14 DE MARÇO DE 2010

MUITOS ESPÍRITAS ESTÃO DESENCARNANDO
MAL

A culpa e os pesares da consciência são
maiores quanto melhor o homem sabe o que
faz. Kardec conclui primorosamente este
ensinamento,
afirmando
que
"a
responsabilidade é proporcional aos meios de
que ele [o homem] dispõe para compreender
o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos
olhos de Deus, o homem instruído que pratica
uma simples injustiça, do que o selvagem
ignorante que se entrega aos seus instintos"
(1)
Há uma frase atribuída a Chico Xavier que diz
o seguinte: "os espíritas estão morrendo mal".
De
fato:
"Muitos
espíritas
estão
desencarnando em situações deploráveis,
recebendo socorro em sanatórios no Plano
Maior da Vida em virtude das péssimas
condições morais e psíquicas em que se
encontram." (2) No livro Vozes do Grande
Além, Sayão, um pioneiro do Espiritismo no

Brasil, afirma que "nas vastidões obscuras das
esferas inferiores, choram os soldados que
perderam inadvertidamente a oportunidade da
vitória. São aqueles companheiros nossos que
transitaram no luminoso carreiro da Doutrina,
exigindo baixasse o Céu até eles, sem
coragem para o sacrifício de se elevarem até o
Céu. Permutando valores eternos pelo prato
de
lentilhas
da
facilidade
humana,
precipitaram-se
no
velho
rochedo
da
desilusão."
(3)
Aos espíritas sinceros e/ou simpatizantes do
Espiritismo precisamos alertar: "Ninguém tem
o direito de acender uma candeia e ocultá-la
sob o alqueire, quando há o predomínio de
sombras solicitando claridade". (4) Muitos
espíritas
que,
presunçosamente,
se
autoavaliam equilibrados estão desencarnando
muito mal. Nessas condições, estão os
espíritas desonestos, adúlteros, mentirosos,
ambiciosos, mercantilistas inescrupulosos das
obras espíritas, os tirânicos dos Centros
Espíritas, os que trabalham nas hostes
espíritas só para auferirem vantagens
pessoais, os supostos médiuns que ficam ricos
com a venda de livros de baixíssimo nível
doutrinário, etc., etc. Este último aspecto
preocupa muito, pois, atualmente, existe uma
enxurrada
de
publicações
de
livros
"psicografados" que não passam de ficções de
péssima qualidade. Livros com erros absurdos
de gramática, assuntos empolados, idéias

desconexas, oriundas dos subprodutos de
mentes doentes, de médiuns e/ou supostos
"espíritos", que visam tirar dinheiro dos
neófitos com a venda de tais entulhos
antidoutrinários, mas que enchem os olhos
dos incautos pela imaginação fantasiosa.
Insistentes, esses aparentes "psicógrafos" ou
despreparados "espíritos" estão construindo
denso universo de sombras sobre o Projeto
Kardeciano,
confundindo
pessoas
inexperientes, que batem à nossa porta em
busca de esclarecimento e consolação. Esses
"médiuns" e/ou "espíritos inferiores" ocultam,
sob o empolamento (enganação), o vazio de
suas idéias esquisitas. Usam de uma
linguagem pretensiosa, ridícula, obscura,
forçando a barra para que pareça profunda.
Até quando? Eis a questão! O tempo urge.
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