Avaliação de comunicação mediúnica: contradições e mistificações
No capitulo XXVII 'Das contradições e das mistificações' de O Livro dos Médiuns, Allan
Kardec adverte:
“Podendo manifestar-se Espíritos de todas as categorias, resulta que suas comunicações
trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhes seja peculiar no momento, o da
inferioridade, ou da superioridade moral que alcançaram. A distinguir o verdadeiro do falso,
o bom do mau, é a que devem conduzir as instruções que temos dado. Cumpre não
esqueçamos que, entre os Espíritos, há, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios,
orgulhosos, presunçosos e sistemáticos.”
(…)
Mais além, O Espírito de Verdade esclarece:
“Para se discernir do erro a verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e
meditadas longa e seriamente. É um estudo completo a fazer-se.”
Mesmo à luz de tais esclarecimentos, certos médiuns não avaliam as comunicações
recebidas e, por acréscimo de imprudência, as publicam indiscriminadamente nas redes sociais,
saciando a 'sede de conhecimento' dos seus numerosos seguidores, igualmente imprudentes, para
não dizer fascinados.
É com a humildade de meros aprendizes e a vontade de reiterar o alerta feito por Kardec e O
Espirito de Verdade, da necessidade de prudência e avaliação das comunicações, que apresentamos
a seguinte comunicação dada por um Espirito que se identifica como Alfred Schutz. Cada trecho
que julgamos questionável é sublinhado, numerado e comentado no final da mensagem por um
grupo de estudantes do livro acima citado. Não acreditamos relevante informar o nome do médium,
pois trata-se de uma oportunidade de aprendizado e nada mais.
***
Mensagem do Mentor:
Filhos e Filhas deste1 Plano Físico, peço licença a este Médium para colocar algumas coisas pra
vocês neste exato momento. Primeiramente, quero lhes alertar para que se unam com suas famílias,
perdoem seus inimigos e em vez de procurar culpados, sigam em frente confiando na
espiritualidade!2 O eixo de frequência3 da terra está mudando, o que tumultua o psiquismo das
pessoas, fazendo os nervos ficarem a flor da pele4. O (nome do médium) precisa se adaptar à nova
realidade em ajudar os outros pela extrema sensibilidade espiritual que posssui.5 Deixem que ele se
adapte, não o testem nem façam perguntas sem significado espiritual6 que o levem desanimar7 desta
Missão5. Além disso, quero lhes alertar contra os vampiros espirituais8 que chegam com palavras
doces e promessas de melhoras, pois muitos deles estão infiltrados nos meios religiosos e
espiritualistas! Não vamos dar guarida aos que buscam facilidades, privilégios e dicas dos mentores
para lhes poupar o esforço evolutivo. Não trabalhamos com autoajuda que tem prazo de validade,
nossa atuação é no sentido de lhes dar um novo ânimo. (paragrafo introduzido para facilitar a leitura)
Como o magnetismo da Terra está na fase de separar o joio do trigo8 na seleção de quem viverá nos
tempos da regeneração, haverá muita dor neste mundo.9 Não transfiram muitas expectativas para
nós10, pois tanto eu como o Médium somos realistas e focados.5 Queremos companheiros de
Evolução ao invés de seguidores. Haverá bastante tumulto nesse país, contudo, a Ordem vai ser
restabelecida11 sem quebra dos preceitos do Estado de Direito.

Meus amados, porque muitos de vocês estão acomodados no mal sem atitude ou coragem para
mudar? Anuncio um Novo Tempo12 para quem se esforçar por se modificar. No Plano Espiritual
Evoluído8 não existem atalhos, conchavos ou alianças por interesse13. Aonde estou, vigoram o
trabalho, mérito e competência no cumprimento das tarefas. A Sociedade está repleta de pregadores
e oradores, contudo, queremos pessoas dispostas para a ação.14 (paragrafo introduzido para facilitar a
leitura)

Nós, desencarnados laboriosos, estamos procurando parcerias construtivas.4 Quem tem medo de se
renovar ficará estacionário na seara evolutiva. Ajudem o (nome do médium) a divulgar15 a nossa
força tarefa de seres que fazem o progresso acontecer12. Somos companheiros nessa trajetória. O
medo emite um magnetismo16 de baixa frequência que atrai entidades ignorantes. A obsessão requer
reciprocidade vibratória, então, esqueçam o muro das lamentações para serem agentes da guinada
positiva para as suas Vidas! Em outubro, serão duas mensagens por semana.17 Hoje, faço apenas
uma convocação pela transformação. Tenho muito amor, contudo não saio do objetivo,18 pois a
chantagem sentimental nada traz de solução. Sintam todo meu carinho! Abraço deste sociólogo no
Plano Espiritual
***
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O uso da palavra 'deste' deixa entender que o narrador também se encontra no plano físico.
Em contradição com o item 10.
3
Cientificamente incorreto; Eixo: Reta imaginária através da qual um astro realiza o movimento de
rotação. Frequência: Número de vibrações por unidade de tempo. - Portanto, não existe 'eixo de
frequência'.
4
Expressão própria ao plano terrestre que Espíritos elevados não usariam.
5
Afirmação suspeita com finalidade de lisonjear o médium e adquirir a sua confiança. Espíritos
elevados jamais afirmariam que os médiuns possuem qualidades ou virtudes especiais.
6
Ciente da sua falta de conhecimento geral, o Espírito quer evitar perguntas complexas, que
revelariam a sua inferioridade intelectual ou moral.
7
Gramaticamente incorreto (erro do Espírito ou do médium).
8
Tal formulação ou conceito não existe na literatura espírita.
9
Previsão pessimista ou amedrontadora do futuro, sem finalidade construtiva.
10
Em contradição com o item 2.
11
Previsão do futuro sem finalidade construtiva.
12
Afirmação prepotente incompatível com a humildade dos servidores do bem.
13
Incorreto. Há inúmeras 'alianças de interesse' no plano espiritual, tanto pelo bem quanto pelo mal.
14
Em contradição com a afirmação de Emmanuel no livro 'Estude e Viva' “(…) recordemos que o
Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade – a caridade da sua própria
divulgação”.
15
Apelo à divulgação própria e das suas mensagens com.
16
Cientificamente incorreto: Magnetismo: Conjunto de fenômenos que os materiais imantados
apresentam. - Portanto, o magnetismo não pode ser emitido, mas sim, as ondas magnéticas.
17
Espíritos elevados nunca garantem a frequência das comunicações.
18
Afirmação confusa (a devoção à uma causa não representa a ausência do amor e vice versa).
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Obs: É digno de nota a ausência completa de louvor à Deus, ao Cristo ou qualquer modelo
espiritual, tanto no início quanto no final da comunicação.
Esperamos que esta modesta análise, sem presunção de autoridade doutrinária, possa demonstrar a
urgência do estudo, da prudência e vigilância necessários para todos e principalmente os obreiros da
área mediúnica.

