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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 
Questão 466.

Por que permite Deus que os 
Espíritos nos incitem ao mal? 

 “─ Os espíritos imperfeitos são 
os instrumentos destinados a 
experimentar a fé e a constância dos 
homens no bem. Tu, sendo Espírito, 
deves progredir na ciência do infinito, 
e é por isso que passas pelas provas 
do mal para chegar ao bem. Nossa 
missão é a de colocar-te no bom 
caminho, e quando más influências 
agem sobre ti, és tu que as chamas, 
pelo desejo do mal, porque os 
Espíritos inferiores vêm em teu auxílio 
no mal, quando tens a vontade de o 
cometer; eles não podem te ajudar no 
mal, senão quando tu desejas o mal. 
Se és inclinado ao assassínio, pois 
bem, terás uma nuvem de Espíritos 
que entreterão esse pensamento 
em ti; mas também terás outros que 
tratarão de influenciar-te para o bem, 
o que faz que se reequilibre a balança 
e te deixe senhor de ti. É assim que 
Deus deixa à nossa consciência a 
escolha da rota que devemos seguir 
e a liberdade de ceder a uma ou a 
outra das influências contrárias que 
se exercem sobre nós”.

“Esqueçamos ressentimentos e 
sombras, lembrando-nos de que a 
prática do amor é trabalho para todos 
os dias”.

Emmanuel

TENTAÇÕES
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CONVERSA BREVE
E OS OUTROS?

Quando te dirijas ao Senhor, implorando o amparo de que te julgas 
em necessidade premente, pensa nos outros, naqueles outros que te 
seguem a marcha, suspirando pelas migalhas das sobras que des-
perdiças.
Rogas tranqüilidade, e reconforto para os entes amados que te po-
voam o reino doméstico.
Natural assim faças. No entanto, imagina os padecimentos daqueles 
que vagueiam sem teto.
Aguardas a supressão imediata dos males que te fustigam o corpo, 
amparado pelos melhores recursos da medicina.
Justo assim te orientes. Contudo, pondera o suplício dos que ago-
nizam sem assistência e esperam a própria morte, sem a bênção de 
um leito.
Suplicas proteção e segurança para os filhos queridos, acobertados 
por teu afeto, a fim de que vençam galhardamente as dificuldades do 
mundo.
Compreensível que assim procedas. Recorda, porém, o martírio 
daqueles outros pais e mães que dariam a vida para arrancarem os 
filhos do coração ao chavascal da penúria.
Queres aumentar os salários e rendimentos que te felicitam os dias, 
para a realização de teus ideais.
Razoável assim te guies. Entretanto, medita na aflição dos que jazem 
afundados em pauperismo, para os quais algumas poucas moedas 
de tuas mãos generosas constituem assunto de base da fé em Deus, 
entre vibrações de alegria e preces de gratidão.
Pretendes aumentar conhecimentos e títulos que te consolidem auto-
ridade e influência, solicitando, para isso, condição e tempo, de con-
formidade com os teus desejos.
Cabível assim te comportes. Todavia, lembra-te dos companheiros ab-
solutamente desarmados de oportunidade e cultura, para quem uma 
frase de simpatia ou de socorro da tua parte é uma luz no caminho.
O Céu te concede mais recursos para que auxilies o próximo que tem 
menos.
Pede à Providencia Divina aquilo que te falta, suprindo, quanto pos-
sível, aquilo que falte aos outros.
A vida te ajuda para que ajudes.
Deus te dá para que dês.

Emmanuel
Psicografia: Francisco Cândido Xavier
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TENTAÇÕES
Vigiai e orai para que não entreis em 
tentação.O Espírito na verdade está 
pronto, mas a carne é fraca.

Marcos, 14:38.

As trevas nunca deixam de combater 
os Centros Espíritas bem organizados, 
sobretudo aqueles onde se prega o 
Evangelho. Médiuns e doutrinadores não 
escapam ao assédio dos inimigos da Luz; 
por isso é que Jesus não se cansava 
de recomendar a seus discípulos que 
orassem e vigiassem.
Em meu acervo de recordações, tenho 
um caso bem ilustrativo. Sentíamos 
que nossos trabalhos espirituais não se 
desenvolviam a contento; os médiuns 
deram de faltar muito, queixavam-se 
de mal-estar, davam as mais ingênuas 
desculpas para não comparecerem. 
Nossos protetores insistiam: cuidado, 
vigiem.
Eis senão quando se comunica um 
Espírito que me foi dizendo, embora 
delicadamente:
─ Não perca tempo em doutrinar-me; 
conheço muito bem sua doutrina e a 
combato; sou o chefe do grupo que os 
ataca, especializado em derrubar Centros. 
Com seus trabalhos de desobsessão 
vocês me roubaram alguns companheiros 
valorosos, e por isso aqui estou.
─ Para reforçar o ataque? ─ perguntei-
lhe.
─ Sim, e advirto-o de que já fechei muitos 
Centros.
─ Para meus estudos, quer descrever-
me um de seus “modus operandi”? 
Meu irmão pode estar certo de que lho 
peço apenas pelo desejo de aprender.
─  Não me chame de irmão!
Parou de falar; notei que me esquadrinhava 
até o íntimo do meu Ser. E concluiu:
─  Você verá.

E retirou-se com uma risadinha 
sarcástica.
Tempos depois, tendo de tratar de 
assuntos no bairro de Higienópolis, tomei 
o camarão que fazia o trajeto pela avenida 
Angélica. O camarão era um bonde 
fechado, de cor vermelha, daí seu apelido, 
e trafegava superlotadíssimo. A custo, 
entrei e, agarrado no corrimão, postei-
me de frente a um banco transversal no 
qual, dentre outras pessoas, sentava-se 
uma mulher de seus trinta anos, bonita, 
corpo bem talhado. Distraidamente eu 
olhava a paisagem que se desenrolava lá 
fora, quando senti suas pernas tocarem 
nas minhas. Posto que com dificuldade, 
afastei-me um pouco. Ela se acomodou no 
banco de tal modo que suas pernas ainda 
mais roçavam as minhas; e fitava-me 
fixamente, com leve sorriso convidativo; 
com um gesto como que descuidado, ao 
arrumar a gola da blusa, entremostrou 
provocadoramente a raiz dos seios, e 
ajeitando a cintura, descobriu um palmo 
de pernas acima dos joelhos.
Eu era moço, forte, estuante de vida; o 
sangue ferveu-me nas veias; fascinara-
me; pensamentos loucos povoaram-me 
o cérebro; ela redobrou de atenções; foi 
quando, no emaranhado de sonhos doidos 
que me assaltavam, no desejo intenso de 
possuí-la, entrevi a imagem de meus dois 
filhos, Sérgio Paulo e Arnaldo, garotinhos 
ainda, que todas as tardes me esperavam 
encarapitados no muro do jardim.
Desfez-se a semi-hipnose em que eu 
caíra; e amassando gente e pisando 
calos, dirigi-me à porta de saída no fundo 
do veículo.
Dei o sinal de parada, embora longe de 
meu destino. E ao saltar do camarão, ouvi 
distintamente junto a meus ouvidos:
─  Você viu? ─  pergunta seguida da 
risadinha sardônica e inconfundível.  

FONTE: “O EVANGELHO DAS RECORDAÇÔES”, Eliseu Rigonatti, EDICE 

COMUNICAÇÃO

Eliseu Rigonatti
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

“A Certeza definitiva de que a vida continua”
(16.ª Parte)

A história da mensagem de hoje nos 
leva ao dia 2 de junho de 1971. Passava 
das 19 horas quando a mãe do jovem 
Ricardo Tadeu Richetti, de apenas 20 
anos, preocupada com a demora do 
mesmo em sair do banho, chamou-o à 
porta do banheiro, sem obter resposta. 
Alarmada, comunicou ao marido que 
entrando no mesmo, encontrou o 
filho inerte, desacordado, tomando as 
providências para que ele fosse levado 
ao pronto socorro rapidamente. Na 
verdade, Ricardo estava morto. Um dia 
e meio depois, foi liberado o resultado 
da autópsia que concluía que o rapaz 
teria tido sua morte ocasionada por 
“provável intoxicação por monóxido de 
carbono”. Perturbadíssimos, depois das 
dores morais em que mergulharam, os 
pais, seis meses e doze dias depois, 
levados pela irmã, se faziam presentes 
em Uberaba, na noite de 14 de janeiro de 
1972, em reunião da Comunhão Espírita 
Cristã. E, segundo eles próprios, sem 
oferecerem pormenores dos motivos 
que os levaram ali, ouviram Chico 
Xavier, ler em voz alta, entre outras, a 
mensagem do querido filho e irmão que 
testemunhava que continuava vivo.

SOFRIMENTO.

“Estamos como num rio grande 
e revolto. Nadando ansiosamente 
para chegar a um porto calmo. Digo 
isso porque os seus sofrimentos 
mudos são iguais aos meus. Sei 
que meu pai também chora e as 
lágrimas dele que não aparecem 
no rosto caem sobre mim de modo 
indescritível. E estou entre os dois, 
lutando igualmente. Com a senhora, 

porém, eu não sei explicar. A ligação 
é mais absorvente, mais constante. 
A sua memória, desde aquela 
tarde de adeus está procurando, 
procurando... procurando por mim e 
eu, embora espacialmente distante, 
obedeço e obedeço. Seu amor é um 
imã que me segura os pensamentos 
na Terra”.

Ricardo, em seu relato, reafirma a 
intensa ligação mental e emocional 
com os pais. Com a mãe (“seus 
sofrimentos mudos são igualmente 
meus”), com o pai (“as lágrimas dele 
que não aparecem no rosto caem sobre 
mim de modo indescritível”). Frisa, 
porém, que com a mãe a “ligação é 
mais absorvente”, enfatizando que o 
amor dela por ele é “um imã que me 
segura os pensamentos na Terra”. 
Por esses detalhes é que é muito 
importante as pessoas aceitarem com 
mais serenidade essas dolorosas 
perdas. O reequilíbrio dos que partem 
e dos que ficam será alcançado mais 
rapidamente.

SÁBIO CONSELHO.

“Entretanto, Mãezinha, a senhora 
pode me libertar se puder chorar 
sem revolta. Quem não se queixa no 
mundo, Mãezinha? Quem atraves-
sará a vida, sem nuvens? Acalme-
se e aceitemos a Vontade de Deus 
que é a Lei de Deus. Não pense 
que sofro outra espécie de angús-
tia senão essa que me vem de sua 
ternura torturada e de nossa família 
amorosa e inesquecível. Se me lem-
brarem tranqüilo, estarei seguro de
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mim. Se me recordarem conformados, 
a resignação estará comigo”.

Os apontamentos de Ricardo lembram um 
detalhe desconsiderado pela maioria das 
criaturas humanas. A aceitação da Von-
tade de Deus que, como diz, é a Lei de 
Deus. Tudo obedece a precisas e justas 
Leis que dosam os efeitos das nossas 
equivocadas ações de acordo com nossa 
capacidade de suportação. Se, em episó-
dios como os que envolvem os atingidos 
por perdas dolorosas e bruscas, nos con-
formássemos, cientes de que ali também e 
sempre se manifesta a Vontade de Deus, 
todo sofrimento seria abrandado. Como 
diz Ricardo, a tranqüilidade dos que ficam, 
significa “resignação para os que vão”.

PROVÁVEL CAUSA.

“Não julgue que vim para cá fora de 
tempo. Hoje, sei que o meu tempo ter-
restre era curto. O coração falhou na 
hora certa. Sem dúvida que seu filho 
não esperava a grande separação. A 
Bondade de Deus não nos permite no 
mundo saber disso.”.

Como nos mostra a Doutrina Espírita, 
estamos num Universo de causalidade 
e não de casualidades. Tudo obedece a 
um Plano que alia Justiça e Misericórdia. 
Ricardo pelas circunstâncias que inter-
romperam a curta existência física deve 
ter plasmado a ocorrência de hoje, talvez 
num suicídio do passado, pelas caracter-
ísticas da sua desencarnação: vida curta 
e coração fragilizado.

ESCLARECENDO DÚVIDAS.

“Na terça-feira, primeiro de junho, 
estava aflito por saber minhas notas. 
Lembra-se de que cheguei em casa, 

na quarta, anunciando ao seu carinho 
que a minha nota era dez? Entrei para 
o banho ansioso de novo por saber 
como ia no Curso Técnico, na quarta-
feira que passamos sem qualquer novi-
dade... Mas, em certo momento, senti 
que meu coração bateu no peito como 
se fosse uma pedra pesada querendo 
sair de mim. Gritei chamando a sen-
hora, porque tive medo, mas isso foi 
um momento só... Depois daquela mar-
telada por dentro, a cabeça não soube 
senão pensar que um sono pesado 
vinha!... E que sono”!

A reconstituição, por parte de Ricardo, da 
experiência por ele vivenciada, corrige a 
dúvida levantada pelo laudo dos legis-
tas. Na verdade, o que se vê é que o seu 
coração, talvez com alguma fragilidade 
congênita, reflexo de danos causados ao 
músculo cardíaco em outra vida, sofreu 
uma síncope que lhe determinou a para-
da, impondo a desencarnação ao jovem. 
O torpor ou sono vivenciado é sintoma 
comum nos instantes da passagem desta 
para outra vida.

ESTRANHAS VISÕES.

“Tudo, depois, aos poucos, me pareceu 
pesadelo... Sonhava que me achava 
junto de mim querendo, em vão, levan-
tar-me. Sentia frio e desejava acordar, 
mas não conseguia. Mesmo no pesade-
lo, lembrei-me da prece. Orei, Mamãe, e 
pedi a Deus me fizesse entender o que 
havia”.

Ricardo ao que se percebe manteve-se 
desperto ao lado do corpo na estranha 
situação de sentir-se em meio a duas reali-
dades: a conhecida e a desconhecida. Tudo 
se assemelhava a um sonho, registrando, 
lúcido, as impressões comuns na vida das 
criaturas humanas durante a hipnose do
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sono experienciada diariamente. A sensação 
de frio, o desejo de acordar e a retenção 
das imagens que o assaltavam, certamente 
tem a ver com os fatores determinantes da 
prova que precisava expiar.

DETALHES COMUNS.

“Muito depois, penso eu, despertei 
sonolento em casa, com a senhora a 
gemer e a gritar por mim. Nossa boa 
Salette buscava confortá-la, os amigos 
pronunciavam palavras de consolo e de 
fé... Sinceramente, eu nada compreendia. 
Queria conversar, mas sentia-me fraco 
e atribuía tudo a um desmaio que eu 
tivesse sofrido no banheiro... Tudo em 
meu cérebro era uma névoa densa e 
embora acordado, parecia-me ainda 
ligado ao pesadelo de tantas horas de 
que não conseguira sair... Comecei a ter 
medo porque a palavra não me vinha 
e chorei... Ninguém me via e pensei 
num médico, em algum médico que me 
amparasse”.

As impressões descritas por Ricardo são 
bastante comuns entre os que partem de-
sta vida ignorantes quanto ao que aguarda 
a todos: o depois da morte. Fraqueza, con-
fusão mental, medo, idéia da invisibilidade 
são reações comuns ao processo de des-
ligamento. Nem todos, porém, as registram 
pelo fato das mesmas não fazerem parte 
das provas compatíveis com as necessi-
dades espirituais do desencarnante.

ENFIM O ALÍVIO.

“Só então vi, ao meu lado, a Vovó Sylvia a 
estender-me os braços aconchegantes... 
Nem pensei fosse ela morta, embora 
hoje saiba que a morte é uma ilusão. 
Falou-me com carinho e bondade. 
Informou-me que realmente desmaiara 
e que precisava agora de um socorro 

reparador. Abraçou-me, com bondade 
a que não ofereci resistência, e ajudou-
me, enxugando-me as lágrimas, e me 
fez finalmente dormir. Quando acordei, 
estava internado no hospital-escola, 
onde estou até hoje. Pouco a pouco, 
entendi tudo e venho agora pedir a sua 
paciência e conformação”.

O encontro com familiares queridos 
funciona como lenitivo para os que partem 
rumo ao desconhecido. O adormecer em 
definitivo e o despertar no hospital-escola 
em que se encontrava, seis meses depois 
de seu desencarne, indicam que Ricardo 
já tinha passado pelo período de provação 
maior.

INCRÍVEL MEDIUNIDADE.

“À noite, Mãezinha, não chore mais com 
desespero e desânimo. Deus existe e, 
um dia, estaremos mais juntos. Pode 
contemplar meu retrato, visitar-me nas 
lembranças do túmulo, mas auxilie-
me transformando a sua imensa dor 
em prece de esperança. Ajude papai a 
compreender tudo isso. Ele é forte, mas 
sofre sem demonstrar. Salette, ajude-me 
ainda mais. Você hoje é também Mãe. 
Solange e Marcinho são flores de sua 
vida. Ampare nossa Mãezinha para que 
ela possa aceitar o que peço.”.

Elias Barbosa que organizou a obra 
em que está contida a mensagem de 
Ricardo conta o seguinte:  – “Estávamos 
no Departamento Editorial da Comunhão 
Espírita Cristã, acabando de datilografar 
a extensa mensagem, e entrevistando os 
familiares presentes à reunião, quando 
fomos chamados pelo médium Francisco 
Cândido Xavier”. “Interrompemos as nossas 
atividades, e nos dirigimos à sede da 
comunhão Espírita Cristã”. “Chico entregou-
me uma lauda de papel, e nos disse”:
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“Depois que vocês saíram para da-
tilografar a mensagem, e eu já estava 
autografando livros aqui, voltou o Es-
pírito da avó de nosso Ricardo Tadeu, 
D. Sylvia, e me pediu entrasse na sala 
próxima, que ela queria transmitir ao 
genro, Sr. Américo, um bilhete. Acedi 
ao convite, e eis aí o bilhete. Se puder, 
faça-me o favor de juntá-lo à mensa-
gem, datilografando-o também. Ela, D. 
Sylvia, voltou muito alegre para perto 
de nosso Tadeu, na Espiritualidade, tão 
logo transmitiu o recado”. “Enquanto da-
tilografava a mensagem e já pensando no 
livro que seria posteriormente organizado, 
participamos não somente aos pais de 
Ricardo, mas à sua irmã, D. Salette Ma-
ria Richetti Parisi, que colocaríamos, tam-
bém, um título na mensagem de D. Syl-
via César de Oliveira”. “Rogamos, pois, a 
atenção do leitor amigo, para o bilhete a 
que resolvemos dar o título de AVISO DE 
AVÓ PRUDENTE”. “Américo, meu filho. 
Deus nos abençoe. Nosso Ricardo está 
bem, recuperando-se em paz. Não tem a 
menor idéia de que houvesse qualquer 
escapamento de gás. Ao sentir-se no 
colapso que o trouxe, debateu-se, 
caindo inconsciente até que despertou. 

Mas estivemos com ele até que pudés-
semos retirá-lo para o tratamento pre-
ciso. Receba com nossa Iracy todo o 
amor e toda a gratidão de mãe”.

CURIOSO MECANISMO.

“Mãezinha, no bem aos outros teremos o 
nosso melhor encontro. A senhora que é 
tão abnegada e tão santa, de agora em 
diante, pense em mim ao seu lado aux-
iliando aos filhos necessitados de outras 
mães que lutam muito mais do que nós”.

Ricardo expressa com sua sugestão, um 
importante conselho. Efetivamente o Bem 
que se fez àqueles que passam por pro-
vas ou privações muito grandes funciona 
como lenitivo para as dores morais dos 
que o praticam. E lembrava Chico Xavier, 
que quando feito em nome dos que ama-
mos, reverte em auxílio para nossos ho-
menageados, na forma de vibrações de 
reconhecimento e gratidão emitidos pelos 
beneficiados.

A íntegra desta e outras mensagens 
poderá ser lida na obra “ENTRE DUAS 
VIDAS”, publicado pela editora CEC.

FAÇA (OU RENOVE) SUA ASSINATURA DE “INFORMAÇÃO”
       Envie um cheque nominal ao GRUPO ESPÍRITA “CASA DO CAMINHO”, Caixa Postal 45307, 
Agência Vila Mariana, CEP 04010-970, São Paulo-SP, no valor de R$ 30,00 e garanta o recebimento 
por 12 meses de números inéditos da revista.
    
   Preencha o cupom abaixo com os dados pedidos e remeta-nos ao endereço acima indicado.

NOME: _______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:  __________________________________________________________________ 

CIDADE: _________________________   ESTADO:  _______ CEP:  ___________ - _______ 

Nota: Em caso de renovação queira indicar o mês do vencimento de sua assinatura e o número.  
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CIÊNCIA
PINEAL – A UNIÃO DO CORPO E DA ALMA

Paula Calloni de Souza

F reqüentemente, a glândula pine-
al surge como o centro de nosso 
relacionamento com outras di-

mensões, e tem sido assim nas mais 
variadas correntes religiosas e místicas, 
há milhares de anos. O especialista no 
assunto, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, 
conversou conosco sobre o assunto, 
mostrando os avanços da ciência no 
sentido de desvendar esse mistério.
O mistério não é recente. Há mais de 
dois mil anos, a glândula pineal, ou 
epífise, é tida como a sede da alma. 
Para os praticantes da ioga, a pineal é 
o ajna chakra, ou o “terceiro olho”, que 
leva ao autoconhecimento. O filósofo e 
matemático francês René Descartes, 
em Carta a Mersenne, de 1640, afirma 
que “existiria no cérebro uma glân-
dula que seria o local onde a alma se 
fixaria mais intensamente”.
Atualmente, as pesquisas científicas 
parecem ter se voltado definitivamente 
para o estudo mais atento desta glân-
dula. Estaria a humanidade próxima da 
comprovação científica da integração 
entre o corpo e o que se chamaria de 
alma? Haveria um órgão responsável 
pela interação entre o homem e o mun-
do espiritual? Seria a mediunidade, de 
fato, um atributo biológico e não um 
conceito religioso, como postulou Allan 
Kardec?
Para responder a estas e outras 
perguntas, a revista Espiritismo & 
Ciência conversou com o psiquiatra e 
mestre em Ciências pela Universidade 
de São Paulo, Dr. Sérgio Felipe de 
Oliveira. Diretor-clínico do Instituto 
Pineal Mind, e diretor-presidente da 
AMESP (Associação Médico-Espírita 
de São Paulo), Sérgio Felipe de Oliveira 

é um dos maiores pesquisadores na 
área de Psicobiofísica da USP, e vem 
ganhando destaque nos meios de 
comunicação com suas pesquisas 
acerca do papel da glândula pineal em 
fenômenos como a mediunidade.

Quando surgiu seu interesse no 
aprofundamento do estudo da 
pineal?

Foi por volta de 1979/80, quando eu 
estava estudando a obra de André 
Luiz, psicografada por Chico Xavier. 
Em Missionários da Luz, a pineal é 
claramente citada. Nesta mesma época, 
eu já pleiteava o curso de Medicina. 
No colégio, estudando Filosofia, 
fiquei impressionado com a obra de 
Descartes, que dizia que a alma se 
ligava ao corpo pela pineal. Quando 
entrei na faculdade, corri atrás destas 
questões, do espiritual, da alma e de 
como isso se integra ao corpo.

O que é a glândula pineal, onde está 
localizada e qual a sua função no 
organismo?

A pineal está localizada no meio do 
cérebro, na altura dos olhos. Ela é 
um órgão cronobiológico, um relógio 
interno. Como ela faz isso? Captando 
as radiações do Sol e da Lua. A pineal 
obedece aos chamados Zeitbergers, 
os elementos externos que regem 
as noções de tempo. Por exemplo, o 
Sol é um Zeitberger que influencia a 
pineal, regendo o ciclo de sono e de 
vigília, quando esta glândula secreta 
o hormônio melatonina. Isso dá ao 
organismo a referência de horário.
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Existe também o Zeitberger interno, que 
são os genes, trazendo o perfil de ritmo 
regular de cada pessoa. Agora, o tempo é 
uma região do espaço. A dimensão espa-
ço-tempo é a quarta dimensão. Então, a 
glândula que te dá a noção de tempo está 
em contato com a quarta dimensão. Faz 
sentido perguntarmos: “Será que a partir 
da quarta dimensão já existe vida espiri-
tual?” Nós vivemos em três dimensões e 
nos relacionamos com a quarta, através 
do tempo. A pineal é a única estrutura do 
corpo que transpõe essa dimensão, que 
é capaz de captar informações que estão 
além dessa dimensão nossa. A afirmação 
de Descartes, do ponto em que a alma 
se liga ao corpo, tem uma lógica até na 
questão física, que é esta glândula que 
lida com a outra dimensão, e isso é um 
fato.

Outros animais possuem a epífise? Ela 
está relacionada à consciência?

Todos os animais têm essa glândula; ela 
os orienta nos processos migratórios, por 
exemplo, pois ela sintoniza o campo mag-
nético. Nos animais, a glândula pineal 
tem fotorreceptores iguais aos presentes 
na retina dos olhos, porque a origem bi-
ológica da pineal é a mesma dos olhos, é 
um terceiro olho, literalmente.

Esta glândula seria resquício de algum 
órgão que está se atrofiando, ou estar-
ia ligada a uma capacidade psíquica a 
ser desenvolvida?

Eu acredito que a pineal evoluiu de um 
órgão fotorreceptor para um órgão neu-
roendócrino. A pineal não explica integral-
mente o fenômeno mediúnico, como sim-
plesmente os olhos não explicam a visão. 
Você pode ter os olhos perfeitos, mas não 

ter a área cerebral que interprete aquela 
imagem. É como um computador: você 
pode ter todos os programas em ordem, 
mas se a tela não funciona, você não vê 
nada. A pineal, no que diz respeito à me-
diunidade, capta o campo eletromagné-
tico, impregnado de informações, como se 
fosse um telefone celular. Mas tudo isso 
tem que ser interpretado em áreas cere-
brais, como por exemplo, o córtex frontal. 
Um papagaio tem a pineal, mas não vai 
receber um espírito, porque ele não tem 
uma área no cérebro que lhe permita 
fazer um julgamento. A mediunidade está 
ligada a uma questão de senso-percep-
ção. Então, a ela não basta a existência 
da glândula pineal, mas sim, todo o cone 
que vai até o córtex frontal, que é onde 
você faz a crítica daquilo que absorve. A 
mediunidade é uma função de senso (cap-
tar)-percepção (faz a crítica do que está 
acontecendo). Então, a mediunidade é 
uma função humana.

A pineal converte ondas eletromagné-
ticas em estímulos neuroquímicos? 
Isso é comprovado cientificamente?

Sim, isso é comprovado. Quem provou 
isso foram os cientistas Vollrath e Semm, 
que têm artigos publicados na revista 
científica Nature, de 1988.

A parapsicologia diz que estes campos 
eletromagnéticos podem afetar a mente 
humana. O Dr. Michael Persinger, da 
Laurentian University, no Canadá, 
fez experiências com um capacete 
que emite ondas eletromagnéticas 
nos lobos temporais. As pessoas 
submetidas a essas experiências teriam 
tido “visões” e sentiram presenças 
espirituais. O Dr. Persinger atribui 
esses fenômenos à influência dessas
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ondas eletromagnéticas. O que o sen-
hor teria a dizer sobre isso?

Veja, o espiritual age pelo campo eletro-
magnético. Então, dizer que este campo 
interfere no cérebro não contraria a hipó-
tese de uma influência espiritual. Porque, 
se há uma interferência espiritual, esta 
se dá justamente pelo campo eletromag-
nético. Quando se fala do espiritual, em 
Deus, a interferência acontece na natureza 
pelas leis da própria natureza. Se o campo 
magnético interfere no cérebro, a espiritu-
alidade interfere no cérebro pelo campo 
magnético. Uma coisa não anula a outra. 
Pelo contrário, complementam-se.

A mediunidade seria atributo biológico 
e não um conceito religioso? Existe 
uma controvérsia no meio científico a 
esse respeito?

A mediunidade é um atributo biológico, 
acredito, que acontece pelo funciona-
mento da pineal, que capta o campo ele-
tromagnético, através do qual a espirituali-
dade interfere. Não só no Espiritismo, mas 
em qualquer expressão de religiosidade, 
ativa-se a mediunidade, que é uma liga-
ção com o mundo espiritual. Um hindu, um 
católico, um judeu ou um protestante que 
estiver fazendo uma prece, está ativando 
sua capacidade de sintonizar com um pla-
no espiritual. Isso é o que se chama me-
diunidade, que é intermediar. Então, isso 
não é uma bandeira religiosa, mas uma 
função natural, existente em todas as re-
ligiões. E isso deve acontecer através do 
campo magnético, sem dúvida. Se a es-
piritualidade interfere, é pelo campo eletro-
magnético, que depois é convertido, pela 
pineal, em estímulos eletroneuroquímicos. 
Não existe controvérsia entre ciência e es-
piritualidade, porque a ciência não nega a 
vida após a morte. Não nega a mediuni-

dade. Não nega a existência do espírito. 
Também não há uma prova final de que 
tudo isto existe. Não existe oposição entre 
o espiritual e o científico. Você pode abor-
dar o espiritual com metodologia cientí-
fica, e o Espiritismo sempre vai optar pela 
ciência. Essa é uma condição precípua do 
pensamento espírita. Os cientistas materi-
alistas que disserem “esta é minha opinião 
pessoal”, estarão sendo coerentes. Mas 
se disserem que a opção materialista é a 
opinião da ciência, estarão subvertendo 
aquilo que é a ciência. A  American Medi-
cal Association, do Ministério da Saúde 
dos EUA, possui vários trabalhos publi-
cados sobre mediunidade e a glândula pi-
neal.  O Hospital das Clínicas sempre teve 
tradição de pesquisas na área da espiri-
tualidade e Espiritismo. Isso não é muito 
divulgado pela imprensa, mas existe um 
grupo de psiquiatras lá defendendo teses 
sobre isso.

Como são feitas as experiências em 
laboratório?

Existem dois tipos: um, que é a experiên-
cia de pesquisa das estruturas do cérebro, 
responsáveis pela integração espírito/cor-
po; e outra, que é a pesquisa clínica, das 
pessoas em transe mediúnico. São testes 
de hormônios, eletroencefalogramas, to-
mografias, ressonância magnética, ma-
peamento cerebral, entre outros. A coleta 
de hormônios, por exemplo, pode ser feita 
enquanto o paciente está em estado de 
transe. E os resultados apresentam alte-
rações significativas.

As alterações em exames de tomogra-
fia, por exemplo, são exclusivas ou 
condizentes com outras patologias? 
O senhor descarta a hipótese de uma 
crise convulsiva?
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Isso é bem claro: a suspeita de uma in-
terferência espiritual surge quando a alte-
ração nos exames não justifica a dimen-
são ou a proporção dos sintomas. Por 
exemplo: o indivíduo tem uma crise con-
vulsiva fortíssima, é feito o eletroence-
falograma e aparece uma lesão pequena. 
Não há, então, uma coerência entre o que 
está acontecendo e o que o exame está 
mostrando. A reação não é proporcional à 
causa. A mediunidade mexe com o siste-
ma nervoso autônomo – descarga de 
adrenalina, aceleração do ritmo cardíaco, 
aumento da pressão arterial.

Como o senhor diferencia doença 
mental de mediunidade?

Na doença mental, o paciente não tem 
crítica da razão; no transe mediúnico, ele 
tem essa crítica. Quando o médium diz 
que incorporou tal entidade espiritual, mas 
que ele, médium, continua sendo determi-
nada pessoa, ele usou a crítica, julgou ra-
cionalmente o que aconteceu. Agora, um 
indivíduo que diz ser Napoleão Bonapar-
te? Aí ele perdeu a crítica da razão. Essa 
é a diferença. O que não quer dizer que 
o indivíduo que esteja em psicose não 
possa estar em transe também. A medi-
unidade se instala no indivíduo são, ou 
pode dar uma dimensão muito maior a 
uma doença. A mediunidade sempre vai 
dar um efeito superlativo. Se a pessoa 
alimenta bons sentimentos, ela cresce. 
Se ela tem uma doença, aquela doença 
pode ficar fora de controle.

É verdade que a pineal se calcifica 
com a meia-idade? E essa calcificação 
prejudica a mediunidade?

Não, a pineal não se calcifica; ela forma 

cristais de apatita, e isso independe da 
idade. Estes cristais têm a ver com o 
perfil da função da glândula. Uma cri-
ança pode ter estes cristais na pineal em 
grande quantidade enquanto um adulto 
pode não ter nada. Percebemos, pelas 
pesquisas, que quando um adulto tem 
muito destes cristais na pineal, ele tem 
mais facilidade de seqüestrar o campo 
eletromagnético. Quando a pessoa tem 
muito desses cristais e seqüestra esse 
campo magnético, esse campo chega 
num cristal e ele é repelido e rebatido pe-
los outros cristais, e este indivíduo então 
apresenta mais facilidade no fenômeno 
da incorporação. Ele incorpora o campo 
com as informações do universo mental 
de outrem. É possível visualizar estes 
cristais na tomografia. Observamos que 
quando o paciente tem muita facilidade 
de desdobramento, ele não apresenta 
estes cristais.

As crianças teriam mais sensibilidade 
mediúnica?

A mediunidade na criança é diferente da 
de um adulto. É uma mediunidade aními-
ca, é de saída. Ela sai do corpo e entra 
em contato com o mundo espiritual.

A pineal pode ser estimulada com a 
entoação de mantras, como pregam 
os místicos?

A glândula está localizada em uma área 
cheia de líquido. Talvez o som desses 
mantras faça vibrar o líquido, provocan-
do alguma reação na glândula. Os cris-
tais também recebem influências de vi-
bração. Deve vibrar o líquor, a glândula, 
alterando o metabolismo. Teria lógica.
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SITUAÇÃO DOS ESPÍRITOS PERANTE 
A DISSECAÇÃO DE SEUS CADÁVERES

J. Herculano Pires

Qual a situação dos espíritos que 
vêem os seus corpos dissecados 
nas salas de anatomia? Anualmente, 
em certas escolas superiores, cele-
bram-se cerimônias religiosas espe-
ciais, por intenção desses espíritos. 
Agora mesmo, os jornais noticiaram 
a celebração da chamada “Missa do 
Cadáver”, na Faculdade de Farmá-
cia da Universidade de São Paulo. 
Poderia o Espiritismo dizer-nos al-
guma coisa a respeito do assunto, 
que naturalmente interessa a todos 
os espiritualistas? 

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, obra 
básica da doutrina, informa-nos quan-
to às mais variadas situações espiri-
tuais do homem, após a morte. No 
capítulo sexto da segunda parte do 
livro, Kardec inseriu, como item quar-
to, um “ENSAIO TEÓRICO SOBRE A 
SENSAÇÃO NOS ESPÍRITOS”, que 
esclarece bem o problema. O espírito 
consciente do seu estado, mas ainda 
preso às sensações materiais, ligado 
ao corpo, é atingido pelo que fazem 
ao cadáver, embora não sinta mais as 
dores físicas da dissecação. Muitas 
vezes se revolta, se encoleriza. Por 
isso mesmo, antes dos trabalhos des-
sa natureza, professores e alunos de-
viam reunir-se em prece, em favor dos 
espíritos que ainda estiverem ligados 
aos corpos que vão ser dissecados. 

As cerimônias religiosas posteriores 
são homenagens, quase sempre 
simbólicas, enquanto as preces e vi-
brações mentais anteriores constitu-
iriam ajuda eficiente’ Sabemos muito 

bem que isto ainda não é possível, ─ 
no ambiente materialista em que vi-
vemos. Sabemos também que muitos 
professores e alunos darão de ombros 
ao que estamos dizendo, por consid-
erarem a nossa atitude puramente su-
persticiosa, sem nenhum fundamento 
científico. Entretanto, assim não pens-
am os grandes cientistas que se inter-
essaram pelas experiências espíritas. 
E alguns deles, como o professor Paul 
Gibier, ex-interno dos hospitais de Par-
is, ajudante naturalista do Museu de 
História Natural, Oficial da Academia, 
podem fornecer-nos dados curiosos a 
respeito desse problema. 

No seu ensaio de “fisiologia transcen-
dente”, ou “ensaio sobre a ciência 
futura”, como ele mesmo o chamou, 
conta-nos o prof. Gibier o que lhe 
aconteceu, numa experiência psíquica 
realizada em sala de anatomia. O livro 
em que aparece esse relato tem o tí-
tulo de “Análise das Coisas”, lançado 
em tradução portuguesa pela Livraria 
da Federação Espírita Brasileira. Um 
dos mais lúcidos e belos trabalhos, de 
ordem científica, sobre o Espiritismo, 
já publicados no mundo. 

O professor Gibier realiza sessões, 
quase diariamente, à noite, para ob-
servações sobre “a força anímica”, 
numa sala de laboratório próxima aos 
anfiteatros de dissecação da Escola 
Prática da Faculdade de Medicina de 
Paris. Pouco antes da noite de uma das 
sessões, realizara estudos de cirurgia 
num cadáver, no laboratório. Durante 
os trabalhos, que deviam produzir
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fenômenos de materialização e efeitos 
físicos, conseguiu-se pouco. O médium 
se queixava de más influências, que 
tentavam dominá-lo. Ao se retirarem, 
— conta o professor Gibier, — “em 
caminho, da rua Lhomond para a rua 
Claude Bernard, fomos repentinamente 
agredidos por uma saraivada de panca-
das, que ouvíamos e sentíamos muito 
bem, e que alcançavam principalmente 
o médium”. 

Uma semana depois, reuniram-se no-
vamente, o professor Gibier e seus 
amigos, com o médium, na mesma 
sala. Mal entraram ali, começaram os 
fenômenos físicos, de natureza vio-
lenta. E logo depois o médium era “to-
mado” por um espírito vingativo, que 
tentou agredir o experimentador. Ainda 
inexperiente, o professor Gibier chegou 
a travar luta com o médium. Quando se 
lembrou, porém, das instruções de uma 
pessoa “muito em dia com essas coi-
sas”, tomou atitude diferente. Através 
de vibrações favoráveis e de passes, 
conseguiu que a entidade se retirasse, 
deixando o médium. Tratava-se do es-
pírito do cadáver dissecado, que dese-
java vingar-se do que considerava uma 
profanação. 

Este exemplo, que nos é dado por um 
médico, um sábio, um investigador 
consciencioso e leal, mostra que não 
estamos falando de duendes ou fan-
tasmas, e sim de princípios vitais, que 
não podem ser esquecidos por profes-
sores e alunos de medicina. Deixemos 
que o próprio professor Gibier explique 
o que há de natural, de positivo, e não 
de imaginário ou supersticioso, neste 
problema. “A vida, tal como a obser-
vamos, — diz o mestre, — mostra-se 
no ponto de convergência de três 
princípios. Ou, se preferirdes: o Es-
pírito animizou a Energia e organizou 
a Matéria, para fazer agir uma sobre 
a outra e dar vida ao Ser”.

Em outras palavras, nos termos da 
doutrina espírita: o Espírito animiza o 
Perispírito, ou Corpo Espiritual, e este 
organiza o Corpo ou organismo mate-
rial. Ao dissecar um cadáver, estamos 
lidando com uma parte do Ser, que, 
longe de se encontrar extinto, perman-
ece em todo o seu poder energético e 
espiritual. Podemos fazê-lo, em bene-
fício da ciência, mas não devemos es-
quecer o respeito que nos merece a 
criatura espiritual a ele ligado.

FONTE: O  HOMEM NOVO, J. Herculano Pires, Correio Fraterno

Agora você pode pesquisar números anteriores de INFORMAÇÃO, 
Ou a SÉRIE INFORMAÇÃO ESPÍRITA EM VÍDEO  no site

www.revistainformacao.anderung.com.br

Caso queira copiar qualquer ou todos os programas da série 

INFORMAÇÃO ESPÍRITA no formato DVD, basta acessar o portal 
www.dominiopublico.gov.br,

clicando em vídeo e documentário, seguindo as demais instruções lá existentes.
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O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

“Eu gostaria de saber o seguinte: com 
relação à doação de órgãos, será que a 
pessoa que, depois de morrer, permite 
se lhe retirem órgãos do corpo para doar 
a alguém, não vai sofrer com isso no 
mundo espiritual, não vai ficar impres-
sionada com o fato de que seu corpo vai 
ser enterrado sem o órgão que doou? 
Será que ela não vai ficar presa ao paci-
ente que recebeu o órgão e não vai lhe 
trazer problemas? A televisão já mostrou 
vários casos em que o receptor passou 
a sentir sensações próprias do doador, 
sensações que ele não tinha antes? Será 
que isso não é influência espiritual que 
ele estava recebendo?” 

(Adalberto Cruz – Garça-SP)

Alguns pontos precisamos considerar 
neste caso, Adalberto. Primeiramente, que 
a doação de órgãos é um ato de amor e 
de solidariedade em relação àqueles que 
têm chance de viver melhor ou até mesmo 
de sobreviver, dependendo do caso. Logo, 
estamos praticando um ato de caridade e 
essa caridade não é tão sacrificada como 
no caso do óbolo da viúva, por que neste 
caso a viúva deu do que necessitava e 
não do que lhe sobrava. Nós, quando 
doamos um órgão, depois da morte, es-
tamos doando algo de que, em tese,  não 
vamos precisar mais. É como se fosse um 
objeto, que já usamos, e que, ao invés de 
jogarmos fora, estamos repassando para 
alguém, que necessita, e que ainda vai uti-
lizá-lo e tirar proveito dele. Logo, o ato em 
si é bom, além de ser útil e moralmente 
necessário. Contudo, alguns Espíritos 
orientadores afirmam que toda doação, 
para ser efetivamente uma doação, deve 
ser feita de boa vontade. Quando damos 
de boa vontade, gozamos, sobretudo, do 
prazer de dar, ficamos felizes com a felici-

dade daquele que foi beneficiado. Não da-
mos apenas o objeto material (o órgão, no 
caso), damos algo de espiritual de nós ─ 
este é o caráter da verdadeira doação. Ao 
contrário, quando damos sem convicção 
do que estamos fazendo ou quando da-
mos sem querer dar, evidentemente va-
mos nos arrepender e sofrer. É o que pode 
acontecer a quem doou sem convicção, 
sem vontade, quem doou sem investir 
todo seu amor na doação. Quem não dá 
com esse espírito de total desprendimento 
e entrega pessoal, pode se sentir atraído 
pelo objeto que doou e não conseguir se 
desligar dele. É nesse sentido ─  e só 
nesse sentido ─  que o doador de órgãos 
pode ter problemas no plano espiritual e 
até criar problemas em relação àquele 
que recebeu. Entretanto, caro leitor, há 
um outro aspecto a ser considerado. Re-
sponda a seguinte pergunta: Se você não 
doar seus órgãos, o que vai acontecer 
com eles depois que seu corpo morrer? 
Simplesmente, vão ser destruídos e devo-
rados por vermes. Os vermes são trabal-
hadores da natureza: eles se encarregam 
de fazer a limpeza daquilo que não vai ter 
mais nenhuma utilidade e vão reciclar todo 
esse material. Pensando nestes termos, 
é claro que doar um órgão, não só é um 
ato mais humano, como também é mais 
racional. Entre deixar que alguma coisa 
se estrague no lixo ou encaminhar essa 
coisa para que alguém a utilize, não resta 
dúvida de que esta última alternativa é a 
mais sensata. Logo, esta problemática da 
doação de órgãos está atrelada à nossa 
consciência moral: quanto mais despren-
dido das coisas materiais, quanto menos 
apegados aos bens que vamos deixar na 
Terra, mais paz e felicidade vamos gozar 
posteriormente.

Conheça o site: www.revistainformacao.anderung.com.br
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AINDA DROGAS ALUCINÓGENAS

Aureliano Alves Netto
Não amesquinhemos o perigo, se quisermos evitá-lo.- Rui Barbosa

Vem de longa data a história dos es-
tupefacientes ou alucinógenos, cujo 
uso se restringia, a principio, aos rit-
uais religiosos.
O cânhamo, do gênero Cannabis, a 
que pertence o haxixe ou maconha 
já era conhecido dos religiosos chi-
neses, indianos e persas. Há refer-
encias a esse vegetal na literatura 
grega e assíria dos 1000 anos antes 
de Cristo. Considerado entre os hin-
dus como planta sagrada trazida do 
oceano pelo deus Siva, o cânhamo, 
mais tarde, penetrou nos meios mao-
metanos e algumas seitas o tinham 
como “uma corporificação do espíri-
to de um profeta”. Para certas tribos 
da África Central, chegou ao cumulo 
de tornar-se virtualmente num deus. 
Durante a Idade Media, expande-se 
na Índia, Oriente Próximo e Médio e 
África do Norte. Por volta de 1800 é 
introduzido na Europa, daí se espal-
hando por todos os quadrantes da 
Terra.
No México, os índios dedicam ver-
dadeira adoração a uma planta, o 
“cogumelo sagrado” (Amanita mus-
caria), que lhes aguça a percep-
ção sensorial, produzindo sonhos e 
visões.
Há vários séculos, outro alucinógeno 
natural, o peiote, um cacto originário 
do México e da América Central. Era 
usado pelos astecas e por varias tri-
bos de índios americanos. Chegou 
às planícies dos Estados Unidos e 
ao Canadá, levado pelos apaches 
mescaleros. Donde o nome de mes-

calina dado ao princípio do peiote.
Refere John Cashman no seu livro 
The LSD Story: 
“Como o peiotismo se tornou muito 
ligado ao cristianismo, as crenças 
religiosas entre os índios foram 
modificadas para nelas introduzir a 
idéia de que Deus colocara alguns 
dos seus poderes no cacto peiote, 
e Jesus Cristo dera a planta aos ín-
dios numa época de necessidade”.
De aparecimento relativamente re-
cente ─ descoberta acidentalmente 
numa pesquisa de laboratório, em 
1938 ─ , uma droga vem causando 
sérias preocupações ao mundo in-
teiro. É o tartarato de dietilamina do 
ácido lisérgico, comumente chama-
do LSD.
Há quem cante hosanas ao LSD, 
quem afirme que ele não cria “de-
pendentes”, não vicia. Que o LSD 
proporciona “uma visão sacramen-
tal da realidade” que é remédio mil-
agroso, que é um “abre te Sésamo” 
para a libertação da alma. O Dr. 
Timothy Leary, dos Estados Unidos, 
chegou a fundar a “religião da dro-
ga” que, positivamente, só pode ser 
uma “droga” de religião...
A verdade, porém, é que os efeitos 
perniciosos do LSD são evidentes.
Está provado que seu uso pode le-
var à loucura, à morte ou ao suicí-
dio.
Explica Cashman, que é reconhe-
cida autoridade no assunto: 
“Uma dose de LSD pode projetar um 
homem aos trambolhões através de sua
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própria mente. Menos de um quilo de dro-
ga seria suficiente para que toda a popu-
lação da cidade de Nova Iorque fizesse 
a mesma viagem. Pouco mais de 18.200 
kg. divididos em doses iguais, atingiriam 
cada homem, mulher e criança dos Esta-
dos Unidos e seu espaço interior”.
Esclareça-se que “viagem” (trip, na gíria 
norte-americana) designa o estado aluci-
natório em que fica quem experimenta os 
efeitos da droga.
No seu livro Tóxicos, adverte o general 
Jayme Ribeiro da Graça:
“Mas o pior dos efeitos é, sem dúvida, o 
da fabricação de monstros, conseqüên-
cia do deslocamento dos cromossomos... 
Muitos casos registrados mostram que 
recém-nascidos miam feito gatos e têm 
características diferentes dos da espécie 
humana”,
Por seu turno, o Dr. Arthur H. Cain, em 
“Jovens e Drogas”, cita os seguintes 
casos relacionados com o uso do LSD:
“No  Oregon, uma jovem mãe trouxe seu 
filho recém nascido para ser examinado.  
A  criança  apresentava  um defeito no 
tubo intestinal e sua cabeça estava as-
sumindo uma forma grotesca ─ um lado 
do rosto crescia mais rapidamente do 
que o outro. (...) Dois jovens de Oregon 
também apresentavam anormalidades 
cromossomáticas que parecem idênti-
cas aos primeiros estados de leucemia, 
o câncer incurável do sangue que prolif-
erou em Hiroshima após a explosão da 
bomba atômica”.
Quanto aos efeitos psicológicos dos tóxi-
cos, as alucinações, deformações e hip-
erestesia da percepção auditiva, trans-
formação da personalidade ─ tudo isso 
caracteriza um estado anormal que não 
só acarreta danos ao corpo material, mas 
afeta igualmente a saúde do espírito. Mui-

to senso, evidentemente, na sentença de 
Juvenal: “Mens sana in corpore sano”.
A tão decantada “viagem” dos toma-
dores de “bolinhas” não passa, em última 
análise, de um desdobramento do espíri-
to. Eles realmente vêem alguma coisa do 
mundo espiritual, embora as deficiências 
do cérebro material não lhes permitam 
guardar, quando do “regresso”, senão 
uma lembrança deformada dos quadros 
presenciados.
A ação fisiológica do tóxico facilita a ex-
teriorização do perispírito, tal como acon-
tece nos estados de coma, anestesia e 
hipnose profunda.
A “viagem” representa, assim, um “des-
dobramento” provocado.
Tanto isso é certo, que um grande apolo-
gista dos psicotrópicos, Aldous Huxley, 
na sua famosa obra “As portas da Per-
cepção”, assinala:
“Há certos médiuns para os quais as 
revelações que se manifestam, por 
breves períodos, nos indivíduos que in-
gerem mescalina, são uma experiência 
diária, de todas as horas, por longos es-
paços de tempo”.
Adianta o escritor:
“O que nós outros vemos sob a influência 
da mescalina pode a qualquer tempo, ser 
visto pelo artista, graças a sua constitu-
ição congênita”.
Exato. É que o artista também é médi-
um.
O que precisamos ter em conta é que, se 
a mediunidade natural permite o desdo-
bramento do espírito sem causar danos 
ao percipiente, o mesmo não acontece 
quando se provoca o fenômeno por mei-
os artificiais ou violentos.
Os tóxicos produzem o depauperamento 
do organismo e a escravidão ao vício.
Uma porta aberta à obsessão.

FONTE: O ESPIRITISMO E OS PROBLEMAS DA HUMANIDADE, Autores Diversos.


