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Encontro com o Espiritismo
“Os apontamentos felizes expostos pelos divulgadores da Mensagem
Espírita, vazados em linguagem simples, no entanto, profunda, quão
clara, fascinavam os novos simpatizantes do Espiritismo.” [...]
“Naquela Casa encontraram um mundo novo, estranho: o da
fraternidade, onde a esperança emoldura as almas de resignação e a
caridade agiganta os seus felizes servidores.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Elementos da desobsessão
“Em qualquer processo obsessivo, é de efeito superior a renovação e a
conscientização dos envolvidos, do que resultam os primeiros benefícios imediatos,
que são: o despertamento para as responsabilidades do espírito, o amor
desinteressado, o perdão indistinto e o desejo honesto da inadiável reparação
aos danos causados... Encetado o esforço da melhoria de dentro para fora, mais
fácil a liberação dos compromissos infelizes que engendram amargura e dor.
Por essa razão, nunca se devem desconsiderar as
contribuições do estudo doutrinário, na terapêutica
desobsessiva, não apenas por parte dos litigantes diretos
como também do grupo familial, fortemente vinculado ao
problema espiritual.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Psicofonia e transfiguração
“Logo após, o médium Joel, servidor de vida ilibada, pela psicofonia
inconsciente incorporou indigitada Entidade, que o convulsionava,
espumejante. Tratava-se do obsessor de Ester que fora trazido por
abnegados Auxiliares do Diretor Espiritual.”
“[...] de imediato se transfigurou, congestionando a face, modificando
a postura... Dava a impressão de ser outra pessoa, como em verdade
ocorria, tal a brusca dominação do hóspede incorporado.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Sobre a transfiguração
“A transfiguração, como o entendeis, não passa de uma modificação da
aparência, uma mudança ou uma alteração dos contornos, que pode ser
produzida pela ação do próprio Espírito sobre o seu envoltório ou por uma
influência exterior. O corpo nunca muda, mas, por força de uma contração
nervosa, reveste aparências diversas.”
Allan Kardec, Revista Espírita – março de 1859

“Um outro Espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, a
essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria, de tal
sorte, que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja
aparência pode variar à vontade do Espírito.”
Allan Kardec, O Livro dos Médiuns

Magnetismo e Jesus
“Atentos às instruções do Orientador Espiritual, acercamo-nos do sofredor
em desvario e aplicamos-lhe passes cuidadosos, anestesiantes. A Entidade
que fora acometida de grande surpresa, ao ouvir enunciado o nome de
Jesus Cristo, recebeu a vibração mental que o acompanhava e lembrou-se,
momentaneamente, do Crucificado.” [...]
“Com os recursos que lhe aplicáramos, experimentou rápido colapso da
palavra, dos sentidos e, enquanto o Evangelizador falava sobre a grandeza
do Cristo de Deus, impregnando o sofrido perseguidor, este adormeceu e foi
retirado, inconsciente.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

