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Os espiritualistas de além-mar imaginam criar, em vários
grandes centros americanos, casas ou edifícios contendo um certo
número de salas apropriadas aos diferentes gêneros de manifestações e munidas de aparelhos de controle e experimentação. Cada
sala, impregnando-se, pelo uso, do magnetismo particular que convém a essas experiências, seria afeita a uma ordem especial de fenômenos: materializações, incorporações, escrita, tiptologia, etc. Um
órgão, colocado no centro do edifício, espalharia, em todas as suas
partes, nas horas das sessões, vibrações poderosas, a ﬁm de estabelecer, nos ﬂuidos em ação e no pensamento dos assistentes, a unidade e a harmonia tão necessárias. A música, com efeito, exerce uma
inﬂuência soberana sobre as manifestações, que ela facilita e torna
mais intensas, como o reconheceram numerosos experimentadores.
Só podemos aprovar essas visões e desejar-lhes a realização
em todo país, pois ela seria de natureza a dar um impulso vigoroso aos estudos psíquicos e a facilitar, numa larga medida, essa
comunhão dos vivos e dos mortos pela qual se aﬁrmam tantas
verdades de um valor inestimável, capazes, difundindo-se através
do mundo, de renovar a Ciência e a fé.
O importante para o médium, dissemos, é assegurar para si
uma proteção eﬁcaz. O auxílio do Alto é sempre proporcional ao
objetivo a que nós nos determinamos, aos esforços que fazemos
para merecê-lo. Somos auxiliados, sustentados, conforme a importância das missões que nos competem em vista do interesse geral. Essas missões comportam provações, diﬁculdades inevitáveis,
mas sempre proporcionais às nossas forças, às nossas aptidões.
Executadas com devotamento, abnegação, nossas tarefas
nos elevam na hierarquia das almas. Negligenciadas, desprezadas,
não realizadas, elas nos fazem descer novamente a escala do progresso. Desde o pai de família que inculca nos seus queridos ﬁlhos
as noções elementares do bem, o educador da juventude, o escritor moralista, até o orador que procura arrastar as multidões para
os cimos do pensamento, cada um tem sua missão a preencher.
Nada há de mais nobre, não há honra maior, do que ser
chamado a espalhar, sob a inspiração das potências invisíveis, a

Centro Espírita Léon Denis. Rua Abílio dos Santos, 137,
Bento Ribeiro, RJ - RJ. Telefax (21) 2452-1846.

C ENTRO E SPÍRITA L ÉON DENIS



verdade no mundo, a fazer os homens ouvirem o eco enfraquecido dos
apelos divinos, convidando-os todos para a ascensão em direção à luz e
à perfeição. Tal é o papel da mediunidade elevada.
Falamos de responsabilidade. É necessário insistir nesse ponto.
Muitos médiuns procuram, na aplicação de suas faculdades, satisfações do
amor-próprio ou do interesse. Negligenciam trazer para sua obra esse sentimento grave, reﬂetido, quase religioso que é uma das condições do êxito.
Esquecem, com muita frequência, que a mediunidade é um dos meios de
ação pelos quais se executa o plano divino, e que eles não têm o direito
deles dispor ao sabor de sua fantasia.
Enquanto os médiuns não estiverem compenetrados da importância
do seu papel e da extensão de seus deveres, haverá, no exercício de suas
faculdades, uma fonte de abusos e de males. Os dons psíquicos, desviados
do seu objetivo eminente, utilizados para os interesses medíocres, pessoais e
vãos, retornam contra seus possuidores, atraindo para si, em vez dos gênios
tutelares, as potências malévolas do Além.
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