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<_Alves_> Elevemos os nossos pensamentos à equipe espiritual que
coordena este trabalho e roguemos ao Pai que permita estejamos
envolvidos pelos fluidos benéficos desta equipe para que,
amparados por estes, tenhamos um melhor aproveitamento da nossa
palestra desta noite.
Pedimos, ainda, a este Deus de amor que nos abençoe os propósitos
de crescimento e que envolva o nosso palestrante em muita luz e
sabedoria. Que possamos, ao final deste encontro, termos aprendido
um pouco mais, mas, sobretudo, que coloquemos em prática as lições
que aqui receberemos. Pai-Amado sê conosco, agora e sempre. Que
assim seja. (t)
Considerações Iniciais do Palestrante:
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<cfeitosa> Queridos irmãos que Deus nos abençoe e que Jesus nosso
Mestre amado nos envolva em Sua Paz! O tema da noite nos permite
interessante reflexão, sobre a nossa participação no movimento
Espírita.
Kardec no item 324 de O Livro dos Médiuns nos esclarece que: As
reuniões mediúnicas oferecem grandíssimas vantagens, por
permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam, mediante a
permuta das idéias, pelas questões e observações que se façam, das
quais todos aproveitam. Mas, para que produzam todos os frutos
desejáveis, requerem condições especiais. Isso nos leva a pensar
sobre a importância do preparo do médium e o padrão mental que ele
vivencia. Kardec lembra ainda, que uma reunião só é
verdadeiramente séria, quando cogita de coisas úteis, com exclusão
de todas as demais. E lembra também, que uma reunião é um ser
coletivo, cujas qualidades e propriedades são as resultantes das
de seus membros e formam como que um feixe.
Assim, vemos a importância de vigiarmos os pensamentos de todos os
participantes do grupo. Não esquecendo que o pensamento é a ética
da comunicação, seja entre encarnados ou de desencarnados para
encarnados. Refletimos assim, qual o tipo de reunião que queremos
ter? (t)
Perguntas/Respostas:
<[moderador]> [1] - <Amigo_dos_Anjos> É do seu conhecimento que,
embora com outra denominação, hajam reuniões mediúnicas em outros
segmentos, sem ser o espiritismo oficial? Qual sua opinião quanto
a essas reuniões, que são feitas com o intuito de ajudar o ser
humano?
<cfeitosa> O que conta a meu ver pelo entendemos nos ensinamentos
de Kardec, é o objetivo da reunião, qual é o fim a que ela se
destina.

É bom lembrar que não foram os espíritas que criaram a
mediunidade. Desta forma, todos podem fazer bom ou mau uso desta
faculdade. (t)
<[moderador]> [2] - <zzzzzzZzzzZZzzzz> O sono fora de horário é
sintoma de mediunidade?
<cfeitosa> Acredito que não, merece da pessoa uma melhor
observação. (t)
<[moderador]> [3] - <PimentaDoce> Carlos, você falou na
importância de vigiar o pensamento numa reunião mediúnica. Como
você vê essa questão numa reunião virtual?
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<cfeitosa> Boa pergunta, porque se estamos reunidos, embora
separados fisicamente, estamos ligados mentalmente. Assim, se
todos estão voltados para o estudo e reflexão produtiva, sem
sombra de dúvidas, estaremos em comunicação com os mentores de
nossa tarefa, e como instrumentos daqueles amigos espirituais que
queiram nos utilizar. (t)
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<[moderador]> [4] - <Dejavu> Pela psicoscopia, é possível saber se
um indivíduo tem potencial mediúnico, para vir a trabalhar
futuramente nas reuniões mediúnicas de uma casa espírita?
<cfeitosa> A psicoscopia, como outra forma utilizada na
comunicação mediúnica, podemos receber uma orientação, sobre
aqueles que se candidatam à tarefa. Mas o bom senso recomenda, que
observemos primeiro qual foi o motivo que levou a pessoa à casa
espírita.(t)
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<[moderador]> [5] - <zzzzzzZzzzZZzzzz> No dia das reuniões
mediúnicas devemos evitar o consumo de carne vermelha, o sexo,
bebidas e cigarros?
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<cfeitosa> As orientações dos mentores espirituais Emmanuel e
André Luiz, entre outros, nos aconselham que devemos observar o
preparo para que estejamos em condições de ter uma boa
participação. Obviamente, todos os itens perguntados, requerem dos
médiuns vigilantes, atenção e comedimento. Porém, Jesus nos
ensinou que não é o que entra pela boca que faz o homem mal, sim o
que sai do seu intimo. (t)
<[moderador]> [6] - <PimentaPalestra> Na troca que fazemos no
mundo virtual, percebo que há diferenças significativas na prática
mediúnica. Como você vê essas diferenças? Até que ponto são
naturais e quando seriam negativas para o Movimento Espírita?
<cfeitosa> Não podemos esquecer que o mais importante numa reunião
mediúnica é o padrão mental de seus participantes. Pelo nosso
padrão, poderemos saber qual é o tipo de reunião que queremos,
como nos orientou Kardec: reuniões grosseiras, frívolas, sérias e
instrutivas. (t)

<[moderador]> [7] - <zzzzzzZzzzZZzzzz> Quem faz o uso de maconha,
mesmo que alegue que seja para efeito terapêutico, pode participar
de reuniões mediúnicas?
<cfeitosa> O fato de a pessoa ter alguma sensibilidade e
apresente, aparentemente alguma faculdade mediúnica, não o
credencia a ser um participante de reunião mediúnica. Desta forma,
qualquer pessoa que faça uso de qualquer substância tóxica, seja
qual for o pretexto, a meu ver não deve participar de reunião, mas
sim, ser socorrido e orientado. (t)
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<[moderador]> [8] - <braunwald> O médium de incorporação pode
fazer papel de doutrinador, doutrinando o espírito mentalmente ou
isto atrapalha a doutrinação?
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<cfeitosa> A primeira tarefa junto aos necessitados, seja
sofredor, em perturbação, ou, em estado de ódio, é do médium que
possibilita a comunicação deste irmão. Assim, o médium
psicofônico, deve ser o primeiro, tentando quebrar ou mudar o
estado psíquico em que se encontra o espírito comunicante. (t)
<[moderador]> [9] - <zzzzzzZzzzZZzzzz> O que pensar da apometria?
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<cfeitosa> Paulo em escrevendo à comunidade dos Coríntios, nos
lembra que toda a faculdade é dada ao homem com um fim útil e deve
ser usada santamente, no dizer de Emmanuel. (t)
<[moderador]> [10] - <Dejavu> Em que situações uma reunião
mediúnica fica vulnerável à mistificação e à fascinação?
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<cfeitosa> Voltamos a questão do padrão mental do grupo. Lembramos
ainda, que os participantes de um grupo, devem estar afinizados, e
se conhecerem bem mantendo uma boa sintonia. Uma reunião séria,
não pode admitir mistificação, ou mesmo fascinação. Não podemos
confundir animismo com mistificação. E o médium que entra num
processo de fascinação, perde essa sintonia e quase sempre ele
próprio se afasta do grupo. Vale ainda lembrar que, uma das mais
difíceis influências, é a do médium. (t)
<[moderador]> [11] - <Amigo_dos_Anjos> Pela evolução natural, as
reuniões mediúnicas em que acontecem incorporações para
doutrinação ficarão cada vez mais raras, pois os doutrinadores aos
poucos serão substituídos por doutrinadores mentais encarnados,
possibilitando maior êxito e menor resistência, pelo simples fato
de não haver possíveis "bate bocas" e baixar a energia do
ambiente. O que você acha disso?
<cfeitosa> Permita discordar, por
aprendemos a amar, exercitamos os
socorrendo e orientando, onde nós
principais beneficiados. Não vejo
desaparecimento, ainda precisamos
diálogos. (t)

entender que nessas reuniões
ensinamentos evangélicos
médiuns encarnados somos os
como em processo de
muito aprender com esses

<[moderador]> [12] - <zzzzzzZzzzZZzzzz> Pode suceder que nas
reuniões mediúnicas compareça um espírito encarnado?
<cfeitosa> Nos registros do movimento Espírita, temos
conhecimentos de alguns casos, porém sempre muito raros,
dependendo sempre do fim colimado. (t)
<[moderador]> [13] - <braunwald> Acho que o palestrante respondeu
fracamente, como se fosse permitido beber, fumar etc. no dia de
reunião, dizendo que o mais importante é o que sai da boca do
homem e não o que entra.

sp
iri
t

is
m

o

<cfeitosa> Na reposta eu falei da vigilância que o médium deve
ter, no seu preparo, se não deixei claro, posso colocar ainda, que
o médium cada vez mais consciente, deve estar sempre em condição
de ser utilizado pelos Espíritos Superiores, em tarefas de socorro
e orientação. Assim não é apenas no dia da reunião que ele deve
moderar ou controlar seu modo de viver, mas estar sempre em estado
de "prontidão". Quando lembrei que perigoso é o que sai, e não o
que entra, quis apenas lembrar que devemos doar o melhor de nós.
Jesus, no ensinamento da Fé do tamanho de um grão de mostarda,
conforme está em Mateus, nos lembra que para algumas classes de
espíritos, temos que ter o jejum.
Não o jejum do físico ou da abstenção, porém o jejum moral, de
nossos costumes e hábitos. (t)
<[moderador]> [14] - <Trycia> Queria saber que eficácia tem um
tratamento por meio de reuniões que utilizam o choque anímico.
<PimentaPalestra> A incorporação é importante para o espírito
sofredor? O choque mediúnico ajuda a que o Espírito "gaste" ou
harmonize suas energias desequilibradas.
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<cfeitosa> Entendo que o primeiro impacto deve ser causado pelo
médium psicofônico, que tem a oportunidade de envolver o espírito
em vibração de amor, possibilitando assim, um choque pela vibração
contrária a do espírito. Esse choque de vibrações, provoca no
espírito um certo adormecimento de suas energias, facilitando o
diálogo e a orientação. (t)
<[moderador]> [15] - <Dejavu> Qual é a melhor forma de identificar
trabalhadores para compor as equipes das reuniões mediúnicas?
<cfeitosa> Se todos somos médiuns, no grau maior ou menor, o ideal
para o trabalho na mediunidade é que a pessoa se prepare, através
do estudo doutrinário, primeiramente, e depois do estudo de “O
Livro dos Médiuns”, complementado pela obras trazidas, por
mentores espirituais. Muitas vezes as pessoas chegam à Casa
Espírita pela porta da dor, e, de forma invigilante, são
convidados para participarem da reunião mediúnica, quando primeiro
precisavam ser socorridos. Concluindo, depois de atendidos em suas
aflições, a pessoa deve conhecer como se processa o intercâmbio
com o plano espiritual, para que possa ser um médium produtivo e
atuante. (t)

<[moderador]> [16] - <braunwald> Todos os espíritos doutrinados
seguem como os benfeitores? E se não seguem retornam para o local
de origem?
<cfeitosa> Acredito que depois do diálogo, mesmo aqueles que não
aceitaram as reflexões, ficam no ambiente da Casa, ou são
conduzidos em estado de sono, pelos benfeitores para continuidade
do atendimento. (t)
<[moderador]> [17] - <Dejavu> Algumas casas espíritas têm a
prática de realizar reuniões mediúnicas de desobsessão com a
presença das pessoas que estão vitimadas pela obsessão. Quais os
prós e contras dessa prática?
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<cfeitosa> Sabemos que algumas Casas têm essa prática. Porém vejo
com muito cuidado e preocupação, por dois motivos: primeiro a
pessoa pode receber a visita de alguém que ela magoou
profundamente, a ponto de se tornar seu inimigo e "cobrador",
nesse caso, poderá ouvir algumas acusações que poderão levá-la a
um desequilíbrio maior ainda; e o segundo é o próprio médium que
pode se sentir obrigado a dar uma comunicação para não desagradar
a pessoa. Fico sempre muito preocupado nesses casos. (t)
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<[moderador]> [18] - <Galow> Nós temos um objetivo a cumprir nessa
vida? Somente um?
<Dalva_Silva_Souza> Temos um objetivo geral: evoluir. E muitos
objetivos específicos. Cada vida permite o desenvolvimento de
alguns potenciais. Não dá para fazer tudo no período tão curto
como o de uma encarnação. (t)
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<[moderador]> [19] - <Atena|e|Lion> É lícito e nos convém, se há
um motivo sério, que façamos evocações nas reuniões mediúnicas?
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<cfeitosa> Evocações é uma prática utilizada por Kardec, em nossos
dias, não mais praticamos, pelo menos forma sistêmica. Acredito
que numa reunião séria, os fins justificam os meios. Se for para
um objetivo de socorro e da prática da caridade conforme nos
recomenda a Doutrina, acredito que possa ser realizada evocação.
Sempre tendo o critério e o bom senso. (t)
Considerações finais do palestrante:
<cfeitosa> Concluindo, agradecendo a Espiritualidade a
oportunidade e boa vontade e paciência dos amigos virtuais,
lembramos André Luiz em “Nos Domínios da Mediunidade”: É perigoso
possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o
esplendor do Sol.
É imprescindível saber que tipos de onda mentais assimilam para
conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa
direção.
Muita Paz a todos e que Nosso Mestre nos fortaleça e ampare nossos
desejos de amar e servir. (t)
Oração Final:
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<PimentaPalestra> Jesus Amigo te agradecemos pela oportunidade
preciosa dessa noite. Agradecemos o encontro com corações amigos,
que partilham dos mesmos ideais de crescimento. Agradecemos a
reflexão tão importante, que nos remete ao cuidado que
necessitamos cultivar no intercâmbio mediúnico, de modo a
honrarmos a oportunidade sagrada que nos é concedida.
Agradecemos a existência desse espaço virtual, onde tanto
aprendemos. Agradecemos o amparo amoroso dos coordenadores
espirituais da tarefa. Agradecemos, enfim, querido Amigo, as
energias cariciosas que se derramaram de Ti sobre todos nós
durante o estudo, clareando nossa mente e fortalecendo nosso
coração. Que os pontos levantados aqui se fixem em nossa alma, de
modo a que, em nossa prática mediúnica, possamos fazer do
relacionamento com os Espíritos, um relacionamento de Amor e
Crescimento Espiritual para todos.
Que a paz, a luz e o amor de Jesus sejam conosco hoje e sempre.
Graças a Deus, graças a Jesus. (t)

