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O ESPÍRITO DA COISA
RECANTO
DA POESIA

UM DESENLACE

Gabriel

Eu estava deitado sendo operado. Eu sabia que já estavam me preparando para a passagem.
A sala estava cheia de pessoas de branco - eram médicos
e estudantes. Abriram meus olhos e colocaram neles uma
luz. Foi quando ouvi, muito de longe, que já não havia mais
nada a fazer.
O torpor tomou conta de mim e, de repente, meu campo
de visão ficou enorme.
Era como se eu visse todos a quem amava à minha volta.
Alguém me exclamou: “Vem, você não precisa mais ficar
aqui”. Comecei a andar, mas me senti sem forças para caminhar e pedi para me sentar.
Vieram duas pessoas e cada um me pegou por um braço e
aí flutuei, tal qual acontecia nos desenhos animados ou nos
filmes de ficção científica.
Vi a Terra de longe e pensei: “Mas ... eu não sou um astronauta. Como estou aqui?”.
Eram muitos. Cheguei num lugar estranho onde todos andavam sem rumo, e o meu pensamento se voltou a Deus.
Que dúvida. “Isto é Deus?”
Senti um calor envolvendo o corpo como se estivessem
me abraçando por trás.
Agradeci ao Senhor e hoje estou aqui feliz para dizerlhes, irmãos: Não tenham medo de nada, pois o amor de
Deus por nós é maior do que qualquer coisa que vocês possam imaginar!
Esta energia radiante de paz e alegria que emana de vocês é maravilhosa, e Deus está aqui representado por irmãos de paz e de luz.
Sejam todos envolvidos neste abraço pelo qual eu fui,
um dia, também: o abraço do Amor de Deus. Que Ele os
abençoe!

(Mensagem psicografada em 28/01/2011 na
reunião de sábado do CEC)

(Mensagem psicografada em 4/5/2011 na reunião
de prática mediúnica de quarta-feira, no CEC)

ANSIEDADE
Frente a problemas da vida
Não cultives apreensão.
A árvore existe pronta,
Inteira, dentro de um grão.

Gabriel
(Mensagem psicografada em 03/03/2012 na
reunião de sábado do CEC)

RESGATE
O veículo de outrora
Volta em paz e em perdão.
Socorrendo, a boa hora,
O comparsa, seu irmão.

Gabriel
(Mensagem psicografada em 17/03/2012 na
reunião de sábado do CEC)

ABORTO
A vida é luta constante
Desde o ventre maternal.
Se cortada de rompante,
Não é bem, é sempre mal

“foco de mediunismo quando, em verdade, é um foco de divulgação da Doutrina Espírita.
”
As pessoas ficam pensando no Centro Espírita como sendo um

Balthazar
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CONVERSAS COM OS MENTORES
Atentos aos grupos, os mentores espirituais trazem, não raro, suas orientações durante as reuniões mediúnicas no CEC, normalmente sobre temas estudados ou assuntos debatidos. A primeira mensagem a seguir
foi recebida pela psicografia em 04/04/2012, quarta-feira, após conversas sobre quem seriam os Espíritos que se identificam, na Umbanda, como crianças. A segunda foi recebida igualmente pela escrita em
07/04/2012, sábado, após o estudo da obra “Reuniões mediúnicas” em que se estudou o transe anímico
e a influência do médium. Assina a mensagem o autor da obra, Lamartine Palhano Jr., já desencarnado.

A mente, essa sutileza perispiritual ainda insondada, tem seus
mistérios. É um emaranhado labirinto que liga nosso consciente
com a essência de nossa alma,
com seus caminhos e suas armadilhas.
Quando se desencadeia uma
ligação psíquica que altera o
grau consciencial de quem se
liga - encarnado-médium e desencarnado - também
as entranhas da mente se descolam dos inconscientes e se manifestam.
A forma de entrada desses corpos entre si pode
ser, energeticamente, muito variada e pode determinar o maior sucesso ou insucesso da empreitada.
Dizemos, afinados com alguns pensadores terrenos, que esses matizes são arquétipos que, na Umbanda, se traduzem por “correntes” diferentes de
entidades a que a alma se vincula, por afinidade ou
necessidade, as quais serão, no trabalho, sua forma
de contato e de representação.
Então, nem todos os caboclos foram, fisicamente,

dessa etnia, bem como pretosvelhos podem ser brancos.
Está, então, equivocado aquele que acredita que as crianças de
nossa Umbanda sejam crianças
que desencarnaram e que nessa
forma permaneceram. Não é assim.
A metaforma que abraçam responde pela necessidade que esses Espíritos “adultos” têm, naquele momento e com
aqueles médiuns, de se relacionar pela ingenuidade,
pelo sentimento e pela inocência, despertando em si, no aparelho e na audiência essas forças
correlatas.
Ainda pouco conhecem, meus
amigos, sobre os processos profundos da alma e, nesse caso, é
sempre prudente perguntar e estudar, com a humildade que todos
devemos ter perante o Criador.
Pai Joaquim d’Angola

Vocês estão corretos quando observam que alguns
trabalhadores da mediunidade apresentam receio,
principalmente no início do seu labor, quando entram em transe anímico. Eis o porquê.
Os estudiosos da mente dividiram diferentes níveis de consciência em camadas, algumas mais próximas e outras mais afastadas do consciente terreno
ou consciência encarnada.
Quando o médium mergulha em seu subconsciente, os dilemas de cunho emocional da vida presente
são os primeiros a se expressarem. É aqui que param
normalmente as terapias psicológicas canônicas. O
transe anímico que se limita a este ponto sofre interferência dos acontecimentos recentes, modificando a
experiência espiritual.
Uma mente aquietada em seus problemas e treinada pela concentração emancipa-se verdadeiramente,
penetrando o inconsciente imediato, resultado do
‘status quo’ moral da alma, afetado principalmente
pela última encarnação e pelo planejamento da atu-

al. As ligações psíquicas feitas nesse nível são mais
profundas e normalmente dizem respeito a compromissos morais para o progresso urgente. São mensagens de reconforto e esperança.
Só alguns médiuns, no entanto e ainda, mergulham
em seu inconsciente profundo, onde se apagam o
tempo, a vida material e os laços efêmeros da carne.
É limítrofe aos estados de êxtase da alma e fruto de
longo treinamento por meditação. As comunicações
através de médiuns nesse estado são sublimes, comovem e transformam, pelo conteúdo e pela forma.
Dizemos, então, que a coragem de olhar ao espelho do próprio Espírito, através da emancipação, é
determinante na atração do gênero de Espírito que se
comunica e da mensagem que conseguirá transmitir.
Se a figura no espelho psíquico assusta na hora do
transe, é hora de refletir e estudar mais, sem desistir.
Prossigam em paz, estudando, porque nós também
estudamos com vocês.
Palhano
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