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Organizadores da palestra: 

 

Moderador: “Brab” (nick: |moderador|) 

"Médium digitador": “Carlos Felipe” (nick: Mauro_Operti) 

 

Oração Inicial: 

 

<|moderador|> Jesus, neste momento em que iniciamos mais uma 
noite de estudos, agradecemos desde já a oportunidade de es-
tarmos todos juntos, para mais estes momentos de aprendizado.  

Abençoe o nosso companheiro, amparando-o nas palavras que irá 
nos dirigir. Que assim seja! 

 

Considerações Iniciais do Palestrante: 

<Mauro_Operti> Boa noite a todos. O nome "espiritismo" está 
misturado, no entender de muitos, especialmente de adeptos 
das igrejas evangélicas, com rituais, magia, feitiçaria, 
"pontos" riscados e cantados, "guias"coloridas, roupa branca 
e etc. Quando não é proveniente de simples má fé, com intui-
tos proselitistas e propagandísticos, para amedrontar grandes 
massas de profitentes ingênuos, esta visão distorcida provém 
da falta de informação e de leitura dos textos espíritas, que 
sao absolutamente claros, não deixando margem a qualquer dú-
vida.  

A utilização de quaisquer recursos de ordem material, concre-
ta, para induzir ou facilitar a comunicação com os espíritos 
é absolutamente desnecessária, já que toda comunicação entre 
os espíritos e os homens se baseia fundamentalmente na troca 
de energias mentais. (t) 

Perguntas/Respostas: 

<|moderador|> <Brab>  [1] - Caro Mauro, sabemos pelas experi-
ências com sensitivos em psicometria que os objetos guardam 
em seu campo fluídico as impressões dos pensamentos que com 
eles tiveram contacto, registrando-os tal qual impressões di-
gitais. Não poderia a eficácia de certas feitiçarias estar 
fundamentada nesse simples princípio de impregnação de flui-
dos em determinados objetos, captados por outrem? 
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<Mauro_Operti> Certamente seria apenas um efeito magnético. 
(t) 

<|moderador|> <titrigo> [2] - No que consiste o pacto?  Em 
uma união eterna ou momentânea? Para o bem ou para o mal? 

<Mauro_Operti> O pacto seria apenas uma ligação entre dois 
espíritos encarnados ou desencarnados que envolve o Livre Ar-
bítrio de ambos.(t) 

<|moderador|> <Brab> [3] - Amigo Mauro, por algum tempo estu-
dou-se nos círculos acadêmicos o impacto que determinadas co-
res têm sobre as funções orgânicas no corpo físico. (...) Pa-
rece haver um consenso de que o estímulo pela visão das cores 
influi em algumas produções hormonais e nervosas, desencade-
ando sensações de maior tensão ou maior relaxamento, favore-
cendo mais ou menos a introspecção, etc. No aspecto científi-
co não faria então sentido utilizasse-se roupas de determina-
da cor para favorecer, digamos, a concentração e a tranquili-
dade, como o branco, por exemplo? (t) 

<Mauro_Operti> Eu gostaria que você indicasse as referências 
colhidas em publicações científicas respeitáveis que compro-
vem este fato. Não creio que elas existam. Para mim são ape-
nas suposições de pessoas que crêem estar fazendo ciência 
quando apenas, mesmo de boa fé, estão especulando a respeito 
de idéias pseudo-científicas. Não há nenhuma comprovação re-
almente científica, publicadas em fontes reconhecidas como 
idôneas. (t) 

<|moderador|> <cacs> [4] - Pegando uma carona na pergunta an-
terior, o que você acha da cromoterapia ? E do centro espíri-
ta que utiliza a cromoterapia ? 

<Mauro_Operti> Repito que não há qualquer comprovação cientí-
fica, colhida em publicações respeitadas, da influência das 
cores sobre fuções fisiológicas. Existem apenas referências 
em livros e revistas que não tem qualquer significação do 
ponto de vista da ciência séria.(t)  

<|moderador|> <titrigo> [5] - Como podemos entender a feiti-
çaria?  Ela existe? 

<Mauro_Operti> Todo espírito pode agir sobre outro espírito, 
utilizando as forças que costumamos identificar como "magne-
tismo", dentro do âmbito da fenomenologia natural. Quanto à 
natureza real destas forças, apenas especulamos mas não temos 
certeza alguma. Deste modo o que poderia ocorrer na chamada 
feitiçaria não foge ao domínio das forças naturais.(t) 
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<|moderador|> <Brab> [6] - Mauro, como devemos entender a 
"maldição da figueira" feita por Jesus à frente de seus após-
tolos? 

<Mauro_Operti>  Tenho minhas dúvidas sobre se o fato descrito 
ocorreu exatamente do modo como está descrito nos evangelhos. 
Se ocorreu daquele modo, caracterizaria o uso por Jesus de 
forças violentamente bloqueadoras das funções vitais da plan-
ta. Do meu ponto de vista o fato deve ser entendido de uma 
forma simbólica e mesmo assim cada um pode entender de um 
jeito diferente.(t)  

<|moderador|> <Kcriss> [7] - Orando e vigiando a pessoa con-
segue impedir a má influência por causa de uma feitiçaria, 
por exemplo, ou é preciso intercessão de outrem ? 

<Mauro_Operti> Depende das próprias pessoas envolvidas e dos 
espíritos envolvidos. Nos fenômenos que envolvem a interação 
entre homens e espíritos é muito difícil "a priori" dizer 
qual o procedimento mais adequado.(t) 

<|moderador|> <kkatia> [8] - Porque algumas feitiçarias dão 
certo do ponto de vista da justiça divina não seria injusto? 

<Mauro_Operti> Cada um é dono do seu próprio psiquismo. Se a 
"vítima" é frágil no seu psiquismo, do ponto de vista moral, 
emocional ou mental será suscetível de ser atingida pelas 
forças negativas provenientes de mentes agressoras. Se ela 
puder ser ajudada por outros, se ela oferecer o ponto de a-
poio para que outros espíritos ou outras pessoas a auxiliem, 
a ameaça pode ser conjurada. (t) 

<|moderador|> <Kcriss> [9] - Como você analisa essa busca, 
mais acentuada hoje em dia, pelo que é místico? Representa 
mais do que um simples modismo ? 

<Mauro_Operti> Provavelmente sim, talvez porque as religiões 
institucionalizadas tem pouco a oferecer aos que estão deso-
rientados. (t) 

Considerações Finais do Palestrante: 

 

<Mauro_Operti> A doutrina espírita tem muito a oferecer para 
quem busca orientação nesta área, mas é preciso que seja me-
lhor estudada.  

Além disto existe a infiltração de idéias pseudo-científicas 
com a capa de cientificidade. Estas idéias iludem uma grande 
massa de pessoas de boa fé mas que não tem suficiente infor-
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mação científica para julgar idéias "bonitinhas" e até atra-
entes para os que buscam coisas diferentes. (t)  

Oração Final: 

<|moderador|> Querido Pai, Mestre Jesus... Que bom podermos 
aproveitar dos recursos da tecnologia para divulgação desta 
Doutrina que tanto consolo  nos traz... Que nós possamos nos 
reunir muitas e muitas vezes para o estudo que esclarece, nos 
livrando da ignorância. Possamos todsos nós refletir no que 
foi dito na noite de hoje, tirando cada um de nós o maior 
proveito possível. Que a paz de Jesus encontre a todos nós. 
Hoje e sempre. Graças a Deus. (t) 


