FORA DA GRATUIDADE NÃO HÁ ABSOLVIÇÃO

Analisemos o princípio contido no capítulo XXVI do Evangelho Segundo o Espiritismo e
concluiremos que a regra “Dai de graça o que de graça recebestes” não se circunscreve
apenas ao que se produz mediunicamente, todavia igualmente desaprova a mercantilagem
, a usura , a agiotagem de qualquer procedência em nome da Codificação Espírita. Por
justa razão Jesus recomendou que os intermediários (médiuns) entre o céu (mundo
espiritual) e a terra não poderiam receber dinheiro por essa tarefa.
O Criador não vende os benefícios que concede. A mediunidade é conferida gratuitamente
por Deus para alívio dos que sofrem e (especificamente nas hostes espíritas) para difusão
da Terceira Revelação, não podendo, pois ser empregada comercialmente. Essa reprovação
de Jesus do comércio das coisas abençoadas recaiu sobre as permutas de muambas
religiosas praticadas pelos vendilhões do Templo de Jerusalém. Ao expulsá-los, o Mestre
deu enérgica demonstração de que não se deve comerciar com as coisas espirituais, nem
torná-las objeto de especulação ou meio de cobiças.
Os intérpretes dos Espíritos (médiuns) para instruírem os homens, mostrar-lhes o caminho
do bem e conduzi-los à fé não podem apelar para o lucro material. Não devem, pois,
vender-lhes as mensagens que não lhes pertencem, pois não são produto da sua lavra,
nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. É diferente do trabalho, por
exemplo, do médico, do advogado, do engenheiro, do professor, que oferecem o fruto dos
seus estudos, dos seus esforços e até dos seus sacrifícios nos bancos acadêmicos e daí
poderem auferirem lucros das suas aptidões, bem longe das hostes espíritas. Já o médium,
sobretudo o “curador”, (re)transmite o fluido dos Espíritos e assim não pode vendê-lo sob
qualquer contexto, seja onde for , fora ou dentro do ambiente kardeciano.
O ancestral sacerdote druida da velha Gália anota que o Espiritismo compreendeu o lado
sério da mediunidade, lançando o descrédito sobre a exploração e elevando a prática
mediúnica à categoria de mandato sublime. Essa questão não se relativiza. O "dai de graça
ao que de graça recebemos" não pode ser deformado. A única moeda que o Criador acolhe
como câmbio é o amor ao próximo. O Espiritismo deve ser a disseminação da palavra de
consolo tal como Jesus nos ensinou, tal como Ele pregava, tal como Kardec esperava, tal
como Chico Xavier exemplificou, para todos e ao alcance de todos sempre gratuitamente.
Ficamos estarrecidos assistir ao sepultamento da simplicidade da Terceira Revelação no
jazigo dourado da especulação mercantil das palestras, dos seminários sob os aplausos
provindos da população desprovida de raciocínio, das aclamações extravagantes, dos
galanteios esplêndidos e delirantes. O Cristianismo primitivo, pela simplicidade dos
primeiros núcleos cristãos, foi conquistando integralmente a sociedade de sua época,
porém, lamentavelmente, com o esvair dos séculos, desgastou-se ideologicamente. O
Evangelho conspurcou-se tragicamente por imposição dos interesses políticos,
institucionais e principalmente financeiros, e ultimamente existe os que contam as moedas
douradas arrecadadas em nome do Cristo, de mãos unidas com "Mamon".
Jesus assegurou que "digno é o trabalhador do seu salário", ora, o médium que exerce sua

faculdade segundo o Cristo recomenda, sem interesses materiais ou egoístas, não deixará
de receber uma correspondente recompensa espiritual. Todavia, inevitavelmente o médium
mercenário atrairá para si os espíritos levianos, pseudo-sábios, malévolos.
O Espiritismo não assenta com interesses comerciais, e a divulgação das mensagens do
mundo espiritual não pode ser objeto de lucro financeiro, apenas moral. Notamos com
bastante inquietação que setores influentes do movimento espírita vem transformando-se
em censurável balcão de negócio. Ressalvando-se as preciosas exceções e sem generalizar,
percebe-se decidida argúcia, especificamente no trato comercial de livros espíritas de
autores encarnados e desencarnados, de CDs e DVDs, refletindo em boa dose a pretensão
da compulsiva ganância, mormente quando são encarecidos os preços dos livros
doutrinários.
Do exposto indagamos: será justo transformar um templo espírita em uma espécie de
agência mercantil? Em uma espécie de núcleo financeiro lucrativo? Será que os Benfeitores
Espirituais consentem tal procedimento? Foi isso o que nos ensinou Kardec? Óbvio que
não!
Viver o Evangelho, Sim! Ganhar dinheiro à custa da mensagem espírita, Nunca!
A Terceira Revelação veio para todas as pessoas. É forçoso que a exercitemos
democraticamente junto aos deserdados material e intelectualmente. Caso contrário, no
futuro, os centros espíritas serão transformados em estabelecimentos mercantis (visando
lucros materiais), ou em espaço restrito aos notáveis abastados, sublevando-se o
Evangelho do Cristo que somente será pregado para os que possuam saborosos cartões de
crédito e ou débito e obviamente laureadas por títulos acadêmicos.
Entre os moldes atuais para a melhor difusão espírita cremos que é importante uma
revisão das estratégias e costumes mercantilistas, a fim de que a mensagem do Espiritismo
alcance todas as faixas sociais. Destarte, o acolhimento dos simples [espíritas
desempregados, iletrados, pobres] no ambiente das reuniões espíritas é tarefa de
primordial importância nos tempo em que vivemos. A divulgação doutrinária deve ter como
parâmetros o que é simples e viável para todas os centros espíritas mormente os de
periferia. Lembremos que “as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas Jesus
não teve onde reclinar a cabeça.”, segundo narra Mateus no oitavo capítulo, versículo
vinte.
Não vão nossos lembretes destinados àqueles que revertem a mensagem espírita em prol
das comprovadas obras filantrópicas (creches, asilos, hospitais etc...), contudo para os
especuladores, os vendilhões ambiciosos.
Jorge Hessen

http://aluznamente.com.br

Jorge Luiz Hessen (Brasília/DF)
é membro da Rede Amigo Espírita, servidor Publico Federal, residente em Brasília,

palestrante, escritor, articulista em diversos jornais e sites, com textos publicados na
Revista Reformador da FEB, O Espírita de Brasília, O Imortal, Revista Internacional do
Espiritismo, entre outros e além de conselheiro da revista eletrônica O Consolador. email: jorge.loluhesse@gmail.com
Blog:http://jorgehessen.net/

