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Esclarecer e esperar

“Vós, espíritas, podeis sê-lo (caridosos) na vossa maneira de proceder
para com os que não pensam como vós, induzindo os menos
esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas
convicções e, sim, atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde
poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a
brecha para neles penetrarmos”.
Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo

Família: centro essencial de nossos reflexos

“A família consanguínea, entre os homens, pode ser apreciada como
o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou
desagradáveis que o pretérito nos devolve.” [...]
“Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é
capaz de desenvolver ou, mais claramente, cada um de nós apenas,
pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos
que lhe digam respeito.”
Emmanuel, Pensamento e Vida

Afinidades
“Temos assim, no grupo doméstico, os laços
de elevação e alegria que já conseguimos
tecer, por intermédio do amor louvavelmente
vivido, mas também as algemas de
constrangimento e aversão, nas quais
recolhemos, de volta, os clichês inquietantes
que nós mesmos plasmamos na memória do
destino e que necessitamos desfazer, à custa
de trabalho e sacrifício, paciência e
humildade, recursos novos com que faremos
nova produção de reflexos espirituais,
suscetíveis de anular os efeitos de nossa
conduta anterior, conturbada e infeliz.”
Emmanuel, Pensamento e Vida

Ação espiritual à distância
“Passou, então, a envolver a obsessa em
vibrações salutares de repouso, otimismo e
renovação que a atingiam como ondas
entorpecentes e balsâmicas. As orações do grupo,
que ora lhe eram dirigidas, envolviam-na, de
certo modo conseguindo neutralizar parte da
interferência mais perniciosa da mente
dominadora, que, através do perispírito, do qual
subtraía forças para o nefando mister, agora se
revitalizava pelo processo da imantação
decorrente das energias superiores que a
alcançavam.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Equipe espiritual
“Nós próprio, vinculado ao grupo de trabalhadores
interessados no ministério da desobsessão, passamos a visitar
a enferma, sob a carinhosa tutoria do abnegado médico
espiritual Bezerra de Menezes, o querido mentor da
Associação a que se vinculava a jovem e devotada Rosângela.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

O empreendimento espiritual
“Por uma aparente coincidência, a Sociedade a que se referira o militar
cristão era a mesma Casa de amor, onde a enfermeira-auxiliar e os seus
benfeitores ofertavam a cooperação. Amigos e servidores ao lado do
médium Joel, por caminhos diversos, fizeram-se instrumentos
valiosos, manipulados pelos Mensageiros Espirituais, a fim de
conduzirem o medicamento do conforto e da esperança a Ester e
família, em nome de Jesus, sem se saberem empenhados,
reciprocamente, no mesmo mister.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Perfil do grupo
“Embora os ditames do amor que regia todas as
atividades, a energia dinâmica e a consciência do
dever caracterizavam as responsabilidades a todos
pertinentes, que não se permitiam a insensatez da
impontualidade, das justificações inoportunas, das
apelações vulgares à tolerância falsa, ao
desculpismo.” [...]
“Os serviços, portanto, variados, se desdobravam
felizes, em criteriosos horários nos quais a imputação
e a segurança espiritual identificavam os operosos
seareiros.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Critérios na desobsessão
“Considerando, todavia, o ministério
desobsessivo, os cuidados eram redobrados,
desde o selecionamento dos membros que
constituíam o grupo, até aos cuidados e deveres
para com o corpo, a mente, a alma, em caráter
normal, e, em especial, nos dias aprazados para
as elevadas incursões ao Mundo Espiritual,
através da contribuição mediúnica.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Amplo atendimento

“Os trabalhos transcorreram em clima abençoado, tendo atendido a
larga faixa de sofredores do além-túmulo, não apenas pela psicofonia
quanto pela assistência simultânea do nosso lado àqueles que
participavam do tratamento, sem possibilidade de um contato mais
direto com os do plano físico.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Orientações à família de Ester
“Considerou as implicações pretéritas da família e da própria
enferma, ressaltando, porém, as dores maternas, pungentes e suas
inúmeras, contínuas súplicas ao Pai, que ora respondia, através da
solidariedade de todos, conforme a recomendação evangélica sobre a
necessidade da união para a prece e para o socorro, na qual o Divino
Mestre sempre se faz presente. Propôs que os genitores de Ester
passassem a frequentar as reuniões, enfermos também que estavam,
necessitando de imediato socorro, e solicitou ao irmão Sobreira
concedesse mais amplos esclarecimentos aos consortes, preparandoos de algum modo para as operações intercessórias do futuro.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

