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O que explicaria a ligação e 
“fácil” domínio de Matias 
sobre Ester, no momento da 
subjugação?

Apenas o componente 
mediúnico explicaria essa 
situação?



“Entrementes encontrávamos nela mesma as 
matrizes propiciatórias às ligações para o reajuste 
pelas trilhas da obsessão. As tomadas por onde 
vertiam e se renovavam as ondas do ódio não 
aplacado facultavam que os “plugs” da raiva de 
Matias se conectassem com vigor, em perfeita 
sincronia com a antiga sicária [...]”

Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



“Numa análise mais profunda —
asseverou o Mentor — constataríamos 
que o mesmo grupo procede de outros 

tipos de experiências, que engendraram 
os reencontros nos quais fracassaram 

há pouco, infelizmente.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões partidos
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Tratamento desobsessivo

• 1ª parte: entre os encarnados, com a psicofonia e 
doutrinação

• 2ª parte: entre os desencarnados, com os médiuns e 
envolvidos em desdobramento, junto com os Espíritos

Qual a necessidade dessas duas etapas?



Aparelhagem espiritual

“Aparelhagem especializada para a assepsia psíquica do ambiente fora posta a 
funcionar, [...] que produziam ondas especiais de calor e simultaneamente 
lâmpadas de emissão infravermelha e ultravioleta diluíam as construções mentais 
imperantes, vibriões resultantes das ideoplastias habituais de alguns dos membros 
tanto do círculo como da enferma.”

“Percebi delicada aparelhagem de som e imagem que era utilizada nos dias de 
trabalhos normais de socorro aos desencarnados que se encarregava de projetar os 
diálogos e as atividades fora dos muros de defesa da Casa, por meio de projetores 
sonoros, com objetivo de despertar alguns transeuntes da artéria em que se
localizava a Sociedade.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



Aparelhagem espiritual

“Engrenagens que faziam lembrar os secadores para cabelos, eram aplicados em 
operações de hipnose mais profunda, criando condicionamentos subliminais com 
a fixação de imagens positivas no inconsciente atormentado dos comunicantes 
em sofrimento, de modo a se transformarem essas induções ideoplásticas em 
vindouras edificações mentais [...].”

“Pequenas caixas, umas para medir a intensidade vibratória dos Espíritos 
hospedados sob cuidados, outras para cotejo de resultados, para registros e 
impressões de dados, num complexo e emaranhado mecanismo de precisão e 
utilidade incontestável.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



Aparelhagem espiritual

“[...] o Mentor providenciou a colocação de um aparelho muito 
parecido aos receptores de televisão da Terra, com aproximadamente 
quinze polegadas por dez, na face do vídeo, que de imediato, qual se 
estivesse acionado por desconhecida energia, passou a apresentar 
formosa cidade, colorida e movimentada.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



Criação superior

“Na Esfera Espiritual procede-se à criação de sutis, delicadas e mui 
complexas elaborações para os elevados fins de progresso, e que 
muitos Missionários da evolução trazem à Terra, transformando em 
utilidades para os impulsos da técnica da civilização e do 
desenvolvimento das criaturas humanas.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



Energia mental e perispírito

“Cada mente, na condição de fixador e seletor de aptidões, somente 
permite ao espírito o que este cultiva e grava nas engrenagens do 
perispírito, conseguindo ligeiras conquistas que decorrem da 
Misericórdia de acréscimo de Nosso Pai, não se podendo permitirem 
maiores incursões por ausência de condições psíquicas e energias 
encarregadas de produzir-lhes o “peso específico” para movimentar-se 
ou permanecer nas diversas faixas vibratórias acima das densas 
correntes do corpo somático.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



“[...] energia mental retrata sempre, como imagens vivas, as emoções 
e os sentimentos do Espírito humano, encarnado ou desencarnado, 
condensando e expressando automaticamente, e com rigorosa 
exatidão, toda e qualquer emoção ou sentimento de qualquer ente 
espiritual, sob as mais nítidas e diferenciadas características de forma, 
cor, som, densidade, peso específico, velocidade, frequência 
vibratória e capacidade de permanência.”

Áureo, Universo e Vida

Energia mental e perispírito



Mente e prática mediúnica

“Assim, o homem é sempre o que 
pensa, porquanto da fonte mental 

fluem os rios das realizações. As 
matrizes mentais 

demoradamente fixadas por 
viciações, desequilíbrios, não 

podem de inopino ser removidas 
ou alteradas, constituindo os 

fulcros da ideação e da vida, onde 
cada ser, encarnado ou 

desencarnado, habita...”

Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



Notas para o futuro

“Dispensável que vos soliciteis perdão reciprocamente... Inadiável, porém, que vos 
ajudeis uns aos outros, conforme a sempre atual recomendação evangélica.”

“A mediunidade que lhe tem facultado perfeita sintonia com Matias poderá ela 
converter em ponte de misericórdia para resgatar os sofredores que se demoram 
na outra margem: a do desalento!”

Eu tinha a impressão de que cada um dos presentes fazia oportuna auto análise, 
tal a vibração reinante, reafirmando-se propósitos superiores e prometendo se 
esforços hercúleos pela preservação do equilíbrio e vivência da verdade.

Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos


