar em 

vossas assembleias e, não duvideis, procurará semear entre vós a desafeição".     



34 

 

Eis a razão pela qual aquele Benfeitor recomenda VIGILÂNCIA, sobretudo na 

área do sentimento, do coração". E acrescenta: "Estai, pois, em guarda e vigiai 

incessantemente a porta do vosso coração como a das vossas reuniões ... "  

 

Essa vigilância é de suma importância no caso do surgimento de conflito do 

sentimento, para que o tarefeiro mediúnico recuse alimentá-lo, evitando 

acalentar mágoas e ressentimentos. Ao contrário, deve procurar a pessoa ou 

pessoas envolvidas (se necessário, usar a intercessão auxiliar de terceiros) e 

recorrer ao diálogo franco, sob o clima de respeito, cordialidade e educação, 

atento ao preceito evangélico: "confessai-vos uns aos outros".  

 

“O espírita (sobretudo o médium) é alguém sob o regime de fiscalização 

permanente”, conforme nos diz o Espírito Emmanuel, na obra “Paz e 

Renovação” , cap. 16. Por isso, quando formos vítimas dos efeitos dos conflitos 

humanos, sobretudo quando as críticas descabidas desabarem sobre nós, o 

importante é termos certeza de que estamos com a consciência tranquila do 

dever retamente cumprido. Afinal de contas, de Deus recebemos a tarefa do 

bem e não dos homens 

 

Na obra “Paz e Renovação”, no item 16 O Espírita na Multidão, o Espírito 

Emmanuel, adverte:  

 

 “O espírita cristão, porque busca realmente compreender Jesus e 

raciocinar no Evangelho, é alguém sob regime de fiscalização 

permanente. Daí procedem as múltiplas contradições nas críticas que 

recebe”. 

 

O fundamental nisso tudo, quando a problemática for caracterizada é evitar 

que cresça e se alastre, devendo ser detida quando ainda em pequena 

dimensão. E a outra principal arma de combate é MAIS ESTUDO E  

TRABALHO. Allan Kardec confessa que a Sociedade Parisiense de Estudos 

Espíritas, por ele dirigida, "teve mesquinhas a agitarem ao seu redor"; mas que 

ele, entretanto, respondeu, “Revista Espírita”, maio de 1861: 

 

 “ocupando-se de seus estudos, perseguindo seus objetivos, sem se 

misturar com nenhuma intriga, sem atirar pedras em ninguém, sem 

nem mesmo, recolher as que atiraram...”   
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Por oportuno é digno de nota registrar o que Emmanuel coloca a respeito, 

em sua mensagem "Lutas na Equipe", na obra “Rumo Certo”, cap.27, que: 

 

 "No instante do testemunho, saibamos simplesmente reparar o 

caminho estragado e seguir adiante."  

     "Hora de mais luta é também hora de mais TRABALHO para que a paz 

se estabeleça."  

 

2 - Pode alguém, entretanto, perguntar se há qualquer coisa que não está 

indo bem não terão os companheiros bem intencionados da equipe o direito de 

crítica. Seria justo deixar que o problema passe, sem nada falarem? A respeito, 

eis a resposta que nos dá o Codificador, obra “O Livro dos Médiuns”, item 

337:  

 

 "( ... ) esse direito lhes assiste; é mesmo um dever que lhes corre. Mas 

se boas intenções os animam, eles emitirão suas opiniões, guardando 

todas as conveniências e com cordialidade, francamente e não com 

subterfúgios ( ...) formando conciliábulos que presto rompem a 

harmonia do conjunto."  

 

Realmente, o correto seria o tarefeiro no clima acima referido, buscar o 

dirigente do setor ou valer-se das reuniões grupais ou de avaliação e colocar 

cordialmente, francamente, os argumentos que considera válidos, apresentando, 

inclusive, suas sugestões. Infelizmente, alguns, em vez de assim procederem, 

espalham sua crítica a torto e a direito, não só entre os companheiros tarefeiros 

mediúnicos, mas até entre aqueles estranhos à área da mediunidade e, às 

vezes, mesmo conversando sobre o assunto com meros frequentadores da 

Instituição. E, assim, espalham dúvidas, azedume, desconfianças, desafeições, 

gerando, tantas vezes, mexericos e maledicência. Ocorre, nestas circunstâncias, 

um verdadeiro contágio em série, com feição epidêmica, se assim podemos nos 

expressar. Eis a razão por que o Espírito Gérard Codemberg usou para tais 

agentes, a expressão "OVELHAS SARNENTAS", conforme mensagem 

publicada por Allan Kardec na Revista Espírita de Julho de 1862.  

 

Mas, na realidade, todos os desafios aqui reportados serão 

preponderantemente evitados e solucionados coma reforma íntima do tarefeiro, 

assunto que a seguir passamos a analisar. 

 



36 

 

7- REFORMA ÍNTIMA 

 

A Reforma Íntima é a solução preponderante não só para os desafios aqui 

colocados como para todos os problemas  

 

 (O Espírito) “(...) identifica-se com o Espírito encarnado, cujos defeitos 

e qualidades sejam os mesmos que os seus a fins de obrar 

conjuntamente com ele” (“O Livro dos Espíritos”), questão 473. 

 

 “Desde que sobre ti atuam as influências más é que as atrais (...) 

porquanto os Espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que 

desejes praticá-lo (...) se fores propenso ao assassínio, terás em torno 

de ti uma nuvem de Espíritos a ti alimentarem no íntimo esse pendor ” 

 
Pelos textos da Codificação acima colocados, entendemos perfeitamente a 

relação estreita que existe entre a situação moral e a obsessão. É difícil falar de 

uma sem considerar a outra. Há sempre o “consentimento psíquico" quando se 

instala a obsessão ou deficiência de comportamento. A esse respeito, há um 

texto bem esclarecedor na obra "Painéis da Obsessão", capítulo 24: 

 

 "Toda e qualquer obsessão é sempre resultado de anuência consciente 

ou não de quem a sofre, por debilidade moral do Espírito encarnado 

que não antepõe defesas, ou por deficiências de comportamento que 

propiciam o intercâmbio, em razão de preferência psíquicas que apraz 

ao mesmo manter". (o grifo é nosso)  

 

No livro "Ação e Reação", capítulo VII, de André Luiz , temos a ilustração 

de um caso de obsessão em que os Espíritos obsessores, Leonel e Clarindo, 

exacerbam o ponto preponderantemente negativo da personalidade da vítima, 

Luiz, (a cobiça), elevando-o a uma tensão alta, inclusive induzindo clichês 

mentais de fobias relativamente à perda da fortuna. Para melhor alimentá-lo na 

ideia fixa, conduzem habitualmente para casa do obsidiado várias entidades 

desencarnadas, ainda bastante presas a posses materiais, plasmando formas 

pensamento que são absorvidas pela mente da vítima, elevando o "doentio 

desejo" à tensão máxima.  
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As organizações das sombras estudam bem as técnicas de obsedar, 

havendo até cursos para este mister. Por isso, analisemos a exposição de 

Leonel (obsessor) relativamente o que aprendeu nesses cursos:  

 

 "( ...) Aprendemos nas escolas dos vingadores que todos possuímos, 

além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida um 

"desejo central" ou "termo básico" dos interesses mais íntimos. Por 

isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à 

experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos 

que nascem do "desejo central" que nos caracteriza, pensamentos 

esses que passam a constituir o reflexo dominante de  nossa 

personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer 

pessoa, em qualquer plano, através de ocupações e posições em que 

prefira viver.  

Assim é que a crueldade é reflexo do criminoso, a cobiça é reflexo do 

usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o 

reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto 

quanto a elevação moral é o reflexo do santo.  

Conhecido o reflexo da criatura a que nos propomos retificar ou punir é, 

assim, muito fácil superalimentá-lo com excitações constantes, 

robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na 

imaginação e criando outros que se lhes superponham nutrindo-lhe, 

dessa forma, a fixação mental (...) através de semelhantes processos 

criamos e mantemos facilmente o "delírio psíquico" ou a "obsessão" 

que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo 

excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial."  

 

Silas, O instrutor, espiritualmente presente àquela exposição diz para 

André Luiz:  

 

 "Indiscutivelmente a exposição é perfeita."  

 

Relativamente à questão aqui colocada, isto é, da exploração do reflexo 

dominante da pessoa a quem o influenciador quer assediar, reportamo-nos 

também ao caso de Isaura, da obra “Libertação”, André Luiz, capítulo 16, 

esposa do Sr. Silva, dirigente de um grupamento espírita. O ciúme constante da 

esposa realmente extrapolava o limite "normal" da média das imperfeições do 
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homem da Terra. Era exagerado, constituindo o traço inferior dominante de sua 

personalidade. Por isso, ela era frequenternente assediada por entidades que 

objetivavam atingir não só a ela (na qualidade de médium), mas principalmente 

ao esposo, dirigente de um núcleo espírita, prejudicando, assim, o trabalho do 

grupo.  

 

À noite durante o sono, ocorrido o desdobramento, o marido se foi reunir 

aos amigos espirituais para estudar e programar trabalhos, enquanto que Isaura 

tomava outro rumo. Com o perispírito escuro, foi juntar-se a hábeis Espíritos 

mistificadores. Isidoro, o mentor espiritual do grupo espírita, tentou debalde 

socorrê-Ia. Inicialmente, "endereçou-lhe algumas palavras amigas que não 

foram absolutamente ouvidas", face à sua situação vibratória comprometida, em 

virtude de sua fixação em ciúme doentio. A seguir, tentou tocá-Ia com a destra 

luminosa, mas a médium precipitou-se em desabalada carreira. A presença do 

mentor era como que instintivamente rejeitada; "encontrava-se sem condição de 

registrar-lhe a presença".  

 

A seguir, dela se aproximaram alguns Espíritos embusteiros, apresentando-

se como seus protetores. Para conquistar sua confiança, um deles, em voz 

macia explora a autopiedade que já se incorporara no seu modo de ser. Assim 

procedeu aquele Espírito hipócrita:  

 

  "Como que, então, Dona Isaura - disse o embusteiro,  

apresentando na voz mentiroso acento de compaixão - a  

senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis  

sentimentos de mulher. .. "  

 

A médium encontrou alguém que tocava a sua tendência de 

autocompaixão, mais se ligando, assim, ao embusteiro.  

 

 "Ah!, meu amigo - clamou a interpelada, visivelmente satisfeita por 

encontrar alguém que lhe associava às dores imaginárias e infantis - 

então, o senhor também sabe?"  

 

Responde o Espírito assediador.  

 

 "Como não? (...) Sou um dos Espíritos que a protegem e sei que seu 
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esposo lhe tem sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-Ia, tenho 

seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe, as traições aos 

compromissos domésticos. "  

 

  "Sim - gritou molestada - esta é que é a verdade! Sofro infinitamente 

...Não existe neste mundo criatura mais desventurada que eu ... 

 

 “Reconheço - acentuou o loquaz perseguidor - a extensão de seus 

padecimentos morais, vejo-lhe o esforço e o sacrifício e não ignoro que 

seu marido eleva a voz nas preces, através das sessões eventuais, 

para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena 

oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras ... "  

 

Conseguida sua confiança, através de fingida desdita, tenta sua segunda 

intenção. Pede-lhe para acautelar-se das mensagens que recebe nas reuniões 

mediúnicas, enfatizando ser, em boa parte, fruto de sua imaginação ou de 

Espíritos mistificadores, acrescentando:  

 

  "Estude a senhora o próprio caso. Consulte cientistas competentes. 

Leia as últimas novidades em psicanálise e não perca sua 

oportunidade de restauração, sob pena de enlouquecer."  

 

E comentava, sacrilégico:  

 

 “Falo-lhe em nome das Esferas Superiores na qualidade de amigo fiel."  

 

 "Sim ... compreendo ... - concordava a interlocutora, tímida e 

desapontada".  

 

Sidônio, o mentor espiritual, diz a André Luiz:  

 

 "Desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do 

ciúme, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em 

condições de compreender-me, Mas, podemos socorrê-Ia de outro 

modo."  

 

A seguir, através da volitação, buscou o marido de Isaura na reunião de que 
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participava com alguns amigos espirituais, recomendando-lhe tomar o corpo 

físico sem perda de tempo, a fim de auxiliar a esposa em dificuldade, o  

que realmente aconteceu. Voltando ao corpo físico, encontrou a esposa arfando 

"em reinteiradas contrações", com sintomas de estar passando por um 

pesadelo. Ao acordar, Isaura, abrindo os olhos e assustadíssima exclamou:  

 

 “Oh! Como sou infeliz (...) Estou sozinha! Sozinha! “ 

 

0 Sr. Silva, inspirado pelo mentor, disse-lhe:  

 

  "Lembra, querida, de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos 

amados benfeitores espirituais!"  

 

  "Nada disso! - retrucou irritada."  

 

 “Como assim? - tomou ele paciente - não temos sido tão amparados, 

através de sua própria mediunidade?”  

 

  "Nunca! Nunca  - protestou a pobre senhora -, tudo é uma farsa. As 

mensagens que recebo são pura atividade de minha imaginação. Tudo 

é expressão de mim mesma."  

 

Era o resultado das induções operadas pelos Espíritos embusteiros da 

espiritualidade. Finalizando, exclamou o marido:  

 

 "Mas ouve Isaura! (...) Jamais foste mentirosa. Já sei, caíste nas 

malhas dos nossos irmãos infelizes que te conduzem ao purgatório do 

ciúme terrível, mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento."  

 

Pelo exposto, podemos melhormente compreender a excelência de reforma 

íntima para vencer os desafios aqui tratados.  

 

Mas, o que é reformar?  

 

Entende-se reformar por "reformulação ou forma nova". A reforma íntima 

seria a reformulação, a forma nova de nosso modo de ser, trabalhando nossas 

tendências e hábitos negativos por outros enobrecedores.  
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Ora, de acordo com a psicologia, as tendências e inclinações não seriam 

resultantes de aprendizagem propriamente dita, mas de natureza original, isto é, 

inatas, inconscientes.  

 

Segundo a doutrina 'espírita, as tendências têm sua origem nas 

experiências do passado, isto é, nos atos e comportamentos repetidos em vidas 

pregressas. Isso não é difícil de se entender. Na área física, por exemplo, a 

habitualidade, a repetição de atos culminam no automatismo. Assim é que, de 

tanto repetir o ato no período de aprendizado, o pianista ou o datilógrafo 

incorpora-o, para depois fazê-lo maquinalmente; não necessita mais pensar no 

ato em si, uma vez que passa a executá-I o automaticamente, algumas vezes 

até na forma de reflexo condicionado, como é o caso do motorista de carro. No 

início, ele pensa conscientemente na execução de cada gesto; porém depois, 

pela repetição, adquirido. o automatismo, ele já o faz maquinalmente, de tal 

modo que quando ele viaja de carona e ocorre uma situação perigosa a exigir 

um freio imediato, ele, nestas circunstâncias, automaticamente impulsiona a 

perna procurando o freio, embora não estej a dirigindo o veículo.  

 

Da mesma forma que no caso físico, a repetição habitual na área psíquica, 

automatiza emocionalmente as reações. Diz-nos André Luiz no livro "No 

Mundo Maior", capítulo 8,  

 

 “que temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se 

encolerizarem facilmente, automatizam, viciam os centros nervosos 

fundamentais pelo excesso da mente sem disciplina  O alcoólatra, o 

sexólatra, o temperamental, etc., enfim, os que têm tendência a 

paixões inferiores, geraram tal situação pela habitualidade de repetição 

em vidas passadas.”  

 

Por isso é que AlIan Kardec ("A Gênese") nos diz que  

 

 "o homem traz, ao renascer, o gérmem de suas imperfeições, os 

defeitos que ele não conseguiu corrigir e que se traduzem pelos seus 

instintos naturais, suas propensões a tal ou qual vicio" .                                 

E acrescenta: 

  "Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao 
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renascer qualidades do mesmo modo que aquele que progrediu 

intelectualmente traz as ideias inatas".  

 

Ora, embora a psicologia afirme que as tendências são inatas, 

inconscientes, reconhece, por outro lado, que o homem pode trabalhar sobre 

elas, utilizando o esforço e a vontade, estruturando novos hábitos, 

condicionando-se a outros tipos de comportamento, constituindo aquilo que se 

chama de "tendências adquiridas".  

 

Reforma íntima implica em educar-se, no sentido de adquirir hábitos 

elevados. Eis porque Allan Kardec define a educação como "um conjunto de 

hábitos adquiridos". (“O Livro dos Espíritos” questão 685).  

 

Reportando-nos ao que foi anteriormente colocado sobre a incorporação de 

hábitos em nosso modo de ser, lembremo-nos da chamada "caixa de gordura" 

de nossas casas. Ela apresenta impurezas de toda espécie. No entanto, se 

colocarmos sucessivas quantidades de água limpa, ela vai  

se tomando menos impura. De modo similar, nossos atos equilibrados, positivos 

e enobrecedores, se repetidos sucessivamente, são incorporados em nosso 

psiquismo, operando como que "uma limpeza" em nossas tendências negativas, 

melhorando-as.  

 

É claro que, de início, o indivíduo terá dificuldade em atingir esse objetivo. 

Poderá, no entanto, começar com o esforço de mudança de seus hábitos 

grosseiros, como: linguagem chula, uso de piadas chocantes, sexualidade 

extravagante, conversação de baixo nível, grosseria no trato com os 

semelhantes, enfim, tudo o que diz respeito às vulgaridades do "terra a terra".  

 

Em uma segunda fase, tentar seguir as sugestões da mensagem "Reforma 

Espírita", constante do livro "Sol nas Almas", capítulo 38, onde, entre outras 

coisas, destacamos:  

 

 "criar disciplinas pessoais contra o egoísmo";  

  "reduzir o teor da sensibilidade relativa aos melindres e queixas";  

 "verificar criteriosamente a extensão de nossas solicitações e 

exigências diante dos outros e limitá-Ias ao estritamente necessário" 

  "empenhar atenção e diligenciar em aumentar prestações de 
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serviços";  

  "extinguir práticas indesejáveis";  

 "diminuir gradualmente  ou erradicar imediatamente os costumes sem 

utilidade, de qualquer natureza";  

  "auxiliar alijando aflições desnecessárias".  

 

Paralelamente, vai -se esforçando e se exercitando ajudado pela própria 

experiência e vivência cristã, a conquistar rudimentos de humildade, tolerância, 

resignação, espírito de renúncia e amor.  

 

Aconselhamos observar que outros recursos colocados nesta apostila, 

muito contribuirão na ajuda de empreender a reforma íntima. E o caso do 

estudo, da leitura edificante, do trabalho altruísta, frequência a ambientes sadios 

etc., por proporcionar esclarecimentos, enriquecer experiências e alargar a visão 

da vida, passando a encará-Ia sob um ponto de vista altaneiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

9. MORAL "CONTEMPORÂNEA" E MORAL CRISTÃ 

 

Uma pessoa visitou o Chico Xavier em Uberaba, há cerca de 30 anos, e 

teria dele ouvido mensagem, atribuída a Emmanuel. Asseverava ele que os 

espíritas sinceros e esforçados, viveríamos uma situação de perplexidade e 

desconforto, já que formaríamos uma sociedade paralela a uma outra 

inteiramente diferente do ponto de vista moral. Seriam como que pessoas de 

pensamentos e vivência absolutamente antagônicos, obrigadas a coabitar o 

mesmo espaço e certamente se ressentindo muito desse embate.  

 

O que estamos assistindo nos dias de hoje confirma inteiramente a 

assertiva do Chico: de um lado, alguns lutando para imprimir dignidade e 

honradez à sua existência, mesmo que à custa de renúncias e sacrifício 

pessoal, "nadando contra a corrente", de outro, a adoção de postura dita 

"moderna" de que tudo pode ser feito, desde que proporcione prazer, 

descontraia, libere os instintos, sem preocupação com as consequências de tal 

leviandade. E cada dia, mais e mais os princípios éticos vão sendo quebrados, 

mais e mais se dá vazão à animal idade, a tal ponto que, mesmo entre pessoas 

de boa formação moral, surge a dúvida sincera: o que é certo e o que é errado? 

Se os formadores de opinião (médicos, psicoterapeutas, professores, 

educadores e sacerdotes, entre outros) também estão cheios de 

questionamentos, quem estaria capacitado a decidir com acerto esta tão atual e 

angustiante pergunta? Quem poderia servir de rumo certo e luminoso nesses 

dias de sombras espessas do planeta?  

 

Certamente que a Doutrina Espírita cabe o relevante papel de educar, 

esclarecer, moralizar. Fundamentada em códigos muito límpidos no que diz 

respeito à moral, ela faz reviver os conceitos cristãos esquecidos e comprimidos 

pela avalanche do mundo moderno.  

 

À samaritana, Ele ofereceu a água viva e ela, que vivia conflitos morais, se 

ressentiu da opressão, voltando a ser feliz.  

 

À adúltera, Ele ofereceu a oportunidade de se levantar, sem condenação, 

mas sem aplaudir o gesto infeliz que a levou à praça pública, exortando-a a 

VIVER EM RETIDÃO MORAL. Aquele que viria a traí-lo, Jesus admoestou 

discorrendo sobre a pusilanimidade da traição, mas deixando que ele fizesse o 



45 

 

que pretendia. Após o gesto, Judas entra em profundos conflitos conscienciais 

que acabam por levá-lo ao suicídio.  

 

Embora Jesus se mantivesse sempre sereno e superior a todas as 

contingências adversas, jamais deixou de apontar o erro para ensinar, jamais 

perdeu uma oportunidade para incutir profundos conceitos éticos que 

acompanhariam a humanidade para sempre.  

 

Portanto companheiros, para nós não pode haver hesitação entre o que 

deve e o que não deve ser feito.  

 

Como elementos de ligação com o mundo espiritual, sendo, às vezes, 

porta-vozes das mais belas instruções e manifestações de amor, doçura e 

paciência dos Benfeitores Espirituais, é mais que simples dever, é questão de 

honra: o médium deve empreender esforços em se moralizar. Mesmo  

que todos à sua volta se permitam devaneios, ilusões, paixões e prazeres 

extenuantes, sob a falsa alegação de "normalidade", nós não podemos nos 

deixar seduzir pela onda desagregadora que inunda, por hora, a Terra.  

 

Nosso compromisso é muito sério. Sem a pretensão de sermos 

missionários, temos incumbências no campo da disseminação da verdade e do 

progresso e o medianeiro precisa ter lucidez e transparência, integridade e 

equilíbrio que s9mente se obtém com uma conduta moral digna.  

 

Nossa opção não é a cognominada "moral contemporânea", mas a moral do 

Cristo, eterna iniludível, a única que proporciona paz ao espírito.  

 

Marilúcia Salek Gouveia  
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